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RESUMO

No presente trabalho foi realizado um estudo quimiotaxonômico em

sementes maduras de sete espécies do gênerogfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAM im osa , pertencentes à três secções

taxonômicas: Batocau lon (M im osa acu tistipu la , M .arenosa , M .tenu iflo ra e

M .verrucosa ),YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAH a b b a s ia (M im osa cam porum e M .p igra ) e Calo tham nos

(M .scabrella ). Assim, alguns parâmetros químicos foram analisados como, teores

de lipídeos (totais, saponificáveis e insaponificáveis), composição de ácidos
graxos, carboidratos, proteína total e proteína solúvel. Também foram

investigados a atividade hemaglutinante dos extratos e perfil eletroforético das

proteínas das sementes destas espécies.

Com relação aos teores de lipídeos e composição de ácidos graxos

das sementes, os resultados obtidos mostraram que estes dados podem ser

utilizados como marcadores taxonômicos para diferenciação de espécies do

mesmo gênero, mas não entre secções do mesmo gênero.
A ocorrência de atividade hemaglutinante contra hemácias de coelho

em todas as secções estudadas, bem como sua especifidade, revelaram-se como

características que não podem ser utilizadas como parâmetros quimiotaxonômicos
discriminativos para estudos comparativos entre secções de M im osa .

A análise do perfil eletroforético das proteínas totais das sementes

mostrou a presença de um padrão de três bandas característico das espécies de
M im osa estudadas. Este padrão uniforme, pode ainda indicar uma origem comum

destas espécies. Por outro lado, nenhuma correlação taxonômica com a

sistemática de BARNEBY (1991) foi encontrada quando todos os dados
númericos, obtidos das espécies estudadas, foram submetidos a uma análise

estatística por agrupamento ("Cluster Analysis").
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ABSTRACT

Seven species from the genusgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAM im osa were investigated with respect
to their chemical composition. These species belong to three taxonomical

sections: Batocau lon (M im osa acu tistipu Ia, M .arenosa , M .tenu ijIora and

M .verrucosa ), H abbasia (M .cam porum and M .p igra ) and Calo tham nos

(M .scabrella ). It was determined total lipid content, fatty acid composition,

carbohydrate and total protein content of the seed meals which were submitted to
extraction at different pH values. The seed extracts were investigated with respect

to their soluble protein content, the presence of hemagglutinating activity and

behaviour on polyacrylamide gel electrophoresis (SDS-PAGE).

Regarding to the seed lipid and fatty acid composition, the results

showed that their ratios could be useful as taxonomic markers in the

differentiation of species from the same genus but not among sections.
Although some of these species have shown the presence of

hemagglutinating activity, this parameter proved not to be useful to discrirninate

M im osa sections.

The comparison of the SDS-P AGE protein pattems showed the

presence of three major groups of bands which characterize the M im osa species.

These group of bands can suggest a common origin for these species.
Nevertheless, when all the quantitative data were submitted to statistical cluster

analysis, no taxonomic correlation with BARNEBY'S (1991) sistematics was

found.
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1 -kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAINTRODUÇÃO

1.1 - Considerações Gerais

A taxonomia, a mais simples e abrangente das ciências biológicas, é

um dos ramos mais antigos do conhecimento científico, tendo surgido quando o

homem despertou para a multiplicidade e a diversidade dos seres na natureza.

Pode ser defmida como o estudo e descrição da variação existente entre os

organismos, a investigação das causas e consequências desta variação, bem

como, a manipulação destes dados obtidos no intuito de se produzir um sistema

de classificação (STACE, 1980). Para alguns biólogos este conceito é muito

amplo e, por vezes, coincide com o significado do termo sistemática. Embora

sejam comumente referidos como sinônimos, a sistemática deve ser

compreendida como algo que cobre o estudo da diversidade dos organismos e de

suas inter-relações. Neste sentido, a sistemática incluiria o estudo da evolução, o

processo pelo qual a diversidade dos organismos é produzida, e o estudo da

taxonomia, o processo pelo qual esta variação é ordenada de uma maneira útil e

significativa (FERGUNSON, 1980).

Botânica sistemática ou taxonomia vegetal é a ciência que delimita,

descreve e nomeia qualquer grupo de plantas considerando-o como representativo
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conhecidos dentro de um sistema de classificação (HEGNAUER, 1986a
). A

sistemática vegetal, nos seus estudos relacionados com a diversificação e a

ordenação de plantas, tem como objetivos a identificação, classificação e

nomenclatura desses organismos (BEZERRAhgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA& FERNANDES, 1984).

A necessidade de um sistema de classificação é absoluta, uma vez

que é imensa a variabilidade dos seres vivos. Desde o princípio, o processo de

classificação, instintiva e naturalmente realizado pelo homem através do

reconhecimento dos alimentos comestíveis, predadores, parceiros, combustíveis,

materiais de construção, etc, já era tido como essencial à sobrevivência (STACE,

1980). Sendo muito elevado o número de plantas, ressalta à vista o requisito de

serem ordenados em categorias a que se filiam os grupos taxonômicos ou taxa.

Segundo BEZERRA & FERNANDES (1984), categoria e táxon são termos

perfeitamente distintos. O primeiro representa níveis hierárquicos em

concordância com os critérios adotados nos diversos sistemas de classificação,

enquanto que o último corresponde ao termo aplicado aos agrupamentos

considerados incluídos nessas categorias.

HEGNAUER (1986a
) cita que a classificação de plantas deve

objetivar uma futura utilização prática pelos diversos ramos da pesquisa, não

devendo jamais ser de uso exclusivo de taxonomistas e biólogos. Isto é bastante

válido quando considerada a importância das várias espécies vegetais no

cotidiano da humanidade.

De acordo com o Código Internacional de Nomenclatura Botânica

em vigor (STAFLEU, 1978), as principais categorias sistemáticas em sucessão

ascendente são as seguintes: forma, variedade, espécie, série, secção, gênero,

tribo, família, ordem, classe, divisão (filo) e reino.
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1.2 - O TáxongfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAL egum inosae

Um táxon ou grupo sistemático é qualquer agrupamento botânico,

hierarquizado segundo categorias taxonômicas correspondentes, as quais

traduzem relações filogenéticas sempre tomando em consideração

particularidades em comum (FERNANDES, 1991). São exemplos, um filo, uma

família ou espécies. Assim, um táxon será mais abrangente quanto mais elevado

for o seu nível hierárquico ou seja, apresente algumas características que se

mostrem comuns na sequência ascendente das unidades filogenéticas. STACE

(1980) referiu-se ao termo táxon como qualquer agrupamento taxonômico que

possa ser utilizado para indicar a posicão atual de um grupo bem como dos

organismos contidos dentro deste grupo.

O táxon Legum inosae ou Fabaceae é composto por 650 gêneros e

18000 espécies sendo, portanto, uma das maiores famílias de plantas floríferas do

reino vegetal, juntamente com as famílias Com positae e a O rch idaceae

(BURKART, 1979; POLHILL et a I., 1981). Segundo SCHULTZ (1968) este

táxon é extraordinariamente rico em plantas úteis para o homem, boa parte

pertencente originariamente à flora brasileira.

Quando comparadas com outras famílias, as Leguminosas são

notavelmente "generalistas" , apresentando desde gigantescas espécies florestais

até efêmeros e diminutos exemplares, com grande diversidade em suas formas de

desenvolvimento, modos de reprodução e defesa. Apresentam dispersão

universal, pois estendem-se por todos os habitats terrestres do Equador aos

confms de desertos secos e gelados, sendo que muito desta diversidade encontra-

se centralizada em áreas de topografia variada com climas sazonais. Perto de um

terço de suas espécies estão contidas nos gêneros Acacia , A straga lus, C assia ,
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C ro ta laria ,YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIn d ig o fe r a zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe M im osa . A versatilidade dos legumes está ligada à sua

importância econômica, que parece ser maior quanto mais efetiva for a sua

utilizacão pela demanda humana. Em termos gerais, além do já conhecido

potencial dos legumes como forragem e alimento, o uso da ampla variação

natural das leguminosas pode ainda ser substancialmente resumido na fixação de

nitrogênio, conservação de solos, provimento de madeira, combustíveis e de

maneira mais amena como fonte de carboidratos, lipídeos e proteínas (POLHILL

et a I . , 1981).

o reconhecimento de uma ou três famílias dentro da ordem

Legum ina les pode ser considerado como uma questão de opinião (BRENAN,

1967). Assim, tendo por base a disposição na sequência evolutiva e hierárquica, e

de acordo com as idéias e conceitos de vários taxonomistas, aparecem distintas

concepções no grupo das Iegurninos as, com a sugestão fmal para um esquema

moderno, em que as subdivisões taxonômicas ao nível de subfamílias passariam

para o de famílias: M im o s a c e a e , Caesa tp in iaceae e P a p i l io n a c e a e (FIGURA 1).

FERNANDES (1991) adverte cautela na aceitação destas inovações, uma vez

que, na maioria das vezes, carece de significado evolutivo ou este não se afigura

evidente, devido a não se poder afmnar, com certeza, se a posição atual do táxon

reformulado está na mesma correspondência hierárquica dos outros, ao ser

processada a alteração.

De acordo com a conceituação clássica, o táxon Legum inosae

divide-se em três subfamílias M im o s o id e a e , P a p i l io n o id e a e e

Caesa lp tn io ideae . A subfamília M im o s o id e a é , formada pelas tribos

Adenan thereae (incluindo P ip ta d e n ie a e y ; M im o s e a e , M im o z y g a n th e a e ,

Parkieae , Acacieae e Ingeae , é composta por aproximadamente 56 gêneros

distribuidos por todas as regiões tropicais, subtropicais e temperadas-quentes do

mundo (HUTCHINSON, 1964). Dois terços das espécies conhecidas encontram-



5

CONCEITUACÃO CLÁSSICA

FAMÍLIAgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

L egum inosae ou Fabaceae

SUBFAMILIAS

M im oso ideae - C aesa lp in io ideae - Pap iliono ideae

CONCEITUACÃO DE WETTSTEIN

FAMÍLIAS

11 M im osaceae \ Fabaceae ou Pap ilionaceae

SUBFAMÍLIAS

Caesa lp in io ideae - Pap iliono ideae

CONCEITUACÃO MODERNA

FAMÍLIAS

M im osaceae 1Caesa lp inaceae 1Papilionaceae

FONTE: INDIVÍDUOS/ESPÉCIES E SEU SIGNIFICADO BIOLÓGICO - FERNANDES, 1991.

FIGURA 1. Esquemas de classificação baseados na sequência

evolutiva e hierárquica dos taxa da ordem Faba les.
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se em três gêneros:gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA cacia com 1200, M im osa com 400-500 e Inga com 350-

400 (ELIAS, 1974). A tribo M im oseae, considerada como a do grupo, e as tribos

Acacieae e Ingeae , ambas apresentando um grande nível de especialização e de

mais recente evolução, formam os três principais grupos de leguminosas

mimosoídeas (ELIAS, 1981).

1.3 - O Gênero M im osa

A origem da palavra mimosa é incerta. Segundo BURKART (1979)

provém do grego mimein, fazer movimento, e meisthai, imitar, em relaçãohgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAà

excitação das folhas ou folíolos de muitas espécies que encostam entre si sob

qualquer toque de corpo estranho. BARNEBY (1991), mencionando a etimologia

do gênero M im osa , cita que a palavra derivou-se do espanhol mimoso, que

significa sensível, em alusão à folhagem tato-sensitiva de determinadas espécies

da era pré-lineana. Esta palavra foi primeiramente aplicada a uma planta, e não

as espécies de Linnaeus, na forma vernacular de "yerva m im osa" por Cristobal

Acosta no ano de 1578.

O táxon genérico M im osa é formado por 479 espécies e 225

subespécies ou variedades (totalizando 704 taxa) distribuídos em cinco secções:

M im aden ia , B a tocau lon , C a lo tham nos, H abbasia e M im osa . Entretanto,

contraditória, confusa e polêmica é a atual situação de classificação sistemática

deste gênero. Baseado em seus estudos, que revelaram deficiências e

ambiguidades neste sistema de classificação, BARNEB Y (1991) afirma que este

deve ser estendido e modificado visando acomodar uma grande gama de novas

informações. É sobre esta percepção, que em sua moderna revisão, sobre
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Mimosas da América, já considera as espécies deste táxon como constituintes de

uma nova família -gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAM im osaceae .hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÉ ainda com base nestes estudos, que o autor

propõe uma provável filogenia hipotética para as secções do gênero M im osa

(FIGURA 2).

1.4 - Quimiotaxonomia Vegetal e Taxonomia Numérica

1.4.] - Abordagem Quimiotaxonômica de Plantas

É unânime entre os taxonomistas a opinião de que classificações

adequadas não devem ser feitas tendo por base apenas critérios morfológicos e de

afinidades naturais ou graus de parentesco. Assim, a taxonomia atual faz uso de

outras fontes de informações e dentre estas, destacam-se aquelas provenientes de

outras ciências, tais como Morfologia, Anatomia, Fisiologia, Paleontologia,

Fitogeografia, Genética, Ecologia, Ambientalismo, Bioquímica e Química

(FERGUNSON, 1980; BEZERRRA & FERNANDES, 1984).

Muitas vezes, em virtude da ausência de registros fósseis adequados,

a filogenia dos taxa é reconstrui da pela comparação dos caracteres das plantas

atuais. Entretanto, esta tarefa é dificultada pelas divergências relativamente

rápidas dos caracteres dos taxa e por alguns tipos de convergências que podem

ocorrer durante a evolução dos mesmos. Assim sendo, toma-se inevitável o fato

de todos os sistemas de classificação existentes serem, em parte, considerados

como imperfeitos (HEGNAUER, 1986a
). Em tais casos, a ocorrência de

determinados compostos químicos em plantas pode ser útil como bons



Secção MimosahgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

r
Secção Habbasia SecçãogfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAC a lo tham nos

Secção BatocaulonzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

r
Secção Mimadenia

r
Ancestrais Piptadenióides

FO NTE : "SENSIT lVAE CENSITAE" - BARNEBY (1991 )

FIGURA 2. Filogenia hipotética do gênero M im osa .
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indicadores de linhas evolutivas dentro de espécies, gêneros, famílias e taxa

supenores, podendo refletir afmidades entre tais categorias (HEGNA UER,

1986b
).

A quimiotaxonomia é um dos ramos mais antigos da sistemática de

plantas. O uso de caracteres (ou marcadores) bioquímicos no aprimoramento de

aspectos da sistemática datam do início do século, através do pioneirismo de

NUTTAL (1901) e BATESON (1913). Até os anos quarenta, os estudos eram

baseados principalmente em semelhanças e diferenças imunologicamente

determinadas. Alguns anos depois, com o surgimento da eletroforese em papel,

melhores resultados comparativos foram obtidos, embora ainda pobres e de baixa

resolução. Todavia, o grande impulso da quimiotaxonomia só foi tomado mais

recentemente, com o advento do desenvolvimento de técnicas de análise

bioquímica mais poderosas como a eletroforese em gel de poliacrilamida e

também com a descoberta de que as informações genéticas são transmitidas,

geração à geração, por codificação dos nucleotídios do DNA. Isto deu à

bioquímica sistemática um novo estímulo, devido à maior consistência das

informações adquiridas por intermédio de, por exemplo, experimentos de DNA-

fragmentário (BEZERRAhgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA& FERNANDES, 1984). Hoje, técnicas bioquímicas

são aplicadas pela quimiotaxonomia na solução dos mais intrigantes tipos de

problemas que enfrenta a sistemática vegetal.

A quimiotaxonomia vegetal, taxonomia qumuca de plantas ou

sistemática bioquímica de plantas, é um dos ramos mais fascinantes e de mais

rápido crescimento da taxonomia de plantas, que -busca utilizar informações

químicas para aperfeiçoar a classificação sistemática de plantas. Nada mais é que

o estudo comparativo dos compostos químicos que ocorrem nos diversos vegetais

e de suas possíveis aplicações na taxonomia clássica (STACE, 1980).

9
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As plantas são extremamente ricas em compostos provenientes do

metabolismo secundário e estes foram os primeiros a serem usados com

propósitos taxonômicos. A ocorrência, estrutura e vias biossintéticas destes

ompostos já se encontram bem esclarecidas, e é por isso mesmo que usualmente

ào considerados como eficientes marcadores quimiotaxonômicos em estudos de

lassificação de plantas superiores com implicações evolutivas, de comparação e

e parentesco de taxa dos mais variados níveis hierárquicos (HEGNAUER,

1986b
).

1.4.2 - Taxonomia Numérica

A taxonomia numérica foi estabelecida através das pesquisas

independentes de SNEATHhgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA& SOKAL (1973). Segundo os estudos destes

autores, a taxonomia numérica parte do pressuposto de que classificações ficam

melhores estabelecidas quando consideram um maior número de caracteres de

vários tipos de fontes de dados (morfológicos, fisiológicos, bioquímicos, etc) no

seu intuito de produzir árvores taxonômicas de classificação fenética de máxima

aproximação e confiabilidade. As principais vantagens do uso da taxonomia

numérica são a repetitividade e a objetividade na obtenção das estimativas de

parentesco (grau de semelhança) entre quaisquer grupos de organismos.

De acordo com STACE (1980), o número de caracteres necessários

para que se atinja esta condição desejável (máxima confiança nos critérios de

classificação) é muito discutido e por isso, nenhuma resposta conclusiva merece

ser dada. Contudo, parece ser amplamente aceito que um mínimo de 60

caracteres devam ser considerados.
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A estimativa do grau de parentesco ou coeficiente de semelhança é o

passo mais importante e fundamental da taxonomia numérica. Tem início com a

oleta de informações sobre caracteres no grupo taxonômico a ser estudado.

Todo tipo de informação pode ser usada e todos os tipos de caracteres possuem,YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa

p r io r i , o mesmo peso. Os caracteres obtidos são tabulados na forma de uma

matriz f x f de dados e suas semelhanças examinadas individual e globalmente. O

agrupamento por analogia visual não é tão fácil de ser realizado sem que sejam

feitas várias tentativas. Felizmente, hoje em dia, é comum a existência de muitos

métodos computacionais de agrupamento que permitem o processamento dos

dados de maneira rápida e eficiente, quer estes estejam ordenados ou não. Estes

métodos numéricos são coletivamente denominados de "Cluster Analysis" e

possuem um importante e característico aspecto em comum: possibilitam a

delimitação de grupos taxonômicos de uma forma bastante objetiva através de

uma matriz de coeficientes de semelhança. Com estes dados, gráficos ou

diagramas representativos do grau de semelhança são contruidos (STACE,

1980).

1.5 - Alguns Marcadores Ouimiotaxonômicos Vegetais

Embora na teoria todos os constituintes químicos vegetais

apresentem valor potencial auxiliar na taxonomia ~clássica, na prática, alguns

tipos de moléculas são ligeiramente mais utilizáveis que outras. Os metabólitos

secundários ou produtos secundários do metabolismo vegetal parecem não

desempenhar funções vitais e são de distribuição mais restrita nas plantas.hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÉ

justamente esta restrita ocorrência nas plantas que lhes confere importância como



12

informação taxonômica. Os mais bem conhecidos grupos de compostos que vêm

sendo utilizados neste sentido incluem alcalóides, compostos fenólicos

glicosinolatos, aminoácidos, terpenóides, óleos e ácidos graxos e carboidratos

STACE, 1980).

Na subfamíliagfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAM im oso ideae , vários aminoácidos incomuns de

limitada distribuição foram isolados de sementes. Entre eles, destacam-se um

grupo de compostos sulfúricos derivados da cisteína (por exemplo, ácido

djenkólico e ácido N-acetil-djenkólico) e alguns aminoácidos não sulfurados

como por exemplo, albizzine e mimosina). Estes aminoácidos são de

ignificância taxonômica. Entretanto, as distribuições genéricas destes compostos

ainda não foram suficientemente estudadas no intuito de determinar o seu valor a

nível tribal (HARBONE etYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa l . , 1971).

EVANS et a i. (1977), determinando a composição de aminoácidos

livres de sementes de 106 espécies do táxon Acacia pertencentes aos subgêneros

Acacia , Acu le iferum e Heterophyllum , subdividiram o gênero Acacia em 4

grupos distintos tendo como base a presença de determinados aminoácidos livres

marcadores. Também são distintos, refletindo implicações quimiotaxonômicas,

os padrões dos níveis de aminoácidos entre as subfamílias M im oso ideae ,

Pap iliono ideae e Caesa lp in io ideae . Assim, YEOH et a l . (1984), analisando a

composição de aminoácidos das folhas de 17 espécies de Legum inosae ,

verificaram que os padrões de M im oso ideae se distinguem daqueles de

Papiliono ideae e Caesa lp in io ideae , que não evidenciaram diferenças

significativas entre si, estando mais próximas um-a da outra. Além disso, se

comprovou que as Caesa lp in io ideae estão em uma posição intermediária entre as

duas outras subfamílias.

Flavonóides são compostos fenólicos frequentemente usados em

estudos quimiotaxonômicos. São úteis a níveis de espécie, gênero e família.



~odavia, quando considerados níveis taxonômicos mais elevados, não se

ostram adequados às pesquisas uma vez que existem muitas convergências no

etabolismo dos flavonóides em vegetais (HEGNAUER, 1986b
).

MURRA YgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAet aL (1978) citaram que diferenças bioquímicas, assim

orno morfológicas, justificam melhor a permanência de Acacia sophorae

(Labill) preferencialmente como uma espécie distinta do que como uma

variedade de Acacia long ifo lia (Andrews) Willd. Curiosamente, os padrões

cromatográficos dos flavonóides presentes nos filódios das duas espécies,

apresentam um máximo de 11 áreas de resolução para A isophorae contra apenas

5 de A .long ifo lia e foram resultados decisivos para sustentar a hipótese de

distinção das espécies. A este respeito, ELIAS (1981) comenta que, apesar da

riqueza em flavonóides, o táxon das leguminosas mimosoídeas ainda não foi

adequadamente pesquisado com o objetivo de se estabelecer o verdadeiro valor

sistemático destes compostos.

Ainda com relação ao táxon M im oso ideae , PRASAD et aL (1986),

estudando a composição química de 15 espécies distribuidas em 8 gêneros desta

subfamília, observaram que estes dados não servem de sustentáculo a segregação

e elevação deste grupo para uma família independente.

Algumas importantes provas da relevância taxonômica dos padrões

de alcalóides presentes em M im oso ideae foram citados por HARBONE et aL

(1971), que reportaram a ocorrência de derivados de alcalóides da fenilalanina e

da tirosina em Acacieae , Ingeae eYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA d e n a n th e r e a e ; do alkyl-amino phitecolobina

apenas em Ingeae e a ausência da canavanina nesta subfamília. HEGNAUER

(1988) classificando os alcalóides de acordo com a sua origem biossintética,

afirmou serem estes muito satisfatórios para fms de taxonomia de plantas.

A hemólise, um tradicional teste para a presença de certas saponinas

em tecidos vegetais, pode servir como discriminador sinapomórfico da expansãohgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

13
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do gênerogfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAM ed icago (Legum inosae). Baseados em estudos comparativos da

capacidade hemolítica de extratos de sementes e folhas de espécies de M edicago

e gêneros afins, JURZYSTA et aL (1988), especularam que o gênero M edicago

parece ter notavelmente evoluido a partir de uma nova zona de adaptação. Os

autores ressaltaram ainda que, a toxicidade das saponinas à bactérias, fungos,

animais e outras plantas é, obviamente, uma característica de importância

adaptativa e que as propriedades hemolíticas evidenciadas em todas as espécies

de M edicago , quase certamente refletem uma categoria taxonômica evolutiva.

Desta forma, a descoberta de uma nova saponina (mimonosida C), em cascas de

M im osa tenu iflo ra (YULIN et a I., 1991) pode ser de grande valia para estudos

quimiotaxonômicos do gênero M im osa .

Estudos de teor e composição de ácidos graxos podem ser

extremamente úteis taxonomicamente para diferenciar espécies. O exame da

composição de ácidos graxos de sementes de Artobo trys odora tissim us,

Lagascea m ollis , M im osa pu d ica , So lanum tu loba tum e So lanum

verbascifo lium , através de cromatografia em coluna de fase reversa, mostrou

como principais ácidos graxos: ácido linoléico, 42,3-60,1 %; ácido oléico, 10,9-

27,8 %; ácido palmítico, 12,9-17,6 % e ácido esteárico, 3,2-11,9 %. Teores de

5,7 % de ácido behênico foram encontrados apenas em M .pud ica (BADAM! et

a I., 1977). Paralelamente, FAROOQI et aL (1977), também fazendo

investigações químicas em M .pud ica , encontraram na farinha de sementes teores

de umidade de 7,4 0/0; proteína total, 25,7 %; carboidratos, 35,5 % e lipídeos

totais, 6,5 % .

Estudando a composição de ácidos graxos em sementes de 8

representantes da família M im osaceae , CHOWDHURY et aL (1984) detectaram

a presença de quantidades significantes de ácido oléico, linoléico e palmítico.

UN IVERS IDADE FEDERúL DO CEARA

BIBLIOTECA DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA



A investigação da composição de ácidos graxos de 22 espécies

representativas de 10 gêneros da famíliagfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASarco laenaceae ressalta a importância

os lipídeos em estudos comparativos quimiotaxonômicos, pois os resultados

idenciaram a ocorrência de dois ácidos graxos cic1opropênicos (malválico e

estercúlico) mostrando que esta familia tem mais afinidade bioquímica com a

ordem M alva les que com a ordem Parie ta les (GAYDOU & RAMANOELINA,

1983).

A análise da composição de lipídeos presentes em dez representantes

de Polyporaceae mostrou que todas as espécies possuem em comum os ácidos

graxos palmítico, linoléico e oléico. Esta análise revelou ainda que a espécie

Form itopsis cy tisina possui a maior variedade de ácidos graxos encontrados com

relação às demais espécies estudadas, sendo caracterizada pelas maiores

concentrações dos ácidos margárico e linolênico (YOKOKA WA, 1980).

O gênero N ico tiana é composto por 66 espécies distribui das em

três subgêneros: Rustica , Tabacum eYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAP e tu n io id e s . KOIWAI et aL (1983),

estudando a composição de ácidos graxos em folhas de 56 espécies, encontraram

padrões consistentes para a maioria das espécies verificadas, exceto parahgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA14

representantes da secção Suavelen tes e em N .noctiflo ra da secção Noctiflo rae ,

todas pertencentes ao subgênero Tabacum , diferindo nos teores de linolenato,

relativamente superiores àqueles exibidos pelas demais.

Óleos de sementes, de amêndoas e de frutos de Cornaceae ,

H ydrangeaceae , Aqu ifo liaceae , H am am elidaceae e S tyrocaceae , cujos gêneros

estão constantemente sujeitos à disputas taxonômicàs, foram pesquisados quanto

à sua composição em ácidos graxos e, uma vez constatada a presença de um

padrão comum de ácido petroselínico, tomou-se evidente a possibilidade de uma

conexão entre várias espécies de Cornaceae e aquelas de Hamam elidaceae ,
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H ydrangeaceae e AquifoL iaceae . Entretanto, a relevância quimiossistemática

estes dados é questionada (BREUER et a I., 1987).

Realizando um estudo comparativo dos teores de ácidos graxos

livres e de triacilgliceróis de espécies pertencentes às famílias Papaveraceae e

Fum ariaceae , MARIN et a I. (1989) mostraram que os membros da primeira

família apresentam um maior conteúdo de triacilgliceróis e um menor teor de

ácidos graxos livres do que os da segunda família.

A análise da composição de ácidos graxos em 62 espécies de

Sa ture jo ideae ,hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA7 de A jugo ideae e 4 deYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAS c u te l la r io id e a e , subfamílias de

Lam iaceae , evidenciou que os teores de lipídeos e a relação linolenato/linoleato

podem ser notavelmente utilizados como artefatos quimiotaxonômicos para

diferenciar representantes das três subfamílias (MARIN et a I., 1991).

As proteínas desempenham algumas das funções mais vitais do

metabolismo das plantas e, é justamente por serem biomoléculas essenciais à

vida destes organismos, que foram preservadas de grandes mudanças durante o

processo evolutivo. Baseados nestes princípios, proteínas são utilizadas como

ferramentas moleculares apropriadas aos estudos quimiotaxonômicos auxiliares

da sistemática clássica, principalmente em investigações filogenéticas e no

esclarecimento de diferenças entre espécies próximas (TOMS & WESTERN,

1971). Perfis protéicos de sementes vêm sendo usados num grande número de

gêneros, visando estudos mais aprofundados de relações taxonômicas e

evolucionárias (LADIZINSKY & HYMOWITZ, 1979).

Os resultados obtidos de análises quimiotaxonômicas de proteínas

provém de três principais fontes, que correspondem a três principais técnicas:

sorologia ou imunologia, eletroforese e sequenciamento de aminoácidos

(SI ACE, 1980).
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Investigando padrões protéicos de sementes de 10 taxa do gênerogfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Suaeda através de eletroforese em disco, UNGAR & BOUCAUD (1974)

mostraram que formas varietais de S .m aritim a relacionam-se mais estreitamente

entre si (92,2 %), do que com outros taxa do mesmo gênero. Concluiram ainda

que os dados obtidos pela técnica de eletroforese em disco podem ser úteis no

esclarecimento de posições taxonômicas de formas varietais bem como fornecer

melhor sustento para as relações evolutivas entre taxa com grandes diferenças na

distribuição geográfica.

Perfis eletroforéticos de proteínas de sementes de 88 variedades

cultivadas de grão-de-bico (C icer arie tinum ) e 6 espécies selvagens do mesmo

gênero foram analisados. Um idêntico padrão protéico foi observado entre as

variedades cultivadas, indicando uma origem monofilética. O exame dos perfis

das proteínas das espécies selvagens revelou que C reticu la tum parece ser o mais

provável progenitor selvagem do grão-de-bico (LADIZINSKY & ADLER,

1975).

Baseados em padrões de isoeletrofocalização de proteínas de 57

espécies e cultivares dos gêneros C itrus, F ortunella e Poncirus, HANDA et a lo

(1986), observaram que as espécies Cmedica , C reticu la ta e provavelmente

Cgrand is são as espécies originais do Citrus cultivado do gênero C itrus.

Comparando a sequência dos primeiros 40 aminoácidos da

extremidade N-terminal da subunidade menor da ribulose bifosfato carboxilase

de 15 Monocotiledôneas e de 4 Gimnospermas, MARTIN & DOWD (1986)

construíram uma árvore filogenética que permite diferenciar claramente as

Monocotiledôneas das Gimnospermas, a qual está de acordo com outras árvores

da corrente taxonômica clássica.

HUSSAIN et aL (l988a
), estudando proteínas cotiledonárias de

cultivares de Phaseo lus vu lgaris através da análise de eletroforegramas (em pH



ácido), constataram variações substanciais nos padrões apresentados pelas

amostras consideradas pela taxonomia clássica como pertencentes ao mesmo

cultivar degfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAPhaseo lus vu lgaris . Nas mesmas condições, os mesmos autores

(HUSSAIN et a I., 1988b
), desta vez trabalhando com cultivares de 3 espécies de

Centrosem a (C en trosem a m acrocarpum , C en trosem a pubens e C sp .n .i,

observaram que estes cultivares diferiam da classificação imposta pelos

sistematas convencionais.

o padrão de bandas em PAGE-SDS obtido a partir de proteínas de

reserva de sementes de espécies nativas e comerciais do táxon Festuca

(Poaceae) comprova o já reconhecido surgimento do subgênero Schedonorus

(Beauv.) Peter., e das secções Breviarlsta ta i Krivot. e Festuca (AIKENhgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA&

GARDINER, 1990).

RAO etYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa L (1992), trabalhando com proteínas específicas de

sementes (globulinas), separadas por PAGE-SDS, evidenciaram que estas são

úteis na identificação de diferentes espécies de V igna bem como para detectar

variações inter e intra-específicas. Da mesma forma, JENSEN & LlXUE (1991),

estudando padrões eletroforéticos de 12 espécies do gênero A b ie s , já haviam

observado que a ausência de determinadas bandas protéicas de leguminas é uma

característica marcante e exclusiva das espécies deste gênero que permite

diferenciá-Io dos demais dentro das P inaceae .

sÁNCHEZ- YÉLAMO et a L (1992), analisando os padrões

eletroforéticos representativos das proteínas de sementes de 29 espécies dos

genera D ip lo ta x is , Erucastrum e Brassica (Tnbo C ruciferae , Sub-tribo

Brassic inaei através de procedimentos de "Cluster Analysis" da taxonomia

numérica, constataram que estas espécies apresentam uma alta homogeneidade

de perfis proteícos, já confirmada anteriormente por estudos de características

fenotípicas de sementes, plântulas e frutos.
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1.6 - Lectinas, Distribuição e Importância

Lectinas são definidas como proteínas ou glicoproteínas de origem

ão imune, capazes de reconhecimento específico e ligação a carboidratos (ou

compostos contendo carboidratos) e de aglutinar células e glicoconjugados, sem

induzir qualquer modificação química nos mesmos (GOLDSTEINgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAet a I.,YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 9 8 6 ;

KOCOUREKhgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA& HOREJSI, 1983; LIENER et a I., 1 9 8 6 ) .

Amplamente distribuidas na natureza, lectinas têm sido encontradas

nos mais diversos organismos vivos, desde vegetais até animais (vertebrados e

invertebrados) e ainda em microorganismos e vírus (SHARON & LIS, 1989).

As lectinas já foram detectadas em mais de 1000 espécies de plantas

(SHARON & LIS, 1989). Em vegetais superiores, a maior parte das lectinas

estudadas pertencem à divisão Angiosperm ae que é constituída pelas classes

M onoco ty ledoneae e D ico ty ledoneae. A classe das Dicotiledôneas detém o

maior número de lectinas já isoladas e caracterizadas, principalmente na família

Legum inosae (pEUMANS et a L , 1986; LIENER et a i . , 1986). Nestas, a lectina

está localizada principalmente nos cotilédones em organelas conhecidas como

corpos protéicos, onde perfazem até 10 % do conteúdo protéico total (MOREIRA

et a I., 1 9 9 1 ) .

A existência de lectinas, com diferentes especifidades para

carboidratos, possibilita aos pesquisadores a utilização deste grupo único de

proteínas como potentes ferramentas na exploração de estruturas e processos

biológicos. Tendo como base a premissa de que todas as membranas biológicas

possuem em sua constituição glicoconjugados, toma-se evidente que todos os

organismos podem ser estudados com lectinas (VECTOR, 1993).
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1.7 - Uso de Lectinas em Ouimiotaxonomia Vegetal

Ao que tudo indica, o uso de lectinas como ferramentas em estudos

quimiotaxonômicos parece ser bastante promissor neste momento em que a

ênfase inícial de aplicação universal dos princípios dos diversos ramos da

pesquisa biológica vêm sofrendo mudanças no sentido de dar maior importância

à abordagem de diferenças inter-específicas, como evidencia-se nas muitas

esferas da ciência bioquímica. A pesquisa de lectinas como possíveis marcadores

quimiotaxonômicos é recente. Um dos primeiros trabalhos envolvendo lectinas

de sementes de leguminosas foi relatado por CASOTTOgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAet aL (1984) que

observaram comportamento similar na aglutinação de eritrócitos verificada entre

as espécies da tribo Dalbergeae subfamíliaYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAP a p i l io n o td e o e .

ROUGÉ et a i. (1987), estudando o potencial de uso da sequência de

aminoácidos das lectinas de algumas espécies das tribos V icieae , D io c le a e ,

G lycineae , H edysareae e Phaseo leae como marcadores filogenéticos da

especiação, verificaram que quanto mais próximas filogeneticamente estavam as

espécies, maior o grau de homologia existente entre a sequência de seus

aminoácidos. Tomou-se claro ainda que as lectinas da tribo V icieae são

estritamente relacionadas evolutivamente. Dessa forma, estes autores concluiram

que lectinas constituem excelentes ferramentas para estudos quimiotaxonômicos,

especialmente aqueles envolvendo mudanças ocorridas ao nível de gen durante o

processo de especiação das Legum inosae .

A análise da sequência primária, estabelecida por técnicas químicas

e de biologia molecular, e da estrutura tridimensional de mais de 15 lectinas de

leguminosas evidenciou uma notável homologia destas proteínas, que



ompartilham número significativo de resíduos invariáveis de aminoácidos e

onteúdo característico de f3-conformações e a-hélices (SHARONhgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA& LIS, 1990).

VAN DAMMEgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAet aL (1988), trabalhando com lectinas de bulbos de

diferentes espécies da família Amaryllidaceae , evidenciaram que além do

"snowdrop" (G a lan thus n iva lis) outras espécies da mesma família (N arcissus

pseudonarcissus, L euco jum aestivum e Leuco jum vernum ) acumulam lectinas

manose específicas imunologicamente idênticas. Posteriormente, VAN DAMME

et a i. (1991), fazendo um estudo comparativo em lectinas de representantes das

famílias Amaryllidaceae e A lliaceae , mencionaram que as mesmas possuem

várias características em comum, como especificidade por açúcar, estrutura

molecular e composição de aminoácidos. Outro relato interessante surgiu do

trabalho de HASHIM et aL (1993), que por meio de análises comparativas de

lectinas purificadas de seis distintos clones de Artocarpus in teger, demonstraram

serem as mesmas, estrutural e funcionalmente, similares. Por conseguinte, todos

estes ensaios (VAN DAMME et a I., 1988~ VAN DAMME et a I., 1991~

HASHIM et a i., 1993) sugerem que quanto menor for a diferença observada

entre os seus constituintes vitais, menor é a distância taxonômica entre as

espécies estudadas.

Investigando aspectos fenológicos e de composição química de

sementes de 8 espécies do gênero Canava lia , MOREIRA et aL (1993)

demonstraram que as lectinas podem ser usadas como bons marcadores

quimiotaxonômicos dentro do referido táxon.
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1.8 - Objetivo do Trabalho

O objetivo deste trabalho é estabelecer possíveis correlações

quimiotaxonômicas entre espécies do táxongfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAM im osa (Legum inosae -

M im oso ideae), distribuidas em três secções taxonômicas, através da análise de

alguns parâmetros químicos de sementes quiescentes.



2 - MA TERIAIS

2.1 - Espécies Estudadas

o presente trabalho foi desenvolvido com sementes de espécies degfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

M im oso ideae (Legum inosae) representantes da tribo M im oseae e pertencentes a

três diferentes secções do táxon M im osa: M im osa acu tistipu la , M .arenosa ,

M .tenu iflo ra e M . verrucosa (Secção Batocau lon), M . cam porum e M .p igra

(Secção Habbasia ) e M .scabrella (Secção Calo tham nos), coletadas nos Estados

do Ceará e Rio Grande do Sul. Um breve comentário de cada uma das espécies é

feito a seguir.

2.1.1 - M im osa acu tistipu la (Martius) Benth.

Acacia acu tistipu la Martius

Espécie característica de cerrado, caatinga ou tabuleiro (BARNEBY,

1991). No Estado do Ceará é frequente no sertão, pé de serra e caatinga,

principalmente nos municípios de Baturité, Canindé, Caridade e Meruoca, mas

ausente na faixa litorânea (DUCKE, 1979).hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÉ vulgarmente conhecida por "juremaKJIHGFEDCBA
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preta" e trata-se de uma árvore pequena cUJO caule fornece carvão de boa

qualidade.

Arbusto alto ou árvore pequena de até 4 m de altura, apresentando

caule contorcido, enrugado, espinhoso e de casca quase negra, fendida

longitudinalmente. Ramos, pecíolos e inflorescência pubescentes. Acúleos

subincurvos com 2-4 mm de comprimento. Estípula lanceolada, subulada, caduca

e incurva com 4-6 mm de comprimento. Pecíolo comum de 5-7,5 em com pinas

contendo 5-6 jugos, folíolos multijugos oblongo linear e pilosos com cerca de

6-8 mm de comprimento. Espiga breve pedunculada (2,5-3,8 em), solitária ou

fasciculada, disposta em panículas terminais. Flores sésseis amareladas,

membranáceas, com cálice minutíssimo e corola de no máximo 2 mm de

comprimento. Estames de 6-8 mm de comprimento, legume longo estipitado

(7,5-10 em de comprimento e 6-8 mm de largura), plano linear, dividindo-se em

6-10 artículos.

O material estudado foi coletado na Serra da Ibiapaba, cidade de

Ubajara-CE e encontra-se depositado no Herbário Prisco Bezerra (EAC) do

Departamento de Biologia da UFC sob o número EAC 18772 (FIGURA 3).

2.1.2 - Mimosa arenosa (Willd.) Poiret.gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A cacia arenosa Willd.

M im osa m alacocen tra Martius

Espécie encontrada do Ceará ao Rio de Janeiro e Minas Gerais (PIO

CORRÊA, 1931). Segundo BRAGA (1976) forma densas moitas ao sopé das

serras, margens de rios e várzeas sertanejas, intransponíveis pelos espinhos eKJIHGFEDCBA
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FIGURA 3. Exsicata de Mimosa acutistipula (Martius) Benth. do

Herbário Prisco Bezerra do Departamento de Biologia da

Universidade Federal do Ceará. Detalhes de flores, folhas e

frutos.KJIHGFEDCBA
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emaranhado de caules e galhos, donde surge o apelido de "rompe-girão", sendo

também vulgarmente conhecida como "calumbí" ou ainda algumas vezes, por

"unha de gato". A infusão de suas folhas é utilizada para banhar membros

inflamados pelo reumatismo e contusões.

Arbusto pubescente de 1,8-2,6 m de altura. Acúleos pouco

desenvolvidos ou subinermes. Estípula subulada ou base lanceolada. Pecíolo

comum de 5-7,5 em de comprimento. Pinas contendo 5-10 jugos e folíolos

mucronados contendo de 20-30 jugos geralmente de 4 mm. Espiga na maioria das

vezes seminada ou pemada. Bráctea pequena e flores pequenas, sésseis, brancas

com cálice pequeno, corola membranácea e alva com 2 mm de comprimento.

Estames de 8-10 mm de comprimento, ovário breve estipitado glabro. Legume de

5-6,8 em x 0,4-0,6 em, com nervura ténue nas margens. Sementes longitudinais,

achatadas e escuras.

O material estudado foi coletado na Serra do Quati, município de

Santa Quitéria-CE e encontra-se depositado no Herbário Prisco Bezerra (EAC),

Departamento de Biologia da UFC, sob número EAC 12672 (FIGURA 4).

2.1.3 - MimosagfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAcam porum Benth.

M im osa flavescens Split.

Espécie originária da América Central e Guianas. No Brasil, ocorre

desde Amazonas, Pará, Ceará até o Brasil Central (BRAGA, 1976). Vulgarmente

conhecida como "malícia", é comum em lugares abertos dos arredores de

Fortaleza, no meio de gramíneas e de outras ervas (DUCKE, 1979).



FIGURA 4. Exsicata de Mimosa arenosa (Willd.) Poiret do Herbário

Prisco Bezerra do Departamento de Biologia da

Universidade Federal do Ceará. Detalhes de flores, folhas e

frutos.KJIHGFEDCBA
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Planta com porte herbáceo a subarbustivo, híspida e com acúleos

ouco numerosos ou nulos. Estípula lanceolada de base dilatada e ciliada com

-9 mm de comprimento. Pinas contendo 2-6 jugos e folíolos (3-9 mm de

omprimento) lineares ou linear oblongo com 18-36 jugos, raramente com menos

e 18 jugos. Pedúnculo axilares com 2-6 mm de comprimento, capítulos

globosos, flores róseas 4-meras com 8 estames e ovário hissutíssimo. Legume

séssil (4-12 mm x 4 mm), setoso, híspido com artículos de 3-5 mm de

omprimento. Sementes obvóides medindo 2,4-3 mm x 1,7-2,4 mm.

O material estudado foi coletado no município de Iguatú-CE e

encontra-se depositado no Hérbario Prisco Bezerra (EAC) do Departamento de

Biologia da UFC sob o número EAC 16532 (FIGURA 5).

2.1.4 - Mimosa pigra Linnaeus.gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

M im osa aspera tahgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAL .

Espécie originária da América Meridional Tropical e Temperada. No

Brasil, ocorre desde a Amazônia até São Paulo, Minas Gerais e Mato Grosso.

Comum em Fortaleza e, ao que parece, em todo o Estado do Ceará, vegetando de

preferência nas terras úmidas e silicosas às margens pantanosas de lagoas e

açudes, onde se toma nociva por invadir plantações. É planta forrageira, mas

devido aos seus acúleos é apenas aproveitada por caprinos. A casca é tida como

vermífuga (PIO CORRÊA, 1931; DUCKE, 1979). BRAGA (1976) refere-se

vulgarmente à planta com o nome de "calumbí de lagoa", embora tantas outras

denominações regionais já lhe tenham sido dadas como "malícia de boi",

"espinheiro d'água"e "jiquirití".KJIHGFEDCBA
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FIGURA 5. Exsicata de Mimosa camporum Benth, do Herbário Prisco

Bezerra do Departamento de Biologia da Universidade

Federal do Ceará. Detalhes de flores, folhas e frutos.
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Arbusto de um a dois metros, sensitivo, com caules muito flexíveis e

ramos compridos ascendentes, às vezes rasteiros, de pêlos retos, híspidos e eretos,

rígidos, armados de acúleos recurvados ou raramente eretos. Folhas bipinadas ou

lanceoladas de 2-4,5 mm x 1-2 mm. Flores em capítulo e pedúnculo axilar comhgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

-+ -8 jugos de pinas. Folíolos das maiores pinas contendo 20-35 jugos largamente

lineares ou lineares oblongos, de base obtusa. Estípulas eretas, ovais. Legume

plano densamente coberto de pêlos rígidos patente-ferruginosos, artículos lineares

om sementes elíptica-oblongas e lanceoladas.

O material estudado foi coletado em local próximo à praia do

Pacheco, município de Caucaia-CE e encontra-se depositado no Hérbario Prisco

Bezerra (EAC) do Departamento de Biologia da UFC sob o número EAC 15465

IGURA 6).

2.1.5 - Mimosa scabrella Benth.gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

M im osa bracaa tinga Hoehne

Espécie originária do Brasil Meridional (BRAGA, 1976). Árvore

nativa da Região Sul do Brasil, característica e exclusiva da "Zona da Araucária"

do planalto meridional no Estado de Santa Catarina, onde apresenta descontínua,

porém vasta e expressiva dispersão, abrangendo toda a área ocupada pelas

florestas de pinheiros no Estado. Ocorre principalmente nas associações

secundárias, formando, não raro, densos e quase puros agrupamentos

denominados "bracaatingais ", que caracterizam visivelmente a vegetação do

secundário no planalto (BURKART, 1979).
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FIGURA 6. Exsicata de Mimosa pigrahgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(L .) do Herbário Prisco Bezerra

do Departamento de Biologia da Universidade Federal do

Ceará. Detalhes de flores, folhas e frutos.
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Vulgarmente denominada de "bracatinga", é uma das essências

nativas com maior capacidade para produção energética e também uma das mais

importantes melíferas de inverno. Sua madeira é moderadamente pesada, sendo

bastante empregada na produção de carvão vegetal, celulose ou como morões e

lenha (BURKART, 1979).

Árvore com tronco reto e cilíndrico, de casca marrom e áspera,

podendo atingir até 20 m de altura. Folhas variáveis, em ramos adultos menores

com 3-9 jugas, pecíolo incluindo ráquis de 2,5-11 em de comprimento. Estípulas

lineares, subuladas, lepidotas e muito caducas; pinas opostas de 2-7 em de

comprimento. Folíolos herbáceos, oblongo-elípticos ou lineares com 15-31 pares

por pina, 2,5-8 mm de comprimento e 0,6-2,8 mm de largura. Flores em capítulos

esféricos ou elípticos (6-7 mm de comprimento), pedunculados, axilares ou

laterais; brácteas lanceoladas pequenas (1,3-2 mm de comprimento) e

pubescentes no ápice; cálice (0,6-1 mm de comprimento) glabro, escarioso, às

vezes ciliolado, campanulado-truncado ou denticulado; corola (2,2-3 mm de

comprimento) 4-5-mera, fmamente lepidota, grisácea, consistente; estames

amarelos, de 4-6 mm de comprimento e anteras elíptico-globosas versáteis e

eglandulosas. Legume oblongo-linear (1,7-4,8 em x 0,5-0,9 em), achatado, séssil,

obtuso e mucronado. Sementes (5-6 mm) ovais, achatadas, duras e escuras.

O material estudado foi coletado pela Estação Ecológica de Aracurí,

no município de Esmeralda-RS e encontra-se depositado no Hérbario Prisco

Bezerra (EAC) do Departamento de Biologia da UFC sob o número EAC 13443

(FIGURA 7).



FIGURA 7. Exsicata de Mimosa scabrella Benth. do Herbário Prisco

Bezerra do Departamento de Biologia da Universidade

Federal do Ceará. Detalhes de folhas, flores e frutos.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEAftAhgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA12 g gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA07-0 g 1- '
BIBLIOTECADECI€NCIAS ETECNOlOGIA
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_.1.6 - Mimosa tenuiflora (Willd.) Poiret.YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A c a c ia te n u i f lo r a Willd.

Espécie de descontínua dispersão tropical na América do Norte e do

Sul. No Brasil, é localmente abundante nos Estados do Ceará e Rio Grande do

Norte, Piauí e interior da Bahia.hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÉ vulgarmente conhecida no Brasil pelos nomes

de "jurema'' ou "jurema preta". Já no México, é conhecida porgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA"tepescohu ite" e

seu extrato vem recebendo grande publicidade como uma droga milagrosa no

tratamento de queimaduras (BARNEBY, 1991), cientificamente comprovado por

TELLEZ & DUPOY DE GUITARD (1990).

Arbusto subarborescente. Estípula subulada com áculeos esparsos de

base dilatada de até 10 mm de comprimento. Pecíolo comum com 2,5-3,8 em.

Pina contendo 4-6 jugos. Folíolos múltiplos oblongos e pilosos. Brácteas

pequenas espatuladas com cálice minuto 4-dentados. Corola profundamente

4-fendida e estames em número de 8 com o dobro do tamanho da corola, Espiga

cilíndrica e legume linear ou plano, glabro e pluriarticulado.

O material estudado foi coletado no município de Itapipoca-CE e

encontra-se depositado no Hérbario Prisco Bezerra (EAC) do Departamento de

Biologia da UFC sob o número EAC 17869 (FIGURA 8).

2.1.7 - Mimosa verrucosa Benth.

Espécie encontrada nos Estados do Maranhão, Piauí, Ceará

(Chapada do Araripe), Pemambuco, Bahia e Goiás, naturalizada ou plantada
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FIGURA 8. Exsicata de MimosagfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtenu iflo ra (Willd.) Poiret. do Herbário

Prisco Bezerra do Departamento de Biologia da

Universidade Federal do Ceará. Detalhes de flores, folhas e

frutos.



como ornamental em Brasília. Vulgarmente conhecida por "jurema de oieiras"ou

"jurema preta 11 (BARNEBY, 1991).

Arbusto de 3 m, inerme com raminhos, pecíolos e pedúnculos

verrucoso-tornentosos; folhas com 7-9 pinas, com 10-20 pares de folíolos. Pecíolo

om quase 7,5 em de comprimento, estípulas subuladas e dilatadas na base.

Folíolos de 4-6 mm de comprimento x 3-4 mm de largura, ovais e oblongos,

oblíquos, obtusos e crassos, concrescentes nas duas faces, escamoso-verrucoso

em ambas as faces e nervuras salientes na face dorsal. Espigas de 1O em ou

maiores, isoladas, geminadas ou dispostas em panículas; brácteas espatuladas

docomprimento do cálice; flores sésseis, com 4 sépalas, 4 pétalas e 8 estames;

cálice branco-tomentoso de 1 mm de comprimento e corola de quase 3 mm de

comprimento; estames de 10-12 mm de comprimento; ovário séssil e viloso.

O material estudado foi coletado no município de Tianguá-CE e

encontra-se depositado no Hérbario Prisco Bezerra (EAC) do Departamento de

Biologia da UFC sob o número EAC 18779 (FIGURA 9).

2.2 - Sementes

As sementes das espécies acima relacionadas se constituíram, na

realidade, no material do presente estudo, e procurou-se trabalhar com sementes

quiescentes recém coletadas e secas.
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FIGURA 9. Exsicata degfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAM im osa verrucosa Benth. do Herbário Prisco

Bezerra do Departamento de Biologia da Universidade

Federal do Ceará. Detalhes de flores, folhas e frutos.
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2.3 - Hemácias

Hemácias de coelhos albinos foram obtidas de animais adultos,

mantidos no biotério do Departamento de Bioquímica e Biologia Molecular da

UFC, enquanto que hemácias humanas do sistema ABO foram obtidas de

doadores adultos e fornecidas pelo Centro de Hematologia (HEMOCE) do Ceará.

2.4 - Outros Materiais

Acrilarnida, N,N'- Metileno Bisacrilamida, Albumina Sérica Bovina,

Coomassie Brilliant Blue G e Coomassie Brilliant Blue R foram obtidos da Sigma

Chemical Co., St. Louis, USA.

Enzimas proteolíticas, Tripsina, Papaína e Bromelaína foram

também obtidas da Sigma Chemical Co., St. Louis, USA.

Beta-mercaptoetanol e Dodecil Sulfato de Sódio, da Merck,

Darmstadt, Alemanha.

Os demais reagentes utilizados foram de grau analítico.



3 - MÉTODOS

3.1 - Preparação de Farinhas

As sementes quiescentes das espécies descritas acuna foram

trituradas em moinho elétrico do tipo Wiley, acoplado com peneira de 60 mesh e

o material obtido foi repassado em moinho de café (Krups tipo 200), resultando

em uma farinha bastante [ma que foi estocada em frascos hermeticamente

fechados mantidos em câmara fria (12°C).

3.2 - Análise Elementar

3.2.1 - Determinação de Umidade

Para a determinação do teor de umidade, pesa-filtros previamente

tarados, contendo amostras de 200 mg degfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAM im osa acu tistipu la , M .arenosa ,

M .cam porum , M .p igra , M .scabrella , M .tenu ijlo ra e M . verrucosa , foram

colocados em estufa a 110°C por 24 horas, após o que foram mantidos em um

39hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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dessecador contendo sílica-gel até atingir a temperatura ambiente, sendo então

pesados. O teor de umidade foi calculado pela diferença entre os pesos inicial e

[mal das amostras e expresso em percentagem.

3.2.2 - Determinação de Cinzas

Na determinação do teor de cmzas, cadinhos de porcelana

previamente tarados, contendo 500 mg de amostra foram colocados em mufla a

650°C durante 4 horas até a completa incineração de todo o material orgânico.

Em seguida, os cadinhos foram transferidos para um dessecador contendo sílica-

gel onde permaneceram até atingir a temperatura ambiente. Os cadinhos contendo

as amostras incineradas foram então pesados e o teor de cinzas calculado pela

relação entre o peso do resíduo e o peso inicial da amostra, sendo o resultado

expresso em percentagem.

3.2.3 - Determinação de Nitrogênio Total

O teor de nitrogênio total das farinhas de sementes de MimosagfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

acu tistipu Ia , M.arenosa, M.camporum, M.pigra, M.scabrella, M.tenuiflora e

M.verrucosa, foi determinado segundo o método de BAETHGENhgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA& ALLEY

(1989).
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À zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA20 mg de cada uma das amostras de farinhas foram adicionados

1,1 g de catalisador (100 g de KH2S04, 10 g de CUS04. 5H20 e 1 g de selênio) e

1,5 ml de ácido sulfúrico concentrado. A mistura foi deixada em mineralizador

por 30 minutos e diluída para 50 ml com água destilada. À repetições de 50 e 100

/-LI da amostra, foram adicionados 0,95 e 0,90 ml, respectivamente, de diluente,

5,5 ml de tampão (NaHP04 0,1 M, tartarato de sódio e potássio a 5 % e aOH

5,4 %), 4 ml de uma solução contendo salicilato de sódio (15 0/0) e nitroprussiato

de sódio (0,03 0/0) e 2 ml de hipoc1orito de sódio a 6 % . As amostras foram

colocadas em banho-maria a 37°C por 15 minutos e foram feitas as leituras das

absorbâncias a 650 nm em espectrofotômetro Pharmacia LKB - ovaspec Il. O

teor de nitrogênio total foi determinado a partir de uma curva padrão obtida com

sulfato de amônio.

3.2.4 - Determinação de Lipídeos Totais

A determinação de lipídeos totais presentes nas farinhas das

sementes das diferentes espécies do gênerogfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAM im osa (M im osa acu tistipu Ia ,

M .arenosa , M .cam porum , M .p igra , M .scabrella , M .tenu ijlo ra e M . verrucosa )

foi feita segundo a técnica descrita por TRIEBOLD (1946), substituindo o éter

por n-hexano.

Amostras de 2,O g de cada farinha das diferentes espécies do gênero

M im osa foram submetidas à extração lipídica com 3 lavagens sucessivas com n-

hexano por 2 horas com agitações ocasionais. O extrato hexânico, resultante da

reunião dos sobrenadantes das 3 lavagens, foi evaporado em evaporador rotatório

sob pressão reduzida, obtendo-se assim os extratos lipídicos.
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o teor de lipídeos foi então calculado pela relação entre o peso do

lipídeo extraído e o peso inicial da amostra e expresso em percentagem.

3.2.5 - Determinação do Teor de Lipídeos Saponificáveis e Matéria Não

Saponificável

Uma amostra do extrato lipídico de cada espécie (contendo entre 100

e 150 mg) foi dissolvida em aproximadamente 15 mI de etanol, juntamente com 5

mI de KOH a 50 % e acondicionada em um balão de 125 mI. A mistura foi

deixada em refluxo por uma hora, após o que, foi concentrada até a metade de

seu volume (10 ml), completada com água e extraída com hexano em funil de

separação. O material insaponificável foi obtido por evaporação do hexano. Já o

saponificável resultou da fase aquosa, através da acidificação até pH 3,0, extração

com hexano e evaporação.

Para a obtenção dos estéres metílicos foram adicionados 10 ml de

metanol e 5 gotas de ácido clorídrico concentrado ao material saponificável da

fase aquosa. Levou-se a mistura a refluxo por cerca de 15 minutos. Ao passar

esse tempo adicionou-se 20 m1 de água destilada e 5 ml de hexano e novamente

levado a refluxo por mais 15 minutos. Passado esse tempo, a mistura reacional foi

transferida para um funil de separação, extraídos com hexano e evaporado

(MATOS, 1988).

A análise dos ésteres metílicos de ácidos graxos foi feita através da

injeção de 0,1 mI da solução hexânica em aparelho Hewlet PackardgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBACG IEM

modelo 5995 de cromatografia gás-líquida acoplada à espectrometria de massa
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com coluna capilar fenil-metil-silicone 5 % em sílica fundida (25 m x O 20 mm;

programação de temperatura: 50-180°C / 4°C/min e 180-250°CgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA120 °C /min)

A identificação dos ácidos graxos foi feita com base no

procedimento descrito por MATOS et a l. (1992), utilizando-se o alores

relativos de tempo de retenção e dados dos espectros de massas dos respecti os

ésteres metílicos.

3.3 - Extração de Proteínas a Diferentes Valores de pH

As farinhas das sementes, preparadas segundo o item 3.1, foram

submetidas a extrações protéicas (1: 15, m/v) com diferentes soluções tampões

(tampão Glicina-HCI 0,1 M, pH 2,6; tampão Tris-HCI 0,1 M, pH 7,6 e tampão

Glicina-NaOH 0,1 M, pH 9,0; todas contendo NaCI 0,15 M) por 3 horas sob

agitação constante à temperatura ambiente, após o que as suspensões foram

centrifugadas a 10.000 x g durante 30 minutos a 4°C. Os sobrenadantes obtidos

foram filtrados em papel de filtro qualitativo e os extratos protéicos resultantes

foram utilizados em ensaios de hemaglutinação e de dosagem de proteínas

solúveis. O esquema utilizado para extração de proteínas nas farinhas de sementes

quiescentes das espécies estudadas encontra-se na FIGURA 10.
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1,0 g DE FARINHAhgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

+ 15 ml de diferentes tampões de extração*
(m/v) contendo NaCI 0,15 M

+ Agitação por 3 horas
+ Centrifugação a 10.000 x g

por 30 minutos a 4°C

SOBRENADANTE
(Extrato Total)

PRECIPIT ADO
(Descartado)

ATIVIDADE
HEMAGLUTINANTE

DOSAGEM DE PROTEÍNAS

* Glicina-HCI 0,1 M, pH 2,6;
* Tris-HCI 0,1 M, pH 7,6 e
* Glicina-NaOH 0,1 M, pH 9,0

FIGURA 10. Esquema de extração de proteínas das farinhas de sementes

quiescentes das espécies estudadas do gênerogfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAM im osa .



3.4 - Dosagem de Proteínas Solúveis

As determinações de proteínas nos diferentes extratos foram feitas

segundo o método de BRADFORD (1976). A cada 100 111 de amostra,

preparadas em diferentes concentrações, foram adicionados 2,5 ml do reagente de

Bradford. A mistura foi então deixada em repouso por 10 minutos e em seguida

determinada a absorbância a 595 nrn, em espectrofotômetro Pharmacia LKB -

ovaspec lI. A concentração de proteínas foi determinada a partir de uma curva

padrão obtida usando-se Albumina Sérica Bovina.

3.5 - Determinação da Atividade Hemaglutinante

Para a determinação da atividade hemaglutinante nos diferentes

extratos protéicos, foi utilizado o método descrito por MOREIRA & PERRONE

1977). As amostras a serem dosadas foram submetidas a diluições duplas

seriadas (1 :2, 1:4, 1:8, ...) em tampão Tris-HCI 0,1 M, pH 7,6, contendo NaCl

O 15 M e, a cada 200 111 de cada diluição, foi adicionado igual volume de uma

uspensão de hemácias (humanas do sistema ABO e de coelho) a 2 % em NaCl

0,15 M. Os ensaios foram então incubados a 37°C por 30 minutos e deixados em

repouso à temperatura ambiente por mais 30 minutos, após o que foram

centrifugados a 1000 x g por 30 segundos em centrífuga de bancada Excelsa

Baby I modelo 206 e interpretados, permanecendo por mais 12 horas à

emperatura ambiente, quando foi feita uma nova leitura do ensaio. Os títulos de
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hemaglutinação foram determinados como sendo o inverso da maior diluição

ainda capaz de apresentar aglutinação visível a olho nu. Hemácias humanas do

sistema ABO e de coelho foram utilizadas no estado normal e tratadas com

enzimas proteolíticas (Bromelaína, Papaína e Tripsina). Todas as amostras de

sangue foram coletadas em recipientes contendo heparina, Ia adas cinco vezes

com NaCl 0,15 M, centrifugadas (3.000 x g) e determinado o hematócrito

(concentração de células vermelhas) de acordo com a metodologia descrita por

KABATThgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA& MAYER (1967) apud LYNN & CLEVETTE RADFORD (1986).

No caso de tratamento enzimático, as hemácias foram suspensas a 2 % em

solução contendo a enzima proteolítica (0,1 mg de enzima por 1° m1 de NaCI

0,15 M). As suspensões foram incubadas a 20 °C por 1 hora com agitações

ocasionais e, a seguir, lavadas sete vezes com solução salina (NaCI 0,15 M)

gelada. Após centrifugação (3.000 x g), as células foram ressuspensas em NaCI

0,15 M para uma concentração [mal de 2 % .

3.6 - Fracionamento das Proteínas do Extrato Total com Sulfato de Amônio

o extrato total obtido com tampão Tris-HCI 0,1 M, pH 7,6 contendo

NaCl 0,15 M, conforme procedimento de extração citado no item 3.3, foi

submetido à precipitação salina com sulfato de amônio a 33 % de saturação

durante 4 horas à temperatura ambiente. A suspensão foi centrifugada a 10.000 x

g por 30 minutos a 4°C e o precipitado resultante, denominado de fração F 0/33,

foi redissolvido em tampão Tris-HCl 0, I M, pH 7,6 , dialisado exaustivamente

contra água destilada e liofilizado. No sobrenadante resultante foi feito um outro

fracionamento para obtenção das frações F 33/65 (precipitado) e F 65/100
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(sobrenadante final). O esquema geral de fracionamento do extrato total de

farinhas de sementes quiescentes de espécies do gênerogfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAM im osa está

representado na FIGURA 11 .

3.7 - Eletroforese em Gel de Poliacrilamida em Presença de Dodecil Sulfato de

Sódio (SDS) e 2-mercaptoetanol

Os experimentos de eletroforese em gel de poliacrilamida em

presença de SDS e de 2-mercaptoetanol foram conduzidos seguindo-se de perto a

técnica descrita por LAEMMLI (1970), adaptada para o uso de géis (13,8 x 7,9 x

0,11 em) de separação em placas. O gel de aplicação (contendo 3,50/0 de

poliacrilamida) foi montado em tampão Tris-HCI 0,5 M, pH 6,8 e SDS a I 0/0.O

gel de separação com um gradiente de 5 a 20hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA% de poliacrilamida foi montado em

tampão Tris-HCI 3 M, pH 8,8 contendo SDS al%.

As amostras a serem submetidas à eletroforese (farinhas das

sementes quiescentes e frações liofilizadas) foram suspensas em tampão Tris-HCI

0,0625 M, pH 8,3 contendo SDS a 1 % . Para as farinhas das sementes

quiescentes foi utilizada uma concentração de 20 mg!ml. Já para o extrato total e

frações liofilizadas foi utilizada uma concentração de 3 mg!ml. Após ter sido

adicionado 10 III de 2-mercaptoetanol, as amostras foram incubadas a 100°C por

10 minutos e centrifugadas em centrífuga de Eppendorf a 15.000 x g por 5

minutos. Azul de bromofenol (para marcação da frente da corrida eletroforética) a

0,02 % e cristais de sacarose (para tornar as amostras mais densas) foram

acrescentados às amostras antes das mesmas serem aplicadas ao gel. Alíquotas de
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FARINHAS DE SEMENTES QUIESCENTES DEgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAM im osa spp .hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

+ Tampão Tris-HCI 0,1 M pH 7,6
contendo NaCI 0,15 M (1:15, m/v)

+ Agitação por 4 horas
+ Centrifugação a 10.000 x g
por 30 minutos a 4°C

SOBRENADANTE PRECIPIT ADO
(descartado)

+ 33% de saturação com sulfato de amônio
+ Contato por 4 horas
+ Centrifugação a 10.000 x g

por 30 minutos a 4°C

PRECIPITADO
(F 0/33)

SOBRENADANTE

+ 33/65 % de saturação com sulfato de amônio
+ Contato por 4 horas
+ Centrifugação a 10.000 x g

por 30 minutos a 4°C

+ Tampão Tris-HCI 0,1 M pH 7,6
+ Diálise exaustiva em água destilada
+ Liofilização

PRECIPIT ADO
(F 33/65)

SOBRENADANTE
(F 65/100)

+ Tampão Tris-HCI 0,1 M pH 7,6
+ Diálise exaustiva contra água destilada
+ Liofilização

+ Tampão Tris-HCI 0,1 M pH 7,6
+ Diálise exaustiva contra água destilada
+ Liofilização

FIGURA 11. Esquema geral de fracionamento do extrato total de farinhas de

sementes quiescentes de espécies do gênero M im osa .



1° ul foram aplicadas nos poços do gel.

A corrida eletroforética foi realizada em amperagem constante

(15 mA) com uma duração média de 3 horas. Após a eletroforese, o gel foi fi ado

em TCA a 12,5 0/0, colocado para corar em solução de Coomassie Brilliant Blue

R-250 a 0,05 %, preparada em metanol, ácido acético e água (1:3. -:8. e o

descoramento do gel e visualização das bandas protéicas foi feito com metanol,

ácido acético e água (I :3,5:8, v/v/v).

3.8 - Densitometria dos Géis de Eletroforese

De posse do gel corado com Coomassie Brilliant Blue, o mesmo foi

processado em um Densitômetro a laser (LKB, modelo 2222-020, Ultroscan XL),

usando programa (Software) do fabricante (Gel Ultroscan). Esta técnica, na

verdade, se baseia exclusivamente na absorbância das diferentes bandas protéicas

a 633 nm e transforma cada banda protéica em um pico. Cada pico tem sua

posição no gráfico relacionada com a posição da banda protéica correspondente

no gel de poliacrilamida. O número de gráficos está relacionado com o número de

amostras.

3.9 - Análise por Agrupamento ("Cluster Analysis")

Os dados quantitativos obtidos das sete espécies do gênero Mimosa

foram submetidos a um "software" de agrupamento por análises estatísticas
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,OLIVEIRA, 1991) objetivando a construção de um gráfico hipotético de

semelhanças entre as espécies (fenograma).



4 - RESULTADOS

4.1 - Composição Mínima em Farinhas de Sementes de Espécies do GênerogfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

M im osa .

A TABELA 1 apresenta o resumo dos dados referentes à

composição mínima das farinhas de sementes das sete espécies do gênero

M im osa estudadas. Observa-se que os teores de umidade presentes nas farinhas

de sementes variaram de 9,65 a 12,45 %, sendo para M im osaYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAp ig r a e

M .acu tistipu la , respectivamente. Com relação as cinzas, destacaram-se com

maiores teores M .tenu ijlo ra , M . cam porum , M .scabrella e M .acu tistipu la com

5,23 %, 5,07 %, 4,58 % e 4,36 %, respectivamente. Já as espécies M .p igra ,

M . verrucosa e M .arenosa apresentaram os menores teores de cinzas com 2,86hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA%

2,83 % e 2,64 %, respectivamente. Com relação aos teores de proteína total, nota-

se que a espécie M .scabrella (Secção Calo tham nos) apresentou o maior teor

(51,56 %), enquanto que nas espécies das demais secções os teores variaram entre

28,31 e 46,50 % . Por outro lado, as farinhas de M .p igra (Secção Habbasia ),

M .arenosa e M .acu tistipu la (Secção Batocau lon) mostraram-se com os maiores

percentuais de carboidratos (51,55 %, 50,42 % e 51,28 %, respecti amente).
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TABELA 1. Composição mínima das sementes de espécies do gênerogfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAM im osa .

SecçãolEspécie Umidade Cinzas Proteína Lipídeos Carboidratos
(%) (%) (%)* (%) (%)**

Batocau lon

M .acu tistipu la 12,45 4,36 35,25 9,11 51,28

M .arenosa 11,10 2,64 40,12 6,82 50,42

M .tenu ijlo ra 10,25 5,23 44,31 15,27 35,19

M . verrucosa 11,63 2,83 46,50 11,32 39,35

Habbasia

M .cam porum 10,28 5,07 28,31 23,22 43,40

M .p igra 9,65 2,86 37,31 8,28 51,55

Calo tham nos

M .scabrella 12,10 4,58 51,56 10,25 33,61hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

* Nitrogênio total x 6,25

** Obtido por diferença.



4.2 - Teor de Lipídeos em Farinhas de Sementes de Espécies do GênerogfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAM im osa .

Na TABELA 2 estão contidos os teores de lipídeos totais,

saponificáveis e insaponificáveis em sementes de espécies do gênero M im osa . A

farinha de sementes de M .cam porum é a que apresentou o maior teor de lipídeos

totais, sendo M .arenosa a de menor teor. Com relação ao teor de lipídeos

saponificáveis, a farinha de sementes de M .p igra foi a que mostrou maior teor

(77,73 %), enquanto que a de M .arenosa , apresentou o menor teor (52,20 %).

Por outro lado, verifica-se que as farinhas de sementes das espécies M .arenosa e

M .acu tistipu la destacaram-se em relação às demais quanto aos teores de lipídeos

insaponificáveis (teores de 34,970/0e 32,92%, respectivamente).

A TABELA 3 apresenta a percentagem dos ácidos graxos

identificados na fração de lipídeos saponificáveis, onde percebe-se que todas as

espécies apresentaram os ácidos palmítico, linolêico e olêico. A espécie M .p igra

foi a única que não apresentou os ácidos esteárico, behênico e lignocérico.

4.3 - Atividade Hemaglutinante Específica em Farinha de Sementes de Espécies

do Gênero M im osa .

As TABELAS 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 mostram um resumo dos

resultados de atividade hemaglutinante específica em farinhas de sementes de

M .acu tistipu la , M .arenosa , M .cam porum , M .p igra , M .scabrella , M .tenu ijlo ra e

M . verrucosa . Constata-se que nenhum dos extratos protéicos obtidos à diferentes

valores de pH (pH 2,6, pH 7,6 e pH 9,0), das espécies supracitadas, apresentou
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TABELA 2. Teores de lipídeos totais, saponificáveis e insaponificá ei em

sementes de espécies do gênerogfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAM im osa .

Secção/Espécie %lipídeos % lipídeos %lipídeos
totais sa ponificáveis insaponificá eis

Batocau lon

M . acu tistipu la 9,11 62,39 32,92

M .arenosa 6,82 52,20 34,97

M .tenu iflo ra 15,27 74,74 14,02

M . verrucosa 11,32 69,45 18,66YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

H a b b a s ia

M .cam porum 23,22 75,36 10,65

M .p igra 8,28 77,73 18,93

Calo tham nos

M .scabrella 10,25 75,23 15,69



TABELA 3. Percentagem de ácidos graxos presentes nas sementes degfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

M .acu tistipu la (act.), M .arenosa (arn .), M .tenu ijlo ra (ten .)

M .verrucosa (ver.), M .cam porum (cam .), M .p igra (p ig .) e

M .scabrella (scb .).

Espécies
Metil éster

(Ácido graxo)
act. a rn . ten . ver. cam . p ig . scb .

Hexadecanóico 30,08 20,07 31,79 28,79 42,00 36,72 40,25
(Palmítico)

cis-9,12-0ctadecenóico 0,59 14,59 20,67 22,96 10,58 51,30 22,31
(Linolêico)

cis-9-0ctadecenóico 33,50 18,64 25,05 25,76 21,70 11,98 17,95
(Olêico)

Octadecanóico 8,82 4,76 7,47 7,67 10,31hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- * 7,75
(Esteárico)

Eicosanóico - * 1,46 2,54 1,67 1,71 - * 3,04
(Araquídico)

Docosanóico 3,50 5,63 5,26 6,77 3,08 * 3,10
(Behênico)

Tetracosanóico 2,02 2,39 4,62 4,02 2,04 -* 2,48
(Lignocérico)

*(-) Não detectado
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TABELA 4. Atividade hemaglutinante específica em sementes de imosa

acutistipula* .

THYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmgP**

pHde Hemácias Humanas Humana Humanas Coelho

Extração AhgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAB O

sem tratamento S.A. S.A. S.A. S.A.

2,6 c/ Bromelaína S.A. S.A. S.A. S.A.

c/ Papaína S.A. S.A. S.A. S.A.

c/ Tripsina S.A. S.A. S.A. S.A.

sem tratamento S.A. S.A. S.A. S.A.

7,6 c/ Bromelaína S.A. S.A. S.A. S.A.

c/ Papaína S.A. S.A. S.A. S.A.

c/ Tripsina S.A. S.A. S.A. S.A.

sem tratamento S.A. S.A. S.A. S.A.

9,0 c/ Bromelaína S.A. S.A. S.A. S.A.

c/ Papaína S.A. S.A. S.A. S.A.

c/ Tripsina S.A. S.A. S.A. S.A.

* Resultados interpretados após 12 horas à temperatura de 20°C

** UH/mgP Atividade hemaglutinante por miligrama de proteína

S.A. Sem atividade hemaglutinante
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TABELA 5. Atividade hemaglutinante específica em sementes degfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAM im osa

arenosa* .

H / mgP**kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

pH de Hemácias Humanas Humanas Humanas Coelho

ExtraçãohgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA B O

sem tratamento S.A. S.A. S.A. S.A.

2,6 c/ Bromelaína S.A. S.A. S.A. S.A.

c/ Papaína S.A. S.A. S.A. S.A.

c/ Tripsina S.A. S.A. S.A. S.A.

sem tratamento S.A. S.A. S.A. S.A.

7,6 c/ Bromelaína S.A. S.A. S.A. S.A.

c/Papaína S.A. S.A. S.A. S.A.

c/ Tripsina S.A. S.A. S.A. S.A.

sem tratamento S.A. S.A. S.A. S.A.

9,0 c/ Bromelaína S.A. S.A. S.A. S.A.

c/ Papaína S.A. S.A. S.A. S.A.

c/ Tripsina S.A. S.A. S.A. S.A.

* Resultados interpretados após 12 horas à temperatura de 20°C

** UH/mgP Atividade hemaglutinante por miligrama de proteína

S .A . Sem atividade hemaglutinante
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TABELA 6. Atividade hemaglutinante específica em sementes degfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAM im osa

cam porum * .

UH / mgP**

pH de Hemácias Humanas Humanas Humanas Coelho

Extração AhgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAB O

sem tratamento S.A. S.A. S.A. S.A.

2,6 c/ Bromelaína S.A. S.A. S.A. S.A.

c/ Papaína S.A. S.A. S.A. S.A.

c/ Tripsina S.A. S.A. S.A. S.A.

sem tratamento S.A. S.A. S.A. S.A.

7,6 c/ Bromelaína S.A. S.A. S.A. S.A.

c/ Papaína S.A. S.A. S.A. S.A.

c/ Tripsina S.A. S.A. S.A. S.A.

sem tratamento S.A. S.A. S.A. S.A.

9,0 c/ Bromelaína S.A. S.A. S.A. S.A.

c/ Papaína S.A. S.A. S.A. S.A.

c/ Tripsina S.A. S.A. S.A. S.A.

* Resultados interpretados após 12 horas à temperatura de 20°C

** UH/mgP Atividade hemaglutinante por miligrama de proteína

S.A. Sem atividade hemaglutinante



TABELA 7. Atividade hemaglutinante específica em sementes degfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtmosa

p igra* .kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

UII / mgP**

pHde Hemácias Humanas Humanas Humanas Coelho

ExtraçãohgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA B O

sem tratamento S.A. S.A. S.A. 67,02

2,6 c/ Bromelaína S.A. S.A. S.A. 11,85

c/ Papaína S.A. S.A. S.A. 4,19

c/ Tripsina S.A. S.A. S.A. 8,38

sem tratamento S.A. S.A. S.A. 40,11

7,6 c/ Bromelaína S.A. S.A. S.A. 10,03

c/ Papaína S.A. S.A. S.A. 10,03

c/ Tripsina S.A. S.A. S.A. 5,01

sem tratamento S.A. S.A. S.A. 45,78

9,0 c/ Bromelaína S.A. S.A. S.A. 11,44

c/ Papaína S.A. S.A. S.A. 5,72

c/ Tripsina S.A. S.A. S.A. 45,78

* Resultados interpretados após 12 horas à temperatura de 20°C

* * UH/mgP Atividade hemaglutinante por miligrama de proteína

S.A. Sem atividade hemaglutinante
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TABELA 8. Atividade hemaglutinante específica em sementes de MimosagfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

scabrella* .

VII /kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmgP**

pH de Hemácias Humanas Humanas Humanas Coelho

ExtraçãohgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA B O

sem tratamento S.A. S.A. S.A. 214,00

2,6 c/ Bromelaína S.A. S.A. S.A. 214,00

c/ Papaína S.A. S.A. S.A. 428,00

c/ Tripsina S.A. S.A. S.A. 428,00

sem tratamento S.A. S.A. S.A. 27,95

7,6 c/ Bromelaína S.A. S.A. S.A. 27,95

c/ Papaína S.A. S.A. S.A. 27,95

c/ Tripsina S.A. S.A. S.A. 13,97

sem tratamento S.A. S.A. S.A. 27,28

9,0 c/ Bromelaína S.A. S.A. S.A. 27,28

c/ Papaína S.A. S.A. S.A. 27,28

c/ Tripsina S.A. S.A. S.A. 27,28

* Resultados interpretados após 12 horas à temperatura de 200e
** UH/mgP Atividade hemaglutinante por miligrama de proteína

S.A. Sem atividade hemaglutinante



61

TABELA 9. Atividade hemaglutinante específica em sementes de Mimosa

tenuiflora* .kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

/ mgP**

pHde Hemácias Humanas Humanas Humanas Coelho

ExtraçãohgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA B O

sem tratamento S.A. S.A. S.A. 3,06

2,6 c/ Bromelaína S.A. S.A. S.A. 3,06

c/ Papaína S.A. S.A. S.A. 3,06

c/ Tripsina S.A. S.A. S.A. 3,06

sem tratamento S.A. S.A. S.A. 0,65

7,6 c/ Bromelaína S.A. S.A. S.A. 2,28

c/ Papaína S.A. S.A. S.A. 1,31

c/ Tripsina S.A. S.A. S.A. 2,28

sem tratamento S.A. S.A. S.A. 0,65

9,0 c/ Bromelaína S.A. S.A. S.A. 0,32

c/ Papaína S.A. S.A. S.A. 0,32

c/ Tripsina S.A. S.A. S.A. 0,65

* Resultados interpretados após 12 horas à temperatura de 200e
** UHJmgP Atividade hemaglutinante por miligrama de proteína

S.A. Sem atividade hemaglutinante



TABELA 10. Atividade hemaglutinante específica em sementes degfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAM im osa

verru cosahgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA* .

H / mgP**

pH de Hemácias Humanas Humanas Humanas Coelho

Extração A B O

sem tratamento S.A. S.A. S.A. 10,09

2,6 c/ Bromelaína S.A. S.A. S.A. 1,15

c/ Papaína S.A. S.A. S.A. 1,15

c/ Tripsina S.A. S.A. S.A. 10,09

sem tratamento S.A. S.A. S.A. 1,41

7,6 c/ Bromelaína S.A. S.A. S.A. 2,99

c/ Papaína S.A. S.A. S.A. 0,34

c/ Tripsina S.A. S.A. S.A. 0,73

sem tratamento S.A. S.A. S.A. S.A.

9,0 c/ Bromelaína S.A. S.A. S.A. 1,52

c/ Papaína S.A. S.A. S.A. 0,79

c/ Tripsina S.A. S.A. S.A. 0,37

* Resultados interpretados após 12 horas à temperatura de 200e
** UHlmgP Atividade hemaglutinante por miligrama de proteína

S.A. Sem atividade hemaglutinanteKJIHGFEDCBA
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atividade hemaglutinante especifica contra hemácias humanas A,hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAB e 0 , nativas e

tratadas com enzimas proteolíticas, mesmo quando os ensaios foram reavaliados

após ficarem por 12 horas à temperatura de 20°C. Extratos de farinhas de

sementes degfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAM .acu tistipu la , M .arenosa e M .cam porum , feitos nas mesmas

condições, não apresentaram atividade hemaglutinante contra hemácias de

coelho, nativas ou tratadas com enzimas proteolíticas, mesmo quando estes

ensaios foram reavaliados após 12 horas à temperatura de 20°C (TABELAS 4, 5

e 6). Entretanto, embora os extratos proteícos de M .p igra ,YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAM s s c a b r e l la ,

M u e n u l f lo r a e M . verrucosa não tenham apresentado atividade hemaglutinante

contra hemácias de coelho, nativas ou tratadas com enzimas proteolíticas, após 30

minutos na estufa a 37°C e 30 minutos à temperatura de 20°C (dados não

mostrados), quando reavaliados após ficarem por mais 12 horas à temperatura de

20°C, evidenciaram a presença de atividade hemaglutinante (TABELAS 7, 8, 9 e

10).

Os resultados de atividade hemaglutinante específica nos diferentes

extratos de farinha de sementes de M .p igra são mostrados na TABELA 7.

Atividade hemaglutinante foi detectada em todos os extratos somente contra

hemácias de coelho, tratadas ou não tratadas com enzimas proteolíticas e somente

quando analisados após terem permanecidos por 12 horas à temperatura de 20°C.

Os diferentes extratos proteícos de farinha de sementes de M .p igra em geral

aglutinaram mais fortemente as hemácias de coelho sem tratamento enzimático.

Contudo, foi o extrato a pH 2,6 que apresentou atividade hemaglutinante mais

expressiva contra hemácias de coelho não tratadas com enzimas proteolíticas.

A TABELA 8 apresenta os resultados de atividade hemaglutinante

especifica em farinha de sementes de M .scabrella . Nos resultados, interpretados

após 12 horas à temperatura de 20°C, verifica-se uma boa atividade

hemaglutinante específica em extratos obtidos a pH 2,6 para hemácias de coelho
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nativas e tratadas com brornelaina, sendo esta mesma atividade melhorada em até

duas vezes quando o extrato foi testado contra hemácias de coelho tratadas com

tripsina e papaína. Embora mais fraca, atividade hemaglutinante também foi

detectada quando hemácias de coelho foram incubadas com extrato protéico a

pH 7,6 e a pH 9,0 nas mesmas condições de ensaio.

Através da TABELA 9 podem ser -i ualizado o r ultado de

atividade hemaglutinante específica em farinhas de semente dgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAL tenu iflo ra ,

onde evidencia-se, também, que o extrato a pH 2 6 foi aquele que proporcionou

maior atividade hernaglutinante específica contra hemácias de coelho nati as e

tratadas com enzimas proteolíticas. Os ensaios com extratos a pH 7.6 e pH 9.0

aglutinaram fracamente as hemácias nativas como as hemácias tratadas com

bromelaína, papaína e tripsina.

Finalmente, a TABELA 10 apresenta os resultados de atividade

hemaglutinante específica em extratos protéicos de farinhas de sementes deYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

M . verrucosa . De um modo geral, atividade hemaglutinante foi detectada em

todos os pH de extração, independente das hemácias de coelho terem sido

tratadas com enzimas proteolíticas ou não. O extrato a pH 2,6 apresentou a maior

atividade hemaglutinante específica contra hemácias de coelho nativas e tratadas

com tripsina.
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4.4 - E1etroforese em Ge1 de Poliacrilamida em Presença de SDS e 2-

mercaptoetanol e Densitometria Óptica de Extratos Proteícos de Farinhas

de Sementes de Espécies do GênerogfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAM im osa .

A FIGURA 12 mostra o perfil eletroforético das proteínas extraídas

de farinhas de sementes quiescentes dos taxa do gênero M im osa em gel de

poliacrilamida em presença de SDS e 2-mercaptoetanol, comparando com a

mobilidade eletroforética da lectina semi-purificada de ParkiaYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAp la ty c e p h a la , uma

espécie da mesma subfamília (L egum inosae-M im oso ideae). De um modo geral,

o padrão eletroforético apresentado, mostra a existência de algumas bandas

protéicas que, além de, quantitativamente, serem as mais significativas, estão

presentes na maioria das espécies, indicando que são proteínas típicas do gênero

M im osa . Mais ainda, detecta-se a presença de algumas bandas que, em alguns

casos, podem ser consideradas como características da espécie em questão.

As características de mobilidade eletroforética das proteínas

constituintes de farinhas integras de sementes das espécies estudadas são mais

perceptíveis quando se analisa o gráfico obtido da análise por densitometria

ópticahgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAà laser do gel de poliacrilamida (FIGURA 13). Os padrões densitométricos

evidenciam uma identidade molecular característica para cada uma das espécies

analisadas.

Os valores numéricos das áreas relativas de bandas dos perfis

protéicos de farinhas de sementes das espécies do- táxon M im osa , obtidos por

densitometria óptica à laser do gel de poliacrilamida, são apresentados na

TABELA 11. Nesta, observa-se uma matriz de dados representando 21 diferentes

valores de Rf. Para facilitar a descrição do gel, as bandas identificadas foram

enumeradas de acordo com a sua posição relativa da origem ou ponto inicial de
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FIGURA 12. Eletroforese em gel de poliacrilamida em presença de SDS e 2-

mercaptoetanol de farinha de sementes de espécies pertencentes

ao gênerogfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAM im osa . Lectina semi-purificada de sementes de

Parida p la tycepha la , peso molecular de 60 KDa (1); Farinhas de

sementes de M im osa acu tistipu la (2); M .arenosa (3 );

M .cam porum (4); M .p igra (5); M .scabrella (6); M .tenu ijlo ra

(7) eM . verrucosa (8 ).KJIHGFEDCBA
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FIGURA 13. Análise densitométrica da eletroforese em gel de poliacrilamida de:

Lectina semi-purificada de sementes de Parkia platycephala (área

hachureada) e Farinhas de sementes de: Mimosa acutistipula (A);

M.arenosa (B); M.camporum (C); M.pigra (D); M.tenuijlora (E);

M. verrucosa (F) e M.scabrella (G).
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TABELA 11. Áreas relativas dos perfis protéicos de farinhas de sementes degfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

M .aeu tistipu la (aet.), M .arenosa (arn .), M .tenu iflo ra (ten .),

M . verrueosa (ver.), M .eam porum (eam .), M .p igra (p ig .) e

M .seabrella (seb .).hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

>

Banda Rf % Area Relativa
aet. a rn . ten . ver. eam . p ig sebo

1 0,59 1,47 2,15
2 0,60 25,85 18,39 22,94 20,64 22,21 19,56 20,78
3 0,62 8,32
4 0,64 9,43 7,30 11,38
5 0,65 8,15 7,88 3,98 10,64 14,28
6 0,68 3,07 0,82
7 0,70 1,89 3,76 8,96 4,85 1,69 6,30
8 0,73 14,80 11,39 7,53 11,38 15,07 11,l8 14,62
9 0,76 4,32 13,25 3,76 2,06 4,17 6,76 2,42
10 0,78 2,92
11 0,80 4,69 4,43
12 0,81 13,69 11,97 20,64 18,07 19,24 18,59 11,72
13 0,83 1,39 2,27 5,94 2,08
14 0,85 5,06 367 7,33 4,09 4,52 10,76 4,53,
15 0,88 3,94 11,12 3,16 3,83 3,25 4,83 4,01
16 0,89 5,84 3,33 2,66
17 0,91 0,94 10,95 4,17 12,58 12,36 15,91
18 0,93 2,83 7,87
19 0,95 3,01 4,37 1,23 1,03
20 0,97 1,32 0,73 1,32 1,18
21 0,99 2,31 1,0~ 1,88

NTB * 15 15 12 16 13 09 10

NTB - Número total de bandas presentes

**(-) Ausência da banda
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leitura. Ainda, por meio deste recurso, quando se observa a presença da banda

característica da lectina semi-purificada degfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAParkiaYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAp la ty c e p h a la , banda 15 (dado

não mostrado), nas farinhas de sementes das espécies do gênero M im osa , nota-se

que todas as espécies estudadas apresentam a referida banda.

4.5 - Eletroforese em Gel de Poliacrilanlida em Presença de SDS e 2-

mercaptoetanol das Frações Obtidas por Precipitação Salina dos Extratos

Totais a pH 7.6 com Sulfato de Amônio. das Farinhas de Sementes de

Espécies do Gênero M im osa .

As FIGURAS 14, 15, 16 e 17 apresentam o perfil eletroforético

quando os extratos totais das farinhas de sementes de espécies do gênero

M im osa , obtidos com tampão Tris-HCI 0,1 M pH 7,6, contendo NaCl 0,15 M,

foram fracionadas com precipitação salina com sulfato de amônio de O a 330/0, de

33 a 65hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA% e de 65 a 100 % . Visualiza-se no gel de poliacrilamida em presença de

SDS e 2-mercaptoetanol que os extratos totais de M .acu tistipu la e M .arenosa

(FIGURA 14), M .tenu iflo ra e M .verrucosa (FIGURA 15) e M .cam porum e

M .p igra (FIGURA 16) apresentam três bandas protéicas bem pronunciadas, duas

de mais alto peso molecular aparente e outra de baixo peso molecular aparente.

Estas bandas estão presentes com a mesma intensidade na fração F 65/100 e

discretamente nas frações F 0/33 e F 33/65. Curiosamente, a espécie M .scabrella

(FIGURA 17), apresenta apenas duas bandas proteícas bem pronunciadas, as

quais mostram-se também presentes na fração F 65/100.KJIHGFEDCBA
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1 1 3 4 5 6 7 8 9 10

FIGURA 14. Eletroforese em gel de poliacrilamida em presença de SDS e 2-

mercaptoetanol das frações protéicas de farinhas de sementes degfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

M im osa acu tistipu la e M .arenosa . Lectina semi-purificada de

sementes deYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAP a r k ia p la tycepha la (poços, 1 e 10); Extrato total

(2), F 0 /33 (3), F 33 /65 (4) e F 65 /100 (5) de M .acu tistipu la e

Extrato total (6), F 0 /33 (7), F 33 /65 (8) e F 651100 (9) de

M .arenosa .



+
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FIGURA 15. Eletroforese em gel de poliacrilamida em presença de SDS e 2-

mercaptoetanol das frações protéicas de farinhas de sementes degfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

M im osa tenu ijlo ra e M . verrucosa . Lectina semi-purificada de

sementes de Parkia p la tycepha la (poços, 1 e 10); Extrato total

(2), F 0/33 (3), F 33/65 (4) e F 65/100 (5) de M .tenu ijlo ra e

Extrato total (6), F 0/33 (7), F 33/65 (8) e F 65/100 (9) de

M . verrucosa .
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FIGURA 16. Eletroforese em gel de poliacrilamida em presença de SDS e 2-

mercaptoetanol das frações protéicas de farinhas de sementes degfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

M im osa cam porum e M .p igra . Lectina semi-purificada de

sementes de Parida p la tycepha la (poços, 1 e 10); Extrato total

(2), F 0/33 (3) , F 33/65 (4) e F 65/100 (5) de M .cam porum e

Extrato total (6), F 0/33 (7), F 33/65 (8) e F 65/100 (9) de

M .p igra .



1gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 3 4 5 6

FIGURA 17. Eletroforese em gel de poliacrilamida em presença de SDS e 2-

mercaptoetanol das frações protéicas de farinha de sementes de

M im osa scabrella . Lectina semi-purificada de sementes de

Parkia p la tycepha la (poços, 1 e 6); Extrato total (2), F 0/33 (3),

F 33/65 (4) e F 651100 (5) de M .scabrella .
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4.6 - Análise por Agrupamento ("Cluster Analysis") de Dados Quantitati os das

Espécies do GênerogfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAM im osa .

Os dados numéricos utilizados na análise por agrupamento ("Cluster

Analysis") das 7 espécies do gênero Mimosa estão registrados nas TABELAS 12,

12a, 12b e 12c. Verifica-se nestas tabelas que 92 caracteres foram considerados,

sendo estes mesmos utilizados na formação da matrizYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA( j x.f) de dados, que após o

processamento estatístico, onde as semelhanças existentes foram analisadas

individual e globalmente, possibilitou a estimativa do grau de parentesco das

espécies do gênero Mimosa através de seus coeficientes de similaridade

(TABELA 13). De posse dos coeficientes de similaridade entre as espécies de

Mimosa estudadas, um gráfico hipotético de relações fenéticas (fenograma) foi

construí do (FIGURA 17).
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TABELA 12. DadoshgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
' . análise agrupamento ("Clusternumencos para por

Analysis") degfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAM .acu tistipu la (1 )~M .arenosa (2 ~ .cam porum

(3), M .p igra (4), M .scabrella (5), M .tenu ijlo ra (6) e

M . verrucosaYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA( 7 ) .

Parâmetros nKJIHGFEDCBAQ Espécies
Bioquímicos

2 3 4 5 6 7

Nitrogênio 1 5,64 6,42 453 5,97 8,25 7,09 7,44
Lipídeos totais 2 9,11 6,82 23,22 8,28 10,25 15,27 11,32
Lipídeos saponificáveis 3 62,39 52,20 75,36 77,73 75,23 74,74 69,45
~ipídeos insaponificáveis 4 32,92 34,97 10,65 18,93 15,69 14,02 18,66
Acidos Graxos
- Palmítico 5 30,08 20,07 42,00 36.72 40,25 31,79 28,79
- Linolêico 6 0,59 14,59 10,58 51,30 22,31 20,67 22,96
- Olêico 7 33,50 18,64 21,70 11,98 17,95 25,05 25,76
- Esteárico 8 8,82 4,76 10,31 0* 7,75 7,47 7,67
- Araquídico 9 0* 1,46 1,71 0* 3,04 2,54 1,67
- Behênico 10 3,50 5,63 3,08 0* 3,10 5,26 6,77
- Lignocérico 11 2,02 2,39 2,04 0* 2,48 4,62 4,02

Eletroforese
- Banda 1 12 1,47 0* 2,15 0* 0* 0* 0*
- Banda 2 13 25,85 18,39 22,21 19,56 20,78 22,94 20,64
- Banda 3 14 0* 0* 0* 0* 8,32 0* 0*
- Banda 4 15 0* 0* 0* 0* 11,38 9,43 7,30

- Banda 5 16 8,15 7,88 10,64 14,28 0* 0* 3,98
- Banda 6 17 3,07 0* 0* 0* 0* 0* 0,82
- Banda 7 18 1,89 3,76 0* 1,69 6,30 8,96 4,85
- Banda 8 19 14,80 11,39 15,07 11,18 14,62 7,53 11,38
- Banda 9 20 4,32 13,25 4,17 6,76 2,42 3,76 2,06
- Banda 10 21 0* 2,92 0* 0* 0* 0* 0*
- Banda 11 22 4,69 4,43 0* 0* 0* 0* 0*
- Banda 12 23 13,69 11,97 19,24 18,59 11,72 20,64 18,07
- Banda 13 24 1,39 2,27 2,08 0* 0* 0* 5,94
- Banda 14 25 5,06 3,67 4,52 10,76 4,53 7,33 4,09
- Banda 15 26 3,94 11,12 3,25 _ 4,83 4,01 3,16 3,83
- Banda 16 27 5,84 0* 0* 0* 0* 3,33 2,66
- Banda 17 28 0* 0,94 12,58 12,36 15,91 10,95 4,17
- Banda 18 29 2,83 0* 0* 0* 0* 0* 7,87
- Banda 19 30 3,01 4,37 1,03 0* 0* 1,23 0*
- Banda 20 31 0* 1,32 1,18 0* 0* 0,73 1,32
- Banda 21 32 0* 2,31 1,88 0* 0* 0* 1,02

*(0) Ausente ou não detectado



TABELA 12a. DadoshgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
' . análise agrupamento ("Clusternurnencos para por

Ana1ysis") degfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAM . acu tistipu la (l ), M .arenosa (2),

M .cam porum (3), M .p igra (4), M .scabrella (5), M .tenu iflo ra

(6) eM . verrucosaYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA( 7 ) .

Parâmetros nº Espécies
Bioquímicos

2 3 4 5 6 7

Proteina Solúvel
(mgP/gFarinha)
pB2,6
- Sangue Humano A 33 36,15 77,55 37,33 108,50 20,71 35,92 44,61
- Sangue Humano B 34 36,19 72,36 36,42 112,20 22,10 36,92 40,95
- Sangue Humano O 35 34,88 82,44 41,77 98,70 22,10 44,73 40,87
- Sangue Coelho 36 35,74 77,45 37,00 114,60 17,94 39,19 52,02
pH 7,6
- Sangue Humano A 37 153,63 160,01 211,86 173,20 290,47 172,31 177,44

- Sangue Humano B 38 179,75 142,50 167,80 191,31 308,06 171,10 181,11
- Sangue Humano O 39 187,94 148,62 168,71 224,64 308,06 158,85 175,46
- Sangue Coelho 40 230,45 150,37 229,39 191,47 274,72 182,14 175,76
pH 9,0
- Sangue Humano A 41 111,49 118,26 126,11 169,30 255,81 148,83 159,80
- Sangue Humano B 42 106,72 125,30 124,95 183,37 292,80 155,84 137,35
- Sangue Humano O 43 128,88 111,05 119,14 185,82 292,80 134,90 144,22
- Sangue Coelho 44 168,45 148,04 106,36 167,75 281,45 183,78 162,78

Atividade
Hemaglutinante
(UHlgFarinha)
Hemácias Humanas" A"
pB2,6
- Normal 45 0* 0* 0* 0* 0* 0* 0*
- Tripsina 46 0* 0* 0* 0* 0* 0* 0*
- Papai na 47 0* 0* 0* 0* 0* 0* 0*
- Bromelaina 48 0* 0* 0* 0* 0* 0* 0*
pH 7,6
- Normal 49 0* 0* 0* 0* 0* 0* 0*
- Tripsina 50 0* 0* 0* 0* 0* 0* 0*
- Papaina 51 0* 0* 0* 0* 0* 0* 0*
- Bromelaina 52 0* 0* 0* 0* 0* 0* 0*
pB 9,0
- Normal 53 0* 0* 0*KJIHGFEDCBAO· O· 0* 0*

- Tripsina 54 0* 0* 0* 0* 0* 0* 0*
- Papaina 55 0* 0* 0* 0* 0* 0* 0*

- Bromelaina 56 0* 0* 0* 0* 0* 0* 0*

*(0) Ausente ou não detectado

76



77

TABELA 12b. Dados numéricos para análise por agrupamento ("Cluster

Ana1ysis") degfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAM . acu tistipu la (l ), M .arenosa (2),

M .cam porum (3), M .p igra (4), M .scabrella (5),YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAM u e n u i f lo r a

(6) e M .verrucosa ( 7 ) .

ParâmetroshgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnKJIHGFEDCBA
Q Espécies

Bioquímicos

2
..,

4 5 6 7.)

Atividade
Hemaglutinante
(UH/ gFarinha)
Hemácias Humanas "B"
pH2,6
- Normal 57 0* 0* 0* 0* 0* 0* 0*

- Tripsina 58 0* 0* 0* 0* 0* 0* 0*

- Papaina 59 0* 0* 0* 0* 0* 0* 0*

- Bromelaina 60 0* 0* 0* 0* 0* 0* 0*

pH7,6
- Normal 61 0* 0* 0* 0* 0* 0* 0*

- Tripsina 62 0* 0* 0* 0* 0* 0* 0*

- Papaina 63 0* 0* 0* 0* 0* 0* 0*

- Bromelaina 64 0* 0* 0* 0* 0* 0* 0*

pH9,0
- Normal 65 0* 0* 0* 0* 0* 0* 0*

- Tripsina 66 0* 0* 0* 0* 0* 0* 0*

- Papaina 67 0* 0* 0* 0* 0* 0* 0*

- Bromelaina 68 0* 0* 0* 0* 0* 0* 0*

Hemácias Humanas "O"
pH2,6
- Normal 69 0* 0* 0* 0* 0* 0* 0*

- Tripsina 70 0* 0* 0* 0* 0* 0* 0*

- Papaina 71 0* 0* 0* 0* 0* 0* 0*

- Bromelaina 72 0* 0* 0* 0* 0* 0* 0*

pH 7,6
- Normal 73 0* 0* 0* 0* 0* 0* 0*

- Tripsina 74 0* 0* 0* 0* 0* 0* 0*

- Papaina 75 0* 0* 0* 0* 0* 0* 0*

- Bromelaina 76 0* 0* 0* _ 0* 0* 0* 0*

pH 9,0
- Normal 77 0* 0* 0* 0* 0* 0* 0*

- Tripsina 78 0* 0* 0* 0* 0* 0* 0*

- Papaina 79 0* 0* 0* 0* 0* 0* 0*

- Bromelaina 80 0* 0* 0* 0* 0* 0* 0*

*(0) Ausente ou não detectado
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TABELA 12c. Dados numéricos para análise por agrupamento ("Cluster

Analysis") degfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAM .acu tistipu la (l ), M .arenosa (2),

M .cam porum (3), M .p igra (4), M .scabrella (5), M .tenu ijlo ra

(6) eM . verrucosaYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA( 7 ) .

ParâmetroshgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnº Espécies
Bíoquímicos

2 3 4 5 6 7

Atividade
Hemaglutinante
(UHlgF arinha)
Hemácias de Coelho
pH2,6
- Normal 81 0* 0* 0* 7680,0 3840,0 120,0 525,0
- Tripsina 82 0* 0* 0* 960,0 7680,0 120,0 525,0
- Papaina 83 0* 0* 0* 480,0 7680,0 120,0 60,0
- Bromelaina 84 0* 0* 0* 1357,6 3840,0 120,0 60,0
pH7,6
- Normal 85 0* 0* 0* 7680,0 7680,0 120,0 248,0
- Tripsina 86 0* 0* 0* 960,0 3840,0 416,0 128,0
- Papaina 87 0* 0* 0* 1920,0 7680,0 240,0 60,0
- Bromelaina 88 0* 0* 0* 1920,0 7680,0 416,0 525,0
pH9,O
- Normal 89 0* 0* 0* 7680,0 7680,0 120,0 0*
- Tripsina 90 0* 0* 0* 7680,0 7680,0 120,0 60,0
- Papaina 91 0* 0* 0* 960,0 7680,0 60,0 128,0
- Bromelaina 92 0* 0* 0* 1920,0 7680,0 60,0 248,0

*(0) Ausente ou não detectado
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TABELA 13. Coeficientes de similaridade entre as espécies:gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAM .aeu tistipu la (aet.),

M .arenosa (arn .), M .eam porum (eam .), M .p igra (p ig .),

M .seabrella (seb .), M .tenu ijlo ra (ten .) e M .verrueosa (ver.).

Espécies
aet. a rn . eam . p ig . sebo ten . ver.

M . aeu tistipu la 100,0

M .arenosa 69,7 100,0

M .eam porum 73,9 70,1 100,0

M .p igra 55,8 57,8 59,6 100,0

M .seabrela 50,7 46,4 55,7 63,7 100,0

M .tenu ijlo ra 69,6 65,5 76,5 60,9 62,8 100,0

M . verrueosa 70,7 71,5 74,7 59,5 57,8 82,1 100,0
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FIGURA 18. Gráfico de relações fenéticas das espécies do gênero Mimosa obtido

através de "Cluster Ana1ysis" dos parâmetros de composição

química estudados.hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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5 - DISCUSSÃO

o gênerogfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAM im osa , pertencente ao táxon M im oso ideae

(Legum inosae) é formado por 479 espécies distribuidas em 5 secções de larga

adaptação geográfica. As 7 espécies de M im oso ideae que foram analisadas no

presente trabalho, M im osa acu tistipu la , M .arenosa , M .tenu iflo ra , M . verrucosa

(Secção Batocau lon), M .cam porum , M .p igra (Secção Habbasia ) e M .scabrella

(Secção Calo tham nos), são, com exceção de M .scabrella , nativas do Estado do

Ceará. Os integrantes desta categoria sistemática tem sido objeto de profundas

discussões por apresentarem características peculiares e marcantes entre si, sendo

por isso, englobados por muitos botânicos dentro de uma nova família -

M im osaceae , conforme enfatizou BARNEBY (1991). Contudo, estas espécies,

como o restante do táxon M im oso ideae , têm sido até o momento, pouco

estudadas do ponto de vista químico e bioquímico. Assim, maiores informações à

respeito de biomoléculas constitutivas como proteínas, carboidratos, lipídeos, etc.,

são necessárias pois estas podem ser importantes para a indústria como fonte

alternativa para a alimentação animal, além de ainda poderem ser utilizadas como

ferramentas auxiliares em estudos de relações taxonômicas entre espécies de um

mesmo táxon.

Na composição mínima das sementes de espécies do gênero M im osa

(TABELA 1) foram observados teores de umidade que refletem sua qualidade

durante o processo de armazenamento. Pode-se observar ainda, que as sementeshgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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de espécies do gênerogfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAM im osa apresentam teores percentuais de cinzas bastante

variados, sendo estas diferenças justificadas pelo fato deste parâmetro estar

diretamente correlacionado com a fertilidade do solo do local onde procedeu-se a

coleta das sementes. Quanto aos teores de proteína total, nota-se que as espécies

estudadas apresentam boa quantidade destas macromolécu1as (28,31-51,56 %)

sendo observadas variações mesmo entre espécies pertencentes a uma mesma

secção. Estes altos teores observados vêm confirmar os resultados de FAROOQI

et a I. (1977) em sementes de M .pud ica e, estão bastante próximos dos conteúdos

protéicos totais encontrados por BALOGUN & FETUGA (1986), em espécies

da subfarníliaYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAM im o s o id e a e , particularmente, A cada senega l, P a r k ia

claperton iana , P rosop is ch ilensis e P .a fricana . Com relação a percentagem de

carboidratos foram observados altos teores (33,61-51,55 %) nas farinhas de

sementes das espécies estudadas quando comparados com aqueles citados por

FAROOQI et a i. (1977), para M .pud ica (35,50 %). Estes resultados sugerem o

aproveitamento das sementes destas espécies como fonte alternativa de proteínas

e carboidratos para a utilização humana e/ou animal.

Os teores de lipídeos totais em farinhas de sementes destas espécies

(TABELAS I e 2) mostraram variações bastante significativas tanto para espécies

de uma mesma secção como para espécies de secções diferentes. Assim, a análise

do teor de lipídeos totais em M .cam porum (Secção Habbasia ), espécie com o

maior teor de lipídeos totais (23,22 %), revelou que esta é cerca de 240 %, 180 0/0

e 126 % mais rica nestas biomoléculas que as farinhas de M . arenosa , M .p igra e

M .scabrella , respectivamente, a primeira espécie' da secção Batocau lon , a

segunda pertencentehgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAà mesma secção e a última, ao táxon Calo tham nos. Dentro

da categoria Batocau lon , a farinha de sementes de M .tenu ijlo ra , com a maior

percentagem encontrada de lipídeos totais (15,27 0/0), destacou-se com teores de

lipídeos cerca de 124 %, 67 % e 35 % maiores que nas farinhas de sementes de
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M .arenosa , M .acu tistipu lazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe M . verrucosa , respectivamente. Observando-se a

TABELA 2, nota-se que os teores de lipídeos saponificáveis e insaponificáveis

encontrados nas espécies do gênero M im osa mostraram variações mais

significativas entre espécies integrantes da secção Batocau lon . Entretanto, a

espécie que apresentou o maior teor de lipídeos saponificáveis, foi M .p igra

(77,73hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA% ) pertencente à secção Habbasia . Quanto aos teores de lipídeos

insaponificáveis em sementes de espécies do gênero M im osa (TABELA 2),

percebe-se a existência de diferenças bastante significativas entre espécies de uma

mesma secção e espécies de secções distintas. Apesar de ter apresentado o maior

teor de lipídeos totais (23,22 %), as sementes de M .cam porum (Secção

Habbassia ) exibiram o menor teor de lipídeos insaponificáveis (10,65 % ). Por

outro lado, os maiores teores de lipídeos insaponificáveis foram obtidos pelas

farinhas das espécies M .arenosa e M .acu tistipu la (Secção Batocau lon) com

34,97 e 32,92 %, respectivamente. Estes resultados superam, em média, 107 %

aqueles obtidos por M . verru cosa (18,66 %) e M . tenu iflo ra (14,02 %), espécies

também pertencentes à mesma secção.

O exame da composição de ácidos graxos identificados na fração de

lipídeos saponificáveis (TABELA 3), mostrou que as farinhas de sementes de

todas as espécies estudadas do gênero M im osa possuem em comum o ácido

graxo saturado palmítico (teores de 20,07-42,0 % ) e os ácidos graxos insaturados

olêico (teores de 11,98-33,50 0/0) e linolêico (teores de 0,59-51,30 % ). De um

modo geral, a presença de quantidades significantes destes ácidos graxos em

farinha de sementes de espécies 'do gênero M im osa ~está em consonância com o

que foi detectado por CHOWDHURY et a i. (1984), em seus estudos de

composição de ácidos graxos em sementes de espécies dos gênerosYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA lb iz z ia ,

Entada , Leucaena , P a r k ia e P ith e c o lo b iu m , representantes da família

M im osaceae . Mas, constata-se ainda, a ocorrência dos ácidos graxos esteárico,KJIHGFEDCBA
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araquídico, lignocêrico e behênico na maior parte das espécies estudadas.hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA

ausência dos ácidos esteárico, behênico e lignocêrico emgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAM .p igra . bem como do

ácido araquídico em M .acu tistipu la e M .p igra , aliada à ocorrência de outros

ácidos graxos, ressalta a importância dos mesmos em estudos comparativos

quimiotaxonômicos de espécies do mesmo gênero. A presença do ácido behênico

parece ser um padrão consistente para a maioria das espécies do gênero M im osa

verificadas, exceto em M .p igra (Secção Habbasia ). Esta diferença serviu para

discriminar esta espécie das demais. A ocorrência do ácido behênico em sementes

de M .pud ica , espécie do mesmo gênero, também foi notificada por BADAM! et

a lo (1977). Diferenças que são bastante significativas entre os tipos e teores de

lipídeos saponificáveis, particularmente, nos ácidos graxos palmítico, linolêico e

olêico aparecem ao nível de secções e de espécies do táxon M im osa . Desta

forma, verifica-se que o ácido palmítico foi o principal ácido graxo saturado

encontrado em todas as secções onde, seus teores variaram de 20,07 a 31,79 %

nas espécies da secção Batocau lon , e de 36,72 a 42,0 % nas espécies das secções

Habbasia e Calo tham nos. M .cam porum foi a espécie que apresentou o maior

teor deste ácido graxo. Curiosamente, o ácido olêico foi o principal ácido graxo

insaturado das espécies da secção Batocau lon (mínimo de 18,64 % para

M .arenosa e máximo de 33,50 % para M .acu tistipu la ) e de M .cam porum da

secção Habbasia (21,70 % ). O ácido linolêico foi o ácido graxo insaturado mais

abundante em M .p igra (Secção Habbasia ) e M .scabrella (Secção Calo tham nos)

com 51,30 e 22,31 %, respectivamente. Assim, estes resultados indicam que a

maior presença dos ácidos graxos insaturados olêico e linolêico são formas de

diferenciar espécies de M im osa tanto dentro de uma mesma secção como em

secções diferentes, sendo que, indiscutivelmente, a farinha de sementes de

M .p igra pode ser apontada como uma excelente fonte de ácido linolêico, um

ácido graxo essencial muito requerido na dieta de mamíferos. Com base no que



foi exposto, pode-se pressupor que a ocorrência e os teores de determinados

ácidos graxos podem ser utilizados como marcadores quimiotaxonômicos para

diferenciar representantes do gênerogfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAM im osa .hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

° estudo da presença de atividade hemaglutinante em sementes de

M .aeu tistipu la , M .arenosa , M .eam porum , M .p igra , M .seabrella , M .tenu ijlo ra e

M . verrueosa (TABELAS 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10) indicou que apenas as espécies

M .p igra (SecçãoYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAH a b b a s ia i , M .seabrella (Secção Calo tham nos), M .tenu ijlo ra e

M . verrueosa (Secção Batoeau lon) possuem lectinas presentes em suas farinhas

que, além de exibirem especifidade por eritrócitos de coelho, apresentam tempo

dependência. Resultados semelhantes foram relatados por NUNES (1994), em

estudo quimiotaxonômico de sementes de espécies de M im o s o id e a e

(L egum inosae). Além disto, vale ressaltar que nenhum dos extratos aglutinou

hemácias humanas A, B e 0 , nativas ou tratadas com enzimas proteolíticas,

mesmo com o aumento do tempo de contato dos extratos com as hemácias. Estes

resultados contrariam aqueles obtidos por CHANDRIKA & SHAILA (1987),

para a lectina de M .invisa , única espécie também pertencente a mesma subfamília

cuja lectina foi semi-purificada, que aglutinou eritrócitos de coelho e humanos A,

B, AB e ° sem qualquer relato de tempo dependência.

Em relação à atividade hemaglutinante, quando se comparam as

espécies da secção Batoeau lon , se percebe que somente os extratos protéicos das

espécies M .tenu ijlo ra (TABELA 9) e M . verrueosa (TABELA 10) apresentaram

atividade hemaglutinante contra hemácias de coelho, sendo esta mesma atividade

tempo dependente ou seja, potencializada com o aumento do tempo de contato

extrato/hemácia. Portanto, a ocorrência de atividade em determinadas espécies

desta secção parece ser uma boa particularidade bioquímica que pode ser usada

para diferenciar as espécies M .tenu ijlo ra eM . verrueosa de M u u n u is t ip u la e de

M .arenosa . Estas últimas, além de não apresentarem atividade hemaglutinante
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contra hemácias humanas do sistema ABO (tratadas ou não tratadas com enzimas

proteolíticas), também não exibiram tal característica contra eritrócitos de coelho,

mesmo quando tratados. Para ambas as espéciesgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(M .tenu iflo ra e M .verrucosa ) os

extratos protéicos obtidos a pH 2,6 proporcionaram as maiores atividades

hemaglutinantes específicas verificadas quando comparadas com os outros pH de

extração testados (7,6 e 9,0). Todavia, neste pH a atividade hemaglutinante

específica observada em M . verrucosa foi cerca de 3 vezes superior àquela

verificada em M .tenu iflo ra para hemácias de coelho tratadas com tripsina e não

tratadas. Ainda com relação ao pH 2,6, nota-se que os extratos protéicos de

M .tenu iflo ra obtidos nesta condição, aglutinaram sem qualquer diferenciação

hemácias de coelho, tratadas e não tratadas enzimaticamente. Entretanto, o

mesmo comportamento não foi observado para o extrato de farinha de sementes

de M . verrucosa (TABELA 10), que no mesmo pH, teve sua atividade

hemaglutinante reduzida quando as hemácias foram tratadas com as enzimas

bromelaína e papaína. Com o aumento do pH de extração, percebe-se, para ambas

as espécies, uma redução nos valores de atividade hemaglutinante específica que

pode ser explicado pelo crescimento do teor de proteína total extraída em

leguminosas a valores de pH básico (TOMShgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA& WESTERN, 1971). Um

incremento na atividade hemaglutinante específica foi observado no extrato a pH

7,6 deYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAM u e n u l f lo r a (TABELA 9) quando testado contra hemácias de coelho

tratadas com enzimas proteolíticas, o mesmo não ocorrendo com extratos a pH

9,0. Já o extrato a pH 9,0 de M . verrucosa só foi capaz de aglutinar hemácias de

coelho tratadas com as enzimas proteolíticas. Ainda, hemácias tratadas com

bromelaína proporcionaram melhores resultados de atividade hemaglutinante para

extrato de M . verrucosa a pH 7,6 ao contrário do extrato a pH 2,6, que teve a sua

atividade reduzida contra hemácias tratadas com bromelaína e papaína.KJIHGFEDCBA
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As atividades hemaglutinantes presentes em sementes de espécies da

secçãoYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAH a b b a s ia , da mesma forma que na secçãogfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABa tocau lon , apresentaram um

comportamento bastante distinto. Enquanto os extratos de M .cam porum

(TABELA 6) não apresentaram atividade hemaglutinante contra nenhuma das

hemácias testadas (coelho e humana do sistema ABO), os extratos de M .p igra

(TABELA 7) apresentaram atividade hemaglutinante específica exclusivamente

contra hemácias de coelho. Por outro lado, de um modo geral, verifica-se que os

diferentes extratos protéicos de farinhas de sementes de M .p igra aglutinaram

mais fortemente as hemácias de coelho sem tratamento enzimático, sendo o

extrato a pH 2,6 o que apresentou atividade hemaglutinante mais expressiva.

Dentro da secção Calo tham nos, percebe-se que na única espécie

estudada (M .scabrella ), o extrato protéico obtido a pH 2,6 também apresentou

bons resultados de atividade hemaglutinante específica (TABELA 8) para

hemácias de coelho não tratadas e tratadas com bromelaína. Esta atividade foi

duplicada quando o extrato foi testado contra hemácias de coelho tratadas com as

enzimas tripsina e papaína. Assim, evidencia-se que o tratamento com estas

enzimas parece ter tomado os eritrócitos mais sensíveishgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAà aglutinação pelo extrato

a pH 2,6, devido à melhor exposição dos carboidratos receptores da membrana

celular, o que está de acordo com as considerações feitas por AINOUZ et aL

(1992). Entretanto, um efeito negativo decorrente do tratamento das hemácias

com tripsina foi verificado no pH 7,6, onde os extratos mostraram mais baixa

atividade hemaglutinante quando testados contra eritrócitos de coelho tratados

com tripsina. Comparando os resultados de atividade hemaglutinante específica

de M .scabrella (Secção Calo tham nos) com aqueles obtidos pelas espécies de

outras secções que exibiram a presença de lectinas, constata-se que os extratos

protéicos obtidos a pH 2,6 de M .scabrella foram os que proporcionaram maior

atividade hemaglutinante específica das espécies estudadas. No entanto, observa-
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se ainda que nos extratos obtidos a pH 7,6 e 9,0, os resultados de atividade

hemaglutinante específica degfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAM .scabrella mostraram-se significativamente (cerca

de 50 % em média), inferiores daqueles apresentados por M .p igra (Secção

Habbasia ) nos mesmos pH. Com isso, os alores de atividade hemaglutinante

específica encontrados, tendo por base o pH que proporcionou maiores valores de

atividade (pH 2,6), obedeceram a seguinte ordem crescente ao longo das secções:

Batocau lonhgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA< Habbasia < Calo tham nos.

A eletroforese em gel de poliacrilamida em presença de SDS e 2-

mercaptoetanol das farinhas integras das sementes das sete espécies do táxon

M im osa (FIGURA 12) mostra que existem diferenças tanto qualitativas como

quantitativas entre as proteínas destas sementes. Quando estes resultados foram

analisados qualitativamente, observou-se que, em geral, todas as espécies em

questão apresentaram pelo menos 3 bandas protéicas em comum, e pequenas,

mas significativas diferenças entre as espécies, mesmo ao nível de taxa da mesma

secção. Desta forma, padrões eletroforéticos de sementes parecem ser bastante

úteis na diferenciação de espécies de M im osa , assim como foram para espécies

do táxon Suaeda (UNGAR & BOCAULD, 1974).

Por outro lado, a análise por densitometria óptica da eletroforese em

gel de poliacrilamida (FIGURA 13, TABELA 11) revelou que todos os taxa

investigados possuem 6 bandas em comum, das 21 bandas identificadas (as

bandas de número 2, 8, 9, 12, 14 e 15). Dentro da secção BatocauLon , as espécies

M .acu tistipu la e M .arenosa apresentaram o mesmo número de bandas protéicas

(15) contra 12 bandas protéicas identificadas em M .tenu ijlo ra e 16 bandas

protéicas identificadas em M . verrucosa . É digno de nota o fato de que a espécie

M .arenosa (secção Batocau lon) mostrou diferenças significativas no que diz

respeito a área relativa das bandas 9 (13,25 %) e 15 (11,12 %) com relação não

somente com as demais espécies da mesma secção, como também com relação asKJIHGFEDCBA
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espécies das demais secções estudadas. Nas espécies pertencentes à secçãogfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

H abbasia foram identificadas 13 bandas protéicas em M .cam porum e 9 bandas

protéicas em M .p igra . No entanto, as bandas coincidentes apresentaram áreas

relativas bastante semelhantes, com exceção da banda 14 de M .p igra que é cerca

de 138 % superior à mesma banda de M .cam porum . Já na secção Calo tham nos,

a única espécie estudada, M .scabrella , mostrou-se com 10 bandas protéicas

identificadas, sendo que apenas a banda 3, com área relativa de 8,32 %, permite

melhor distinguir esta espécie das demais. Tal fato pode ser utilizado como um

bom marcador taxonômico ao nível de espécie. A ausência da banda 17 em

M .acu tistipu la , da banda 7 em M .cam porum e a presença de bandas com

maiores áreas relativas em M .arenosa (bandas 9 e 15) e M .p igra (banda 14) com

relação às demais espécies também pode ser utilizada como bom marcador

quimiotaxonômico para estas espécies.

As curvas de densidade óptica (FIGURA 13) obtidas a partir da

eletroforese em gel de poliacrilamida em presença de SDS e 2-mercaptoetanol

(FIGURA 12), bem como os dados quantitativos referentes às bandas espécie-

específicas (TABELA 11) parecem ser de grande valia para bancos de

germoplasma no sentido de melhor caracterização das espécies.

Quanto ao estudo eletroforético das frações protéicas de farinhas de

sementes de espécies do gênero M im osa (FIGURAS 14, 15, 16 e 17), verifica-se

que os extratos totais das espécies estudadas das secções Batocau lon (FIGURAS

14 e 15) e Habbasia (FIGURA 16) apresentaram o mesmo padrão de 3 bandas

protéicas pronunciadas. No entanto, a espécieYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAM c s c a b r e l la , secção Calo tham nos

(FIGURA 17) destaca-se das demais por apresentar um padrão composto por

apenas 2 bandas protéicas bem pronunciadas. Entretanto, percebe-se ainda que,

de um modo geral, todas as espécies em questão apresentaram o mesmo perfil

eletroforético do extrato total na fração protéica F 65/100. Assim, a partir desteKJIHGFEDCBA
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perfil das proteínas fracionadas de sementes degfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAM im osa , supõe-se que esta seja

uma característica bastante conservada do táxon. Na secção Batocau lon , as

espécies que não apresentaram atividade hemaglutinante (M .acu tistipu la e

M .arenosa), apresentaram um comportamento eletroforético muito semelhante na

fração F 0/33, sendo que na fração F 33/65 o perfil protéico mo trou-se distinto

para estas espécies. A fração F 0/33 de M .tenu ijlo ra apresentou pouca

semelhança com a fração F 33/65 da mesma espécie. enquanto que em

M . verrucosa estas duas frações mostraram-se um tanto quanto semelhantes.

De um modo geral, os perfis eletroforéticos das frações protéicas de

espécies do gênero M im osa , indicam que este parâmetro pode ser utilizado

apenas para diferenciar as espécies ao nível de gênero e não ao nível de secções

taxonômicas.

Os valores numéricos dos parâmetros bioquímicos para cada um dos

taxa estudados do gênero M im osa foram arranjados numa matriz contendo 92

caracteres independentes por espécie (TABELA 12). Este número de caracteres

reflete repetitividade e objetividade na obtenção de estimativas de parentesco

entre quaisquer grupos de organismos, pois é superior ao mínimo de 60 caracteres

citados por STACE (1980) como necessários para que se atinja estas condições

desej áveis.

Os coeficientes de similaridade obtidos por análise estatística de

agrupamento - "Cluster Analysis" - (TABELA 13) dos caracteres bioquímicos

analisados sugerem que as espécies estudadas sejam agrupadas em apenas duas

secções taxonômicas: Batocau lon e Calo tham nos. A primeira secção seria

formada pelas espécies M . verrucosa , M .tenu ijlo ra , M .cam porllm ,

M .acu tistipu la e M .arenosa e a segunda secção, pelas espécies M .p igra e

M .scabrella , como pode ser visualizado no fenograma apresentado na FIGURA

18. No primeiro grupo, as espécies M .verrucosa e M .tenu ijlo ra são 82,1 %KJIHGFEDCBA
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semelhantes e estas são 75,6hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA% semelhantes agfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAM .eam porum . Estas três espécies

apresentam 72,0 % de semelhança com M .aeu tistipu la , que por sua vez é 69,5 %

semelhante a M .arenosa . Já no segundo grupo, as espécies apresentam

similaridades de 63,7 % . Os dois grupos possuem percentuais de similaridade de

53,3 % . Com base nisto, a espécie M .eam porum estaria melhor colocada,

atualmente, dentro da secção Batocau lon e a espécie M .p igra dentro da secção

Calo tham nos. Estes resultados contestam a classificação taxonômica mais

recente para o táxon M im osa , baseada na filogenia proposta por BARNEBY

(1991), o qual agrupou as espécies M .eam porum e M .p igra dentro de uma

mesma secção (H abbasia ).
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6 - CONCLUSÕES

1. As sementes das 7 espécies do gênerogfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAM im osa estudadas apresentaram

altos teores de proteínas (28,31-51,56 0/0) e de carboidratos (33,61-51,55 010), o

que sugere estudo para o aproveitamento destas sementes como fonte alternativa

para a alimentação humana e/ou animal.

2. A análise dos teores de lipídeos totais e insaponificáveis em farinhas de

sementes das espécies do táxon M im osa mostraram que existem variações tanto

para espécies de uma mesma secção como para espécies de secções diferentes.

3. As sementes de M .p igra , M .cam porum , M .scabrella e M .tenu ijlo ra

apresentaram os maiores teores percentuais de lipídeos saponificáveis.

4. O exame qualitativo dos ácidos graxos presentes na fração de lipídeos

saponificáveis das sementes revelou que todas as espécies analisadas

apresentaram os ácidos palmítico, linoléico e oléico, embora em teores muitas

vezes bastante diferentes, mesmo entre espécies da mesma secção.

5. Os ácidos esteárico, behênico e lignocérico ausentes apenas em M .p igra ,

da secção Habbasia , podem ser excelentes marcadores quimiotaxonômicos destaKJIHGFEDCBA
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espécie, assim como o ácido araquídico o é para as espéciesgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAM .acu tistipu la e

M .p igra .

6. As sementes de M .p igra apresentaram teores altíssimos do ácido linoléico,

um ácido graxo essencial, que além de servir como marcador para esta espécie,

ainda pode ser útil na dieta de mamíferos.

7. Os teores de lipídeos totais, saponificáveis, insaponificáveis e a

composição de ácidos graxos das sementes analisadas podem ser utilizados como

marcadores taxonômicos para diferenciação de espécies do mesmo gênero, mas

não para diferenciar secções do táxon M im osa .

8. O estudo das 7 espécies do táxon M im osa , quanto à presença de atividade

hemaglutinante em extratos de sementes, mostrou que estas espécies não foram

capazes de aglutinar eritrócitos humanos A, B e O, independente do pH de

extração e do tratamento com enzimas proteolíticas.

9. As sementes de M .p igra , M .scabrella , M .tenu ijlo ra e M . verrucosa

apresentaram atividade hemaglutinante contra hemácias de coelho, enquanto que

as sementes de M .arenosa , M .acu tistipu la e M .cam porum não exibem tal

atividade.

10. Na secção Batocau lon , a presença de atividade hemaglutinante contra

hemácias de coelho dos extratos protéicos de M .tenu ijlo ra eM . verrucosa parece

ser uma boa particularidade bioquímica para diferenciar estas espécies de

M .acu tistipu la e M .arenosa .



11. As espéciesgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAM .cam porum e M .p igra , pertencentes à secção Habbasia ,

apresentaram comportamento bastante distinto quanto à atividade hemaglutinante,

pois enquanto a primeira não revelou atividade hemaglutinante contra nenhuma

das hemácias testadas, a segunda revelou apenas atividade hemaglutinante contra

hemácias de coelho.

12. A ocorrência de atividade hemaglutinante especifica contra hemácias de

coelho não serve como parâmetro quimiotaxonômico discriminativo para estudos

comparativos ao nível de secções de M im osa .

13. O padrão eletroforético qualitativo das 7 espécies do táxon M im osa revelou

a existência de três bandas protéicas comuns às espécies analisadas deste gênero.

Por outro lado, a análise quantitativa permitiu identificar em todos os taxa

investigados, seis bandas protéicas em comum de um total de 21 bandas

identificadas nas espécies estudadas.

14. Quase todas as espécies estudadas apresentaram diferenciação quanto ao

número e área das bandas protéicas presentes no perfil eletroforético das proteínas

constituintes de suas sementes.

15. A ausência da banda protéica 17 em M .acu tistipu la , banda 7 em

M .cam porum e a presença de bandas com maiores áreas relativas em M .arenosa

(bandas 9 e 15) e M .p igra (banda 14) e, ainda -a presença da banda 3 em

M .scabrella , podem ser usadas como bons marcadores quimiotaxonômicos para

estas espécies.
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16. As curvas de densidade óptica, bem como os dados quantitativos referentes

às bandas protéicas espécie-específicas podem ser de grande valia para bancos de

gennoplasma, no sentido de melhor caracterização das espécies em questão.

17. Os perfis eletroforéticos das frações protéicas não foram suficientes para

diferenciar as espécies estudadas do gênerogfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAlim osa àhgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAn í el de secções

taxonômicas.

18. A análise estatística por agrupamento sugere que as espécies estudadas

poderiam ser agrupadas, atualmente, em apenas duas secções taxonômicas, sendo

M .cam porum melhor colocada na secção BatocauLon e M .YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAp ig r a , na secção

Calo tham nos. Estes resultados contestam a classificação taxonômica vigente

para o táxon, baseada na filogenia proposta por BARNEBY (1991).
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