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R esu m o zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

o exsudato da árvoreTSRQPONMLKJIHGFEDCBAS te rc u l ia s t r ia ta (chichá) foi investigado quanto a sua

estrutura e comparado a goma caraia. A análise do GC-MS para a goma do chichá

identificou em mol% ramnose (19,37%), galactose (15,74%), xilose (7,03%), arabinose

(3,67%), glucose (0,18%) e ácido urônico (54,0%). Por HPLC pode-se quantificar o

percentual dos ácidos galacturônico e glucurônico. A goma do chichá purificada foi

fracionada em coluna OEAE-celulose através da eluição em água, soluções de NaCI:

0,1; 0.25; 0,5; 0,75 e 1moVL, HCI 0,1 e O,2mol/L e NaOH 0,1moI/L. O estudo por

HPSEC-MALLS para a goma do chicha purificada, desacetilada e caraia desacetilada

mostrou um perfil homogêneo, com massa molar de 4,13 x 106,3,09 X 106 e 2,29 x 106

g/mol, respectivamente. As frações água e NaCI eluidas em OEAE apresentaram-se

também unimodal, mas com valores de Mw inferiores a goma purificada. A conformação

para todas as amostras e frações foi ao acaso (random coil). O percentual do

grupamento acetila determinado por RMN 1H foi de 9,62%. Os espectros de RMN 13C

das gomas purificadas do chichá e caraia não são bem resolvidos devido a elevada

viscosidade das soluções de goma em ~O. O espectro de RMN 1H da goma

desacetilada mostrou na região de prótons anoméricos 4 absorções, com integração

correspondente a cinco diferentes prótons anoméricos, dentre esses 5,28; 5,26 e 4,46

correspondentes a a-1,2-ramnopiranose, a-1,4-0-ácido galacturônico e 13-1,4-

galactopiranose, respectivamente. Todas as frações eluidas com NaCI apresentaram-se

bastante semelhantes, escolhendo-se a fração NaCI 1 moVL para o estudo. Para esta

obteve-se espectros bastante similares aos da goma desacetilada, mas com a presença

de absorção correspondente ao grupamento acetila em 2,3 ppm no espectro de 1H e

24,1 ppm no 13Ccomo, também, o sinal da carbonila em 176 ppm. O estudo reologico

indicou que a goma do chichá forma géis fortes a concentrações superiores a 5% em

água, 6% em presença de NaCI O,1M, 5% em CaCI2 O,1M e 6% AICb O,1M. O processo

de desacetilação favorece a formação de géis mais fracos e dependentes da

freqüência. Os valores de deformação confirmam esta maior desorganização do gel

para a goma desacetilada. A goma caraia forma géis fortes a concentrações superiores



ou iguais a 3% em água. A Adição do sal para as gomas do chichá e caraia purificadas

provocou uma diminuição nos seus módulos. Analisando os dados observa-se que a

carga e o tipo de sal influenciam diretamente na formação e força do gel. Os géis da

goma caraia e chichá possuem comportamento semelhante (presença dos sais) e

formam géis termorreversivéis nas condições analisadas. A modificação das gomas

chichá e caraia por reação de reticulação empregada em diferentes proporções

(epicloridrinalgoma) produziu géis com capacidade de absorver água até dez vezes a

sua massa seca. Estudo comparativo quantozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAà estabilidade térmica, entre as gomas do

chichá e caraia investigadas a uma mesma razão E/G (epicloridrina/goma), revelou que,

em relação às temperaturas de decomposição. os géis das duas gomas são mais

estáveis que as respectivas gomas não reticuladas.



I-INTRODUÇÃO

A presente tese consiste no estudo de polissacarídeos (carboidratos de alta

massa molar) obtido de exsudato de árvores deTSRQPONMLKJIHGFEDCBAS te rc u l ia s t r ia ta , visando elucidar suas

propriedades reológicas e estruturais. Para tanto se faz necessária uma breve

introdução sobre este tipo de material, bem como sua importância industrial.

1.1 - Considerações gerais: Carboidratos

Originariamente, acreditava-se que os carboidratos eram constituídos de carbono

e água na proporção de 1:1, entretanto nos dias atuais sabe-se que outros átomos e

grupos funcionais podem estar presentes e que os carboidratos têm a fórmula CnH2nOn

(Kennedy e White, 1988). Essas moléculas compreendem o mais abundante grupo de

compostos encontrados em fontes naturais, estando presentes tanto nas plantas como

nos animais, onde desempenham uma larga série de funções, e possuem um número

maior de estruturas que qualquer outro grupo de produtos naturais.

As principais fontes de carboidratos são as plantas, nas quais estes compostos

são sintetizados a partir de água e dióxido de carbono num processo denominado de

fotossíntese:

Energia + C~ + H~ ~ carboidrato + OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA2

A o-glucose é o principal carboidrato produzido na fotossíntese, sendo utilizado

pela planta na síntese de celulose e amido. A celulose é a substância orgânica mais

abundante na terra, é o componente estrutural das plantas e, o amido, serve como

material de reserva energética. Os animais que consomem carboidratos principalmente

de plantas, transformam essas moléculas, na presença de oxigênio, em energia

requerida para o trabalho mecânico, dióxido de carbono e água, sendo este processo o

. verso da fotossíntese.

Os animais podem ainda transformar a o-glucose numa forma polimérica

chamada de glicogênio (formada de várias unidades de glucose), que serve como

reserva energética.
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Eles constituem um grupo muito importante de moléculas pois são, também,

constituintes principais de diversos produtos naturais: (Robbers e coí, 1996)

1. Antibióticos naturais como estreptomicina e puromicina contém amino-açúcares

como seus principais constituintes;

2. ATP (adenosina trifosfato) e AOP (adenosina difosfato) são moléculas que

contém carboidratos e são responsáveis pelo balanceamento energético de

muitas reações metabólicas ATPzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA--+ AOP + Pi + energia;

3. Muitos carboidratos contem proteínas que são denominadas de glicoproteínas.

4. Proteoglicanas são componentes dos tecidos conectivos de animais;

5. Peptidoglicanas são macromoléculas altamente complexas, que são

responsáveis pela rigidez da parede celular de bactérias;

6. lipopolissacarídeos são os principais constituintes do envelope externo de

bactérias gram-negativas;

7. As glucanas são componentes de parede celular de certas bactérias;

A diversidade estrutural deve-se ao fato de serem formados por diferentes

açúcares (monossacarídeos) e derivados, tais como: os ácidos urônicos, amino

açúcares e grupos funcionais com acetila e sulfato. Além disso, cada açúcar pode ligar-

se covalentemente a outros através de diferentes posições no anel. As ligações

glicosídicas podem ter configuração a ou f3, devido a estereoquímica dos açúcares.

Os carboidratos são tradicionalmente divididos em três grupos:

monossacarídeos, oligossacarídeos e polissacarídeos. Os monossacarídeos são

açúcares simples, os quais não podem ser hidrolisados em moléculas menores. Os

monossacarídeos são aldeídos ou cetonas poliidroxilados, que tem fórmula Cn(H20)n.

Devido a sua polifuncionalidade, usualmente existem em muitas formas isoméricas,

tanto acídicas como cíclicas como mostrado na Figura 1.
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Figura 1 - Estrutura da galactose acíclica e cíclica

Quando dois açúcares diferem na configuração ao redor de um único átomo de

carbono eles são chamados epimeros um do outro, a o-glucose e a o-manose, que

diferem estereoquímicamente apenas no carbono 2, são epímeros, como também o

são, a o-glucose e o-galactose no carbono 4. como mostrado na Figura 2 (Nelson e

Cox, 2000).

[KJ---t~2, H ] -_ •• [

3
Kr-f--iH

[

D-~ D-~D-nBIlSe

Figura 2- Epímeros da D-glucose: manose e galactose.

]
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Quando um açúcar é a imagem especular do outro se diz que ele é um

enantiômero, para diferencia-Ios é adotada a convenção, pela qual as letras o ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAL, antes

do nome, indicam a configuração absoluta do carbono quiral mais distante do grupo

carbonila. Compostos da série -0-, possuem hidroxila do lado direito (Dextro) e, aqueles

da série -L'", do lado esquerdo (levo), desta maneira, a configuração pode ser

determinada pelo uso destas letras. Por outro lado quando duas formas cíclicas só

diferem pela configuração do grupo OH no carbono anomérico (C-1), são chamados de

diasterômeros, assim cada monossacarídeos da glucose é identificado como a ou p.

Por convenção chama-seTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa O anômero que tem o grupo -OH trans em relação ao grupo

CH20H e o anômero p que tem o grupo -OH eis em relação ao grupo CH20H, como

mostrado na Figura 3 (Nelson e Cox, 2000).

Estes monossacarídeos podem ligar-se covalentemente entre si por uma ligação

chamada de glicosídica, a qual é formada quando um grupo hidroxila de um açúcar

reage com o átomo de carbono anornérico de outra molécula de açúcar, originando os

oligossacarídeos ou os polissacarídeos, dependendo do número de unidades. Os

oligossacarídeos são formados por 2 ou 10 unidades de monossacarídeos, os mais

abundantes são os dissacarídeos, com cadeias formadas por duas unidades de

monossacarídeos. Um exemplo típico dessa categoria é a sacarose, ou açúcar da cana.

Os polissacarídeos consistem de longas cadeias contendo centenas ou milhares de

unidades de monossacarídeos, os mais abundantes, são o amido e a celulose,

OH OH

........0H

CH2

HO O OH

H HZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

H 1---r

OH OH

P-I}-Glucose
a-I}-Glucose

Figura 3- An6meros da glucose
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sintetizados por vegetais e formados por unidades de glucose, diferindo apenas no tipo

de ligação glicosídica.

Alguns polissacarídeos são chamados de goma. Este termo teve origem no Egito

(Whistler e Bemiller,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1993), sendo usado exclusivamente para denominar exsudatos

vegetais como, por exemplo, a goma arábica que era utilizada como estabilizante de

pigmentos minerais. Ao longo dos anos, o termo foi sofrendo várias modificações. A

denominação mais recente de goma é dada aos polissacarídeos de origem vegetal,

animal ou microbiana que se dissolvem parcial ou integralmente em água fria ou

quente, produzindo suspensões ou soluções viscosas, daí serem chamados de

hidrocolóides. A característica mais importante da goma é a sua capacidade de

modificar o comportamento reológico da água e de sistemas aquosos.

Algumas propriedades dos polissacarídeos são importantes para explicar

determinadas respostas fisiológicas provocadas por estas substâncias, como:

a) Certos mamíferos degradar enzimaticamente certos polissacarídeos no intestino

delgado. No entanto, eles são fermentáveis no intestino grosso e o seu grau de

degradação varia enormemente. Por exemplo, pectinas mucilagens e gomas parecem

ser completamente fermentadas, enquanto a celulose é apenas parcialmente. A

fermentação é o processo pelo qual a molécula sofre a ação das enzimas bacterianas,

sendo parcial ou completamente degradada no intestino grosso, em condições

anaer6bicas. A ação bacteriana é mais intensa no intestino grosso, que possui cerca de

1011 microorganismos por grama de bolo fecal. Esses microorganismos contribuem

para a formação de gases (~, Ch, CCh, C~ e NH3), ácidos (tático, acético e outros) e

ácidos graxos de cadeia curta (AGCC), que são absorvidos no cólon e utilizados como

fonte de energia, seguindo pela circulação enterohepática (Simões e col, 1999);

b) A capacidade de retenção hídrica é muito relevante e advém da presença de

açúcares com grupamentos polares livres. As pectinas, as mucilagens e em menor

proporção as hemiceluloses apresentam uma capacidade de retenção hídrica. A

hidratação das moléculas resulta na formação de uma matriz gelatinosa, o que pode

conduzir a uma maior viscosidade do conteúdo do intestino delgado e apresentar, então

efeitos críticos na absorção de nutrientes. Presumivelmente, esta absorção é retardada
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pela difusão desses nutrientes hidrossolúveis na matriz gelatinosa e pelo aumento da

viscosidade do conteúdo (Simões e col, 1999);

c) Troca de cátions: a disponibilidade reduzida de alguns minerais e a baixa absorção

de eletrólitos associadaszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAà ingestão de alguns polissacarídeos estão diretamente

relacionadas com a capacidade de trocar cálions, apresentada por essas moléculas. O

número de grupamentos carboxílicos nos açúcares e o conteúdo de ácido urônico dos

polissacarídeos parecem estar relacionados com as propriedades de troca iônica dos

mesmos (Simões ecol., 1999).

Nas últimas décadas, os polissacarídeos de origem vegetal emergiram como

uma importante classe de produtos naturais bioativos. Atividades antitumoral,

imunoestimulante, anticomplemento, antifamatória, anticoagulante, ativiral e

hipocolesterolemiante têm sido relatados para uma grande variedade de

poIissacarídeos (Simões e col, 1999).

As gomas são utilizadas em diversos tipos de indústrias: farmacêutica, química,

de cosméticos e alimentos dentre outras. Suas aplicações são vastas entre elas

podemos citar: liberação controlada de medicamentos, como substrato de cromatografia

de afinidade, laxativos, emulsificantes, etc (Moreira e col., 1984, Robbers e col., 1996).

As gomas são essencialmente não calóricas, exceto o amido e seus derivados. A

maioria delas, apesar de sofrer hidrólise ácida e enzimática, passa pelo trato

gastrointestinal com pouca ou nenhuma modificação. Para que ocorra a hidrólise ácida,

é necessária uma acidez maior no estômago. A hidrólise enzimática, quando ocorre, é

em pequena extensão, pois não existem enzimas no trato gastrointestinal que sejam

capazes de hidrolisar a maioria dos polissacarídeos presentes nas gomas (Whistler e

Bemiller, 1993).

Os nomes comuns dos polissacarídeos normalmente refletem a origem deles,

como exemplo a celulose, o componente principal da parede celular das plantas, os

omes triviais também podem refletir alguma propriedade do polissacarídeo isolado.

Dentro de uma mesma espécie é possível observar diferenças estruturais, sendo

ecessário especificar a origem, por exemplo, amido de milho, amido de batata.

A nomenclatura utiliza o conhecimento da estrutura para nomear os

polissacarídeos assim o termo glucana deriva de glucose. Entretanto um termo mais
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específico é obtido usando o prefixo do açúcar de origem com o sufixo -ana para

designar um polímero, por exemplo, manana, para um polímero formado de manose,

galactomanana para um polissacarídeo formado de manose e galactose. Pode-se

também incluir as configuraçõeszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-o- ou -L·, por exemplo, D-glucana. A Tabela 1 mostra

a nomenclatura para alguns homo- e heteropolisacarídeo bem como sua fonte.

Polissacarídeos são extensivamente usados como agentes geleificantes e

estabilizantes na indústria de alimentos, indústria farmacêutica e de cosmético, em

loções, cremes, pasta de dentes e etc. A formação de géis nos polissacarídeos ocorre

através de interações das cadeias que devem evitar associações globais, visto que este

tipo de interação pode causar a precipitação ou a insolubilidade do material (Bot e cot.,

2001).

O mecanismo de geleificação para polissacarídeos iônicos pode envolver a

formação e subseqüente agregação de duplas hélices, como para a goma gela na

(Millan e coí., 2002) ou caragenana (Grant e coí., 1973), ou associação intercadeia com

a presença de cátions divalentes como descrito no "modelo de caixa de ovos", para o

alginato (Cardoso e col., 2003) e pectinas com baixo grau de metoxilação (Schmelter e

col., 2001). Mais de um mecanismo pode estar envolvido na formação de géis de

pectinas com elevado grau de grupamentos metoxila, podendo este ser governado pela

formação de pontes de hidrogênio e interações hidrofóbicas (Naji e col., in press).

Em polissacarídeos neutros, por exemplo, dextran, géis são formados pela

interação específica entre as hidroxilas elou pelas moléculas de água (Izumi e col.,

1996).
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ligação Fonte Nome comumZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

T ab e la 1 • E s tru tu ra e fo n te p a ra a lg u n s h o m o p o lls a c a rrd eo e h e te ro p o lls a c a r ld eo (Kannedy e White, 1988)

homopoltsacerfdeo

o -G a la c tan as

(1~3)-f3-D-, (1~4)-a-D-linear

(1~4)-f3-D-linear

o -G lu c an as

Algas vermelhas

Pectinas plantas

carragenanaszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(1~4)-a·D-linear

(1~4)-a-D-, (1~6)-a-D-ramificado

(1 ~4)·f3-o-linear

plantas

Animais, plantas e microorganismo

Parede celular plantas

amilose

Glicogênio e amilopectinas

celulose

neteropoüsecarldeo

Acido L-glucurOnico, acido D-manurOnico, linear

Acido D-glucurOnico, D-xilose, ramificado

Bactérias, algas marrons

Parede celular das plantas

Acido alginico

Ácido hialurOnico



As zonas de junções formadas na rede do gel são controladas por vários

parâmetros termodinâmicos e estruturais como temperatura. solubilidade. tipo de

cátions, cadeia lateral ou tipo do monossacarídeo na cadeia principal. Nos

polissacarídeos que possuem ácidos urônicos a presença de cátions influencia

fortemente nas propriedades do gel. como observado para a goma gela na (Bot e

col, 2001; Izumi e col., 1996), alginato (Khairou e cot., 2002; Zheng, 1997;

Oosterveld e coJ., 2000) e géis de pectina (Cardoso e coJ., 2003; Schmefter e coJ.,

2001). Até mesmo quando a geleificação não envolve a formação de uma

estrutura ordenada, como para a goma exsudada deTSRQPONMLKJIHGFEDCBAE n te ro lo b íu m c o n to r t is í l iq u u m

(Oliveira e col., 2001), a presença de cátions altera suas propriedades.

O grau de acetilação do polissacarídeozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAé outro parâmetro importante na

formação do gel, como por exemplo, no caso da gelana (Bot e col., 2001; Voragen

e coí., 1995), onde a remoção deste grupo favorece a formação de géis mais

fortes.

1.2 -ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAG o m as d e exsu d a to s

As gomas de exudatos são produtos finais do metabolismo das plantas, É

possível que em alguns casos, o polissacarídeo presente na parede celular, sofra

a adição de unidades de açúcar às cadeias laterais formando um polissacarídeo

mais complexo (exsudato) que surge para proteger a planta ferida contra

rachaduras provocadas pelo dima seco e quente, ou contra infecção através de

icro-organismos (Aspinall. 1973).

As gomas possuem diversas aplicações industriais devido as suas

ropriedades estruturais e físicas, sendo que a estrutura tem uma relação direta

com as propriedades físicas, daí a importância do seu conhecimento. As gomas

'Iizadas na antiguidade eram principalmente as gomas de exsudatos e estas,

ainda hoje, ocupam 10-15% do comércio de gomas naturais. A coleta é manual,

feita por trabalhadores nativos em países onde a mão de obra é barata e por isso

antêm uma posição competitiva no mercado (Whistler e Bemiller, 1993).
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As principais gomas de exsudatos utilizadas na indústria são as gomas

caraia, ghathi, tragacanta e arábica. Segundo Whistler e BemillerzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(1993), a goma

arábica é utilizada, entre outros, como fixadora de sabores em confeitaria e

panificação, sendo utilizada em menor proporção na indústria farmacêutica (como

emulsificante, laxativo, ete.); em cosméticos como estabilizante de loções, cremes

protetores e emulsôes; também é usada como cola (solução 40% em água)

(Whistler e Bemiller, 1993). A goma caraia encontra aplicação na indústria

farmacêutica, especialmente como laxante osmótico (absorve água e incha 60-100

vezes seu volume original, não é digerida nem absorvida) e como adesivo de

dentadura (por inchar em contato com a superfície úmida da boca, ser

relativamente insolúvel e excepcionalmente resistente à degradação enzimática e

baderiana); na indústria do papel; em alimentos; e na indústria têxtil em corantes.

A goma ghatti além das aplicações descritas para a goma arábica encontra uso

como emulsificante do petróleo. A goma tragacanto é utilizada na indústria

farmacêutica, destacando-se o seu uso em géis espermaticidas; na indústria

alimentícia, em condimentos, molhos, coberturas, cremes de saladas e outras.

Além do uso isolado, é explorado o fato de que os polissacarídeos podem interagir

entre si e com outros biopolimeros tais como proteínas. Muitos estudos têm se

concentrado na investigação do mecanismo destas interações para futuras

aplicações industriais. São diversas as aplicações deste tipo de material e a cada

dia surgem novas (Hotchkiss, 1995)

Estruturalmente, as gomas de exsudatos podem ser classificadas segundo

a sua cadeia principal em 3 grupos (Dutton, 1988). O primeiro é constituído por

polissacarídeos que possuem uma cadeia principal de unidades de (3-0-

galactopiranose ligadas 1~3, apresentando cadeias laterais de (3-0-

galactopiranose (1~), (3-o-ácido glucurônico, a-L-arabinofuranose e/ou a-O-

arabinofuranose, como exemplo a goma arábica. O segundo grupo tem a cadeia

principal de (4~) (3-D-ácido glucurônico ligado (1~2) a n-manose com

ramificações de L-arabinofuranose ou arabinopiranose, o-galactose e10u o-ácido

glucurônico, um exemplo é a goma ghatti. O terceiro grupo tem como cadeia

principal (4~) a-D-ácido glucurônico (~1 ou ~) o-o-ácido glucurônico (1~2)TSRQPONMLKJIHGFEDCBAa -
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L-ramnose com cadeias laterais de ácido glucurônico ou seu éter metílicoTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe lo u D-

galactose, como por exemplo a goma tragacanta. Na Tabela 2 pode-se observar

alguns exemplos de gomas de exsudatos classificadas conforme sua fonte,

composição e aplicação usadas industrialmente.

Tabela 2 - Fonte, composição e aplicação de algumas gomas de exsudatos

(Voragen e col, 1995)

Goma Fonte Composição Aplicação

L-arabinose, D-galactose, a,b,c

Arábica A c a c ia s p L-ramnose, o-ácido glucurônico

L-arabinose, D-xilose, a,b,c

Ghatti A n o g e is s u s la t i fo l ia D-galactose, D-manose

D-ácido glucurônico

Caraia S te rc u lia u re n s D-galactose, l-ramnose, a,b,c,f

o-ácido glucurõnico, grupos acetil

Tragacanta A s tra g a lu s D-ácido glucurõnico, D-galactose a,b,c,d,e,f

o-xilose

a estabilizante coloidal, b adesivos, c estabilizante de emulsão, d formadores de

filmes,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe agente geleificante, f espessante

o Brasil é um importador de gomas utilizadas na industria alimentícia,

apesar de toda a sua biodiversidade e o grande volume de trabalhos relacionados

a polissacarideos naturais de várias regiões do pais (Ganter e col., 1993;

Buckeridge e Dietrich, 1990; Oliveira e col., 2001). Um dos poIissacarídeos

importados é a goma arábica, que é uma das gomas naturais de maior

importância comercial como aditivo de alimentos. Possui importância especial

devido a sua solubilidade em água e a baixa viscosidade da solução nas

concentrações normalmente utilizadas em produtos. Apresenta baixa

digestibilidade é e classificada como um aditivo seguro em alimentos. Seu nível de

incorporação depende do tipo de alimento e pode variar de 2 a 85%. Dickinson e

Galazka (1991) mostram que existe urna forte relação entre a proporção de
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proteína na goma arábica com a sua propriedade emulsificante (óleo-água), já

lbanoglu (2002) estudou as propriedades reológicas destas emulsôes.

A produção mundial anual de goma arábicaTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(A n a c a rd e a c e a s ) é estimada

em 60.000 toneladas. O Brasil importou em 2000, um total de 783 toneladas desta

goma, a um custo total de US$ 2.735.390,00 (http://www.mdic.gov.br).

No Brasil, mais precisamente no nordeste, o cajueiro (A n a c a rd iu m

o c c id e n ta le zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAl.) é largamente cultivado e beneficiado gerando vários produtos

comerciais. É também cultivado na índia e Kenya. A árvore exsuda uma goma que

tem propriedades fisico-químicas semelhantes àquelas da goma arábica. Esta

goma ainda não foi comercializada, principalmente pela falta de desenvolvimento

de uma rota tecnológica para sua purificação e do estabelecimento de suas reais

possibilidades de aplicação na industria alimentícia. farmacêutica, de cosmético

entre outras (http://www.mdic.gov.br).

O principal produto do cajueiro é a castanha, mas existe potencial para

exploração da goma exsudada do seu caule que é um heteropolissacarídeo ácido,

bastante solúvel em água. Amostras da goma do cajueiro de diferentes regiões

geográficas como Brasil (Paula e Rodrigues, 1995), Venezuela (Pinto e col.,

1995), índia e Papua (Anderson e col., 1995) exibem variação em sua composição

e propriedades reológicas.

1.3 -ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAR am n o g a la c tu ro n an as

O termo ramnogalacturonana é utilizado para polissacarídeos que

apresentam em sua cadeia principal ácido galacturônico ligado a ramnose. As

pectinas, goma caraia e chichá são exemplos deste tipo de polissacarídeo.

1.3.1 - P ec tin a s

A pectina é uma importante classe de polissacarídeos de plantas, sendo o

principal componente da parede celular das dicotiledoneas (Perrone e col., 2002).

É utilizada na indústria de alimentos como agente geleificante na produção de

geleias e gelatinas e em produtos de laticínios. As propriedades das pectinas
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como reologia, cor e aparência são fortemente influenciadas pelo seu grau de

polimerização e metoxilação (Christensen, 1986). As pectinas são geralmente

solúveis em água e insolúveis na maioria dos solventes orgânicos, na forma de sal

de sódio, são mais solúveis que na forma ácida.

A pectina é um polissacarídeo rico em a-o-ácido galacturônico, podendo ter

o O-metil derivado do ácido urônico e ser parcialmente acetilada. Os açúcares

neutros comumente encontrado nas cadeias laterais são o-galactose, L-arabinose

e o-xilose. A o-glucose, o-manose, L-fucose e o ácido glucurônico são

encontrados com menor freqüência (Voragen e cot, 1995). A Tabela 3 mostra a

composição monossacaridica para algumas pectinas e a sua origem. A massa

molar das pectinas varia de 50 a 100 kDa, dependendo de origem e extração.

(May, 1990).

Tabela 3 - Composição monossacarfdica de algumas pectinas e sua origem

(%) Maçaa CenourazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAb Arneíxa" Batata?

Ac. Galacturônico 58.0 54.7 43.0 43.6

Ramnose e fucose 3.0 3.8 1.5 1.3

Arabinose 23.0 11.7 5.9 7.0

Xilose 1.0 0.2 0.4 0.4

Manose 1.0 0.7 1.1 0.5

Galactose 5.0 8.3 15.2 5.5

Glucose 3.0 1.2 3.8 4.5

a Pectina extraida com água quen1e

cPectina extraída com COTA, pH 6.8, 20 OC

bpectina extraída com HCI 0.05M a 85 °c

A esterificação do ácido galacturônico com metanolTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe 1 0 u com ácido acético

é muito importante na caracterização das pectinas. O grau de metilação (DM) é

definido corno a percentagem de grupos carboxílicos esterificados com metanol.

As pectinas podem ser dassificadas de acordo com o grau de metoxilação,

quando o valor for inferior a 50% é chamada lM, se o percentual for superior «

50%) é chamado de SM, sendo que elas apresentam profundas diferenças nas

propriedades de formação dos géis (BeMiller,1995). O Grau de acetilação (Dac) é
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definido como a percentagem de unidades de ácido galacturônico esterificados

com um grupo acetil, assumindo que somente as hidroxilas das unidades de

galacturanosil e nenhum outro açúcar é acetilado. A localização dos grupos acetila

foi investigada por Rombouts and Thibault (1986) para pectinas da beterraba.

Observou-se que o grupo éster do acetil está ligado na posição 0-2TSRQPONMLKJIHGFEDCBAe lo u 0-3 das

unidades de ácido galacturônico. Na Tabela 4 podemos observar a composição

típica para pectinas de uso comercial.

Tabela 4 - Composição tfpica para pectinas comerciais

Componente (%) limão A limãoB Maçã

Ác. galacturônico 76.4 n ,1 60,8

Grau de metilação 71,5 72,1 74,3

Grau de acetilação 1,4 1,6 5,0

Total de açúcares neutros 8,5 9,2 27,0

Proteina (N x 6.25) 3,0 3,3 1,6

Cinzas 2,38 1,96 1,89

Alguns heteropolissacarídeos, oomo por exemplo, a pectina rica emzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAo-o-

ácido galacturônioo, possui quatro distintas estruturas oonhecidas que são

classificadas oomo: homogalacturonana, ramnogalacturonana I (RG-I),

ramnogalacturonana 11 (RG - 11) e xilogalacturonana. As homogalacturonanas são

cadeias lineares (1~) ligadas a-O-GalpA que podem ser ou não ser

interrompidas por unidade de ramnose. As estruturas RGs e xilogalacturonana têm

sido descritas corno regiões OIhairy"(com ramificações). RG-I oonsiste em uma

cadeia oom uma unidade de dissacarídeo repetidora ...-a-D-GalpA-(1 ~2)-a-l-

Rhap-{1~4) ... , surgindo vários açúcares neutros oomo ramificação em 0-4 da

ramnose, sendo que esta apresenta um grau de substituição de 50%. As RG-II

contém O-meti I derivados (Perrone e 001., 2002).

Peclinas oom baixo grau de metoxilação (lM) são utilizadas na indústria de

alimentos para a formação de géis em presença de cãtions divalentes (Ca++). A

geleificação ooorre devido a formação de zonas de junção interrnoleculares entre
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as regiões lineares do ácido. Devido a natureza eletrostática das ligações, os géis

de pectinas são fortemente influenciados pela distribuição e pela quantidade de

substituintes dos grupamentos carboxOicos ao longo da cadeia, assim a formação

do gel aumenta com a diminuição do grau de metoxilação (OM). A afinidade das

pectinas por íons cálcio diminui com o aumento do grau de acetilação. Em

contrapartida o grupo amino melhora os géis de pectinas de LM. A geleificação

delas não pode ser explicada por um único modelo. A Figura 4 ilustra o

mecanismo de geleificação para as pectinas LM, mostrando as interações de

cálcio entre as unidades de ácido galadurônico e as pontes de hidrogênio

promovidas pelo CH3 do O-meti I do ácido.

Figura 4 - Modelo de geleificação para pectinas: (a) interações entre
unidades de ácido galactul'Ônico com ions cálcio (e); (b) interações entre

unidades de ácido galactul'Ônico com íons cálcioZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(e ) e pontes de hidrogênio
provocado pelo O-meti' do ácido(- ) (Voragen e col., 1995)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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o processo de geleificação também vai depender de fatores externos como

temperatura, pH, força iônica e a quantidade de íons cálcio adicionado. O módulo

elástico (G') aumenta com o aumento da força iônica até que ocorra sineresi, isto



indica que um maior número de íons cálcio são capazes de estabilizar as zonas de

junções. As pectinas comZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAlM formam géis homogêneos e termorreversivéis.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.3.2 - G o m a ca ra ia

As árvores da espécieTSRQPONMLKJIHGFEDCBAS te rc u l ia u re n s (nome vulgar caraia) pertencem à

família das S te rc u lia c e a s são nativas da (ndia. Podem atingir 10 metros de altura,

com tronco largo, macio e de córtex espesso. A palavra s te rc ú lia vem do latim

s te rc u liu s , divindade que presidia a adubação (colocação de esterco), como

referência ao odor fétido dessas árvores. A goma exsuda naturalmente ou a partir

de incisões feitas no seu tronco é colhida ao longo do ano, sobretudo de março a

junho. As incisões produzem massas esféricas que são obtidas com freqüência

durante 2 a 3 anos. Nas províncias centrais da índia ocorrem 3 qualidades

comerciais que são exportadas a partir de Bombaim; a caraia granular ou em pó é

produzida no país de destino (Robbers e col., 2000).

A goma de caraia é um polissacarídeo parcialmente acetilado do tipo

ramnogalacturonana substituído, semelhante às pectinas. O tratamento da goma

com base, saponifica o grupo acetila, fornecendo um polissacarídeo com

aproximadamente 60% de açúcares neutros (ramnose e galactose) e 40% de

ácidos urônicos (ácidos galacturônico e glucurônico) (Stephen & Churms, 1995).

Além disso, possui aproximadamente 8% de grupo acetila (Meer, 1980). A Figura

5 ilustra as características estruturais deste polissacarídeo, mostrando duas

regiões principais (I e 11) na cadeia de polissacarídeo (Aspinall e Sanderson, 1970;

Stephen e Churms, 1995). A estrutura I consiste em uma cadeia longa de

grupamentos ácidos entremeados com regiões hidrofóbicas promovidas pelos

grupos metila das unidades de ramnose e, na goma nativa, de grupos de acetila

(OAc) (Stephen & Churms, 1995). A estrutura 11 seria formada por uma cadeia

principal de galactose e ácido galacturõnico com ramificações de galactose.

A estrutura final da goma caraia pode ser expressa pela estrutura 11I, onde a

ramnose pode aparecer como grupamento terminal. Estrutura similar contendo

unidades alternadas de o-GalpA e L-Rhap têm sido observada nas pectinas.
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-?2)-a-L-Rhap(1-?4)~D-GalpA(1-?2)-a...L-Rhap(1-?4)-a...D-GalpA(1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
4 3 2

r i i (I)
111

~D-Galp ~-D-GalpA ~-Galp

-?4)-a...D-GalpA(1-? 4)-D-Galp(1-?

2

i (n)
1

o-Galp

-(GalA-Rha)lCGal-(GalA-Gal)ll- GalA~GalA-Rha)y (DI)

I: I I I:
GlcA GaI GaI GlcA

Figura 5 - Blocos e estrutura final da gomaTSRQPONMLKJIHGFEDCBAS te rc u l ia u re n s (caraia): (I)

estrutura parcial de um segmento, (11) estrutura parcial de um segundo

segmento e (11I) estrutura final (Aspinall e Sanderson, 1970; Stephen e Churms,

1995)

Os valores de massa molar e raio de giro. obtidos por espalhamento de luz

usando como solvente NaCI 0,1M para a goma caraia purificada e desacetilada,

foram de 2-5 x 106 glmol; 160-220 nm e 12-15 x 106 glmol; 320-380nm,

respectivamente e as duas formas do polissacarídeo apresentaram uma

conformação ao acaso (random coiQ (le Cerf e col., 1990). Segundo os autores, a

maior massa molar para a goma desacetilada deve-se ao fato de que o processo

de desacetilação ocorre a solubilização de cadeias de polissacarídeo com elevada

massa molar.

O comportamento reológico da goma caraia é influenciado pelo tempo de

estocagem. As amostras recém colhidas produzem géis mais fortes que as
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amostras antigas. A adição de sal (NaCI) provoca uma diminuição nos módulos G'

e G" bem como uma maior dependência com a freqüência (le Cerf e col., 1990).

Também estão presentes quantidades variáveis de impurezas pigmentadas nos

tipos comerciais dessa goma, sua cor varia de amarelo-claro ao marrom. A goma

é um dos exsudatos vegetais menos solúvel. Absorve água, incha, atingindo um

volume várias vezes superiores ao original, e forma um tipo de mucilagem

(Robbers e col., 2000).zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.3.3 -ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAG o m a d o ch ich á

A árvore do chicháTSRQPONMLKJIHGFEDCBAS te rc u l ia s t r ia ta (St H il l et N a u d ) (Figura 6) possui altura

de 8-14m, com tronco de 40-50 em de diâmetro. Folhas simples, sustentadas por

pecíolo de 10-11 em. É encontrado da região amazônica até o Piauí, Goiás, Mato

Grosso, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e São Paulo. A árvore proporciona

ótima sombra é ornamental, podendo ser usada no paisagismo em geral. A planta

é de rápido crescimento, tolerante a terrenos secos e pedregosos, ótima para

plantios destinados á recomposição de áreas degradadas de preservação

permanente. Sua madeira é moderadamente pesada, mole, pouco resistente, de

baixa durabilidade quando exposta, sendo empregada em obras internas, na

carpintaria para confecção de caixas, palitos de fósforo, lápis, brinquedos e pasta

celulósica. A árvore floresce durante os meses de dezembro a março. Os frutos

amadurecem no período de junho-agosto. As castanhas (sementes) são

consumidas pelo homem e por vários espécimes da fauna. Um quilograma de

fruto contém aproximadamente 400 unidades de sementes, sua viabilidade em

armazenamento é curta, não ultrapassando 60 dias (lorenzi, 1998).

Barbosa e col. (2000) realizaram estudo sobre a constituição química da

fração lipídica das amêndoas da S te rc u lia s t r ia ta . A amêndoa tem sabor agradável

e o conteúdo de proteína da noz situa-se na mesma faixa de valores da castanha

de caju (20%), gergelim (20%) e amendoim (25%), diferenciando-se destas, por

apresentar um baixo teor de gorduras (30.2%). O óleo extraído da semente

apresentou em sua composição, os ácidos: palmítico (28,5%), palmitoléico (2,9%),
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esteárico (3,5%), oléico (38,4%), linoléico (15,2%) e 11,14-eicosadienóico (8,1%).

A fração obtida dos insaponificáveis é constituída de uma mistura dos esteróides

de ocorrência freqüente em plantas. A composição de ácidos graxas insaturados

foi superior aos saturados para o óleo da amêndoa do chichá.

Oliveira ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA001 (Oliveira e col, 2000) fez o estudo da composição e das

propriedades nutricionais da sementeTSRQPONMLKJIHGFEDCBAS te rc u l ia s t r ia ta para sementes coletadas

em Fortaleza, onde encontraram teores de umidade, cinzas, proteína, óleo e

carboidratos de 114,5, 30,4, 225, 286,4 e 485,2 respectivamente, os valores foram

calculados por g/Kg do material seco.

A goma do chichá coletada em Fortaleza foi estudada por Brito e coI.

(2003). A goma é constituída por galactose (23,4%), ramnose (28,8%), ácido

urônico (42,2%) e algumas unidades de xilose (5,6%). A goma nativa contém

10,7% de grupamentos acetila.

A goma do chichá purificada possui viscosidade intrínseca (3,33 dUg) em

presença da NaCI 0,1rnoVl inferior a goma desacetilada (4,97 dUg). O parâmetro

de rigidez para a goma purificada mostra uma cadeia semiflexível e que esta é

mais rígida que a goma desacetilada (Bnto e col, 2003).
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F ig u ra 6 - Á rvo re , fo lh a s e fru to s d a S te rcu lia s tr ia ta (c h ic h á )zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(lorenzi, 1998)
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Silva e coí. (2003) utilizando o método visual de determinação de

temperatura de transição gel-sol, mostraram que o processo de purificação

diminuiu a força do gel e o grupamento acetila estabiliza as zonas de junções

necessárias para a formação do gel. Os géis da goma do chichá são

termoreversíveis (Silva e col., 2003). Um modelo proposto para a geleiftcação da

goma do chichá (Figura 7) é baseado no modelo para pectinas com baixo grau de

grupamentos metoxila (Oosterveld e col., 2000) com adaptações devido a

diferenças estruturais (Silva e col., 2003). A geleificação ocorre devido a formação

das zonas de junções intermoleculares que podem ser divididas em blocos. A

formação de zonas de junção envolve interaçõe5 iônicas entre segmentos de

homogalacturonanas de diferentes cadeias e íons cálcio, originando um modelo de

caixa de ovos (Região A da Figura 7); pontes de hidrogênio entre segmentos de

ramnose na região hidrofóbica (Região B da Figura 7); ou interações iônicas que

podem ocorrer entre dois ou mais resíduos de ácidos galacturônico da cadeia

principal ou do ácido glucurônico nas ramificações (Região C da Figura 7) (Silva e

col.,2003).TSRQPONMLKJIHGFEDCBA

< s :"
o

Figura 7 - Modelo proposto para geleificação da goma do chichá
(S te rc u lia c e a e ) Região A: interações entre o ácido e os íons calcio (.)-

modelo: caixa de ovos; Região B: pontes de hidrogênio promovidas pelo CH3
da ramnose; Região C: interação do ácido com outros tipos de cátions

(O)(Silva e coí., 2003)
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1.4 - Métodos experimentais

1.4.1 - Isolamento e purificação

Os polissacarídeos geralmente ocorrem na natureza como misturas complexas.

Portanto, a sua investigação estrutural deve ser precedida de cuidadoso e exaustivo

processo de purificação. Alguns métodos de isolamento para polissacarídeos foram

descritos por Whistler e Smart (1953), entretanto com o passar dos anos muitas outras

técnicas têm sido aperfeiçoadas. Deve-se levar em conta que o processo de purificação

depende da origem do polissacarídeo.

Alguns métodos de purificação que utilizam a precipitação fracionada. dissolução

do polissacarídeo, ou ainda variação da composição do solvente, do pH ou da

temperatura, apresentam limitações em seu emprego (Corrêa, 1971).

A solução de Fehling. utilizada para remover proteína em polissacarideos

compostos de manose e xilose é um processo de purificação, onde estas proteínas

precipitam na forma de um complexo insolúvel de cobre (Corrêa. 1971).

Outro método bastante utilizado na purificação de polissacarídeos é a

cromatografia em colunas de sílica gelou carvão, porém estas possuem aplicações

limitadas (Goodban, 1957) devido a solubilidade e mistura de solventes ser limitada.

Com o intuito de melhorar a purificação utilizando técnicas cromatográficas Steiner e col

(1958) estudaram o emprego de resinas trocadoras de íons com o objetivo de substituir

as colunas de sRica e carvão, porém as colunas apresentavam baixa capacidade de

separação e parte do material ficava irreversivelmente adsorvido. Melhores resultados

foram obtidos por Neukon e col (1960) utilizando colunas de resinas catiônicas

derivadas de celulose. como por exemplo, a DEAE-celulose.

Assim. podemos concluir que não existe nenhum método padrão para a

purificação de polissacarídeos, uma vez que cada um destes, apresentam

peculiaridades o que toma dificil a padronização de um único método. Através de um

estudo comparativo utilizando vários métodos de purificação, estabeleceu-se um

método de purificação padrão para os polissacarídeos de exsudatos. que foi

desenvolvido por Rinaudo - Milas com modificações (Costa e col, 1996).zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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1.4.2 - Caracterização de polissacarídeos

o primeiro passo na caracterização de um polissacarídeo é determinar os tipos

de monossacarideos que o constitui. Para isto é realizada a hidrólise com ácido mineral,

separação e posterior identificação dos açúcares.

A condição de depolimerização total de um polissacarídeo depende da sua

composição. Polissacarídeos compostos de furanose, como a arabinose e deoxi-

açúcares, são hidrolisados sob condições mais suaves do que as formas piranosídicas.

Os pentapiranosídeos hidrolizam-se mais rapidamente do que os hexapiranosídeos. As

ligações glicosídicas (1~) são mais resistenteszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAà hidrólise do que as ligações (1-74),

que, por sua vez, são mais resistentes do que as (1~3) e estas mais resistentes do que

(1~2) (Corrêa, 1971). Quando um polissacarídeo ácido sofre hidrólise, pode formar um

dissacarideo (uma unidade de ácido urõnico ligada a um açúcar neutro) chamado de

ácido albidurônico, o qual é bastante resistente à hidrólise (Outton, 1988).

A mistura dos monossacarídeos obtida após hidrólise ácida é geralmente

separada e analisada por cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC) ou por

cromatografia gasosa acoplada a um deteclor de massa (GC-MS). A análise de GC-MS

requer uma série de tratamentos da amostra hidrolisada para que esta possa adquirir

volatilidade, sendo as etapas necessárias até a injeção do material em cromatografia

gasosa apresentadas na Figura 8. Os monossacarídeos, produtos da hidrólise, são

reduzidos a alditois com NaBH4, em solução aquosa. Após a redução se completar

(cerca de 4-12 horas), o excesso de borohidreto é destruido com ácido acético. A

solução é passada através de uma coluna de resina H+, para remoção dos íons de

sódio e rotaevaporado até a secura. O ácido bórico é, então eliminado na forma de

éster metilíco, por sucessivas evaporações com metanol, em seguida o material é

acetilado com adição de anidrido acético e piridina por 24 horas (Bri99S e col, 1956).

Quando a presença de ácido urõnico é determinada reduções mais severas são

necessárias para quantifica-Io ou por esta técnica, visto que o borohidreto de sódio não

é um bom agente redutor para a carbonila do ácido.
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Figura 8 - Etapas da derivatizaçio para análise por GC-MS

Como os polissacarídeos são estruturas complexas, para sua elucidação, faz-se

necessário à utilização de diversas técnicas que tentam de maneira complementar

determinar os tipos de monossacarídeos presentes e as formas como estes estão

ligados.

O estudo de produtos meti lados dos polissacarídeos é o método mais

amplamente utilizado para a determinação dos tipos de ligações. Um outro método é a

fragmentação por degradação. As mais utilizadas são: degradação de Smith e a ácida

parcial, onde seus produtos são analisados por ressonância magnética nuclear (RMN) e

por espectrometria de massa.

1.4.3 - Ressonância agnética Nuclear

A espectroscopia de ressonância magnética nucelar é uma das ferramentas mais

poderosas disponíveis na caracterização de polissacarídeos. pois fornece informações

sobre a composição monossacarídica e a configuração anomérica das ligações
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glicosídicas. Uma importante vantagem desta técnica é que ela não é destrutiva.

Entretanto a sua utilização ainda é limitada pelas características dos polissacarídeos

em solução, principalmente aqueles que exibem elevada viscosidade (Bock e

Pedersen, 1983).

Nos espectros de RMN de 13C de polissacarídeos deve-se considerar 3 regiões

principais. A primeira entre 90-110 ppm é considerada região de carbono anomérico. A

segunda entre 65-85 ppm correspondente a carbono do anel (C2 a C5) e a terceira,

entre 60-64zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAé atribuída a carbonos primários (de Paula e col, 1998).

Pode-se observar ainda o aparecimento de picos na região de 15-17 ppm

atribuídas ao grupamento meti Ia de deoxi-açúcares e, em polissacarídeos que

apresentem em sua composição açúcares ácidos, picos na região de 170-180 ppm

devido à carbonila (Perlin e Casu, 1982). A Tabela 5 resume as informações estruturais

obtidas por métodos de espectroscopia de RMN (Agrawal, 1992).

Informação estrutural

Tabela 5 - Análise estrutural de polissacarfdeos por RMN (Agrawal, 1992)

MétodosRMN

Número de monossacarídeo

Identificação de monossacarídeo

Configuração anomérica

Sítios de ligação e seqüência

Espectro 10 'H integrado ao espectro 13C

Espectro 20 correlacionando 1H _ 1H

Espectro 20 correlacionando 1H_ 13C

Deslocamentos químicos 1H- RMN

Constante de acoplamento 1H (JH1-H1)

Deslocamentos químicos 13CRMN

Espectroscopía de correlação 1H_13C

Deslocamentos químicos 1H e constantes de

acoplamento

Deslocamentos qemucos 13C e constantes de

acoplamento 1H _ 13C

NOE intra-residuais

Deslocamentos químicos 1H _ 13C

NOE intra-residuais
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Apesar da complexidade dos espectros de RMNzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA13C obtidos para polissacarídeos

de exsudatos de plantas, esta técnica tem sido amplamente utilizada em suas

caracterizações (Oliveira e col, 2001; de Paula e col, 1998).

1.4.4- Determinação da assa Molar

A característica mais importante de um polímero é o seu tamanho molecular. A

massa molar e a estrutura química dos materiais poliméricos são os principais

responsáveis pelas suas propriedades e, consequentemente, pela sua utilização em

inúmeras aplicações (Lucas e col, 2001).

A massa molar de um polímero não pode ser calculada como normalmente é

feita com compostos puros de baixa massa molar. É necessário. portanto, encontrar um

meio para definir e determinar sua massa molar e a sua distribuição. A massa molar de

um polímero é, na verdade, a massa molar média e o valor encontrado será função do

método escolhido para sua determinação.

Se considerarmos uma distribuição típica da massa molar, como mostrado na

Figura 9, é possível definir uma série de valores da massa molar. Utilizando-se métodos

baseados no número de moléculas (NJ da espécie i. de massa molar Mi, obtêm-se

valores de massa molar numérica média, Mn, que pode ser definida pela equação 1.0.

Mn=LNiMi

LNi

(equação 1.0)

Médias baseadas na fração de massaTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(w .) das moléculas com uma determinada

massa molar (Mi) conduzem a definição de massa molar ponderal média (Mw), como

descrito pela equação 2.0.

Mw=LwiMi =LNi~i

1:Ni 1:NiMi

(equação 2.0)
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Massa molar numérica médiazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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_ Massa molar ponderal mé ia
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Massa molar

Figura 9 -Curva tipica de distribuição de massa molar de uma amostra

poIimérica

Moléculas de baixa massa molar afetam mais os valores de Mn enquanto que

moléculas de massa molar mais elevada influenciam mais os valores de Mw. A Figura

10 ilustra este comportamento. A presença de uma pequena quantidade de moléculas

de alta massa molar (curva B), resulta em um acréscimo de 12% no valor de Mw e de

apenas 1% no valor de Mn. Por outro lado. com um pequeno acréscimo no número de

moléculas de baixa massa molar (curva C), o valor de Mn decresce em cerca de 18%

enquanto que Mw decresce apenas 2% (lucas e col, 2001).
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10

A
M.,= 6.8110·
M.,=1,6110·

M.=6.8xI0·
M.,=1.7110·

..

M.,= 5,6110·

M••= l,5x 10·

Figura 10 - Efeito da adição de pequena quantidade de macromoléculas de

baixo (C) ou alto (B) massa molar nos valores de Mw e Mn

A distribuição da massa molar, ou polidispersão é determinada a partir da razão

M.JMn. Para as amostras monodispersas, os valores de Mo e Mw são praticamente

ídêmícos, levando a um valor de polidispersão igual a 1.

Quando se consideram os métodos instrumentais para determinação da massa

molar, é importante distinguir aqueles que fornecem massa molar absoluta daqueles

que necessitam calibração, utilizando-se padrões de massa molar conhecida. Métodos

absolutos incluem medidas de propriedades coligativas para determinação de Mn e

técnicas de espalhamento de luz para determinação de Mw. Métodos que requerem

calibração incluem medidas de viscosidade em solução e cromatografia de exclusão por

tamanho, sendo que este úHimo fornece também a distribuição de massa molar (Lucas

e col, 2001).

As dimensões de uma macromolécula em solução não podem ser definidas de

forma absoluta, porque a forma do novelo molecular altera-se em função do tempo e

das interaÇÕe5 polímero solvente. O volume hidrodinâmico pode variar de molécula

para molécula, mesmo com estruturas e massa molar idênticas.
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Quando uma macromolécula é colocada em solução esta assume uma forma

enovelada, sendo que as dimensões deste novelo depende substancialmente das

interações entre polímero e solvente. Quando existe uma boa interação entre polímero

e solvente, as moléculas de solvente penetram facilmente no novelo polimérico,

expandindo-o, acarretando um aumento em seu volume. Por outro lado, se as

interações entre as moléculas do solvente e as do polímero não forem muito eficientes,

o novelo polimérico tende a ficar menor, porque a tendência das moléculas do solvente

em penetrar no novelo é menor (lucas e coI, 2001).

O tamanho que uma macromolécula assume em solução diluída é denominado

volume hidrodinâmico. Os principais parârnetros que definem o tamanho molecular de

uma macromolécula linear em solução são:

• distância extremo-a-extremo quadratica média (rzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA2);

• raio de giro quadrático médio (5 ,.

A Figura 11 mostra uma representação de um novelo molecular simples para

uma macrornolécula linear. O centro de gravidade da macromolécula está localizado no

ponto O. O raio de giro, S, corresponde à distância entre o centro de gravidade O e a

superfície da esfera que contém o novelo. O termo r é definido como a distância entre

as extremidades da cadeia. O parâmetro r só pode ser utilizado para macromoléculas

lineares. Macromoléculas ramificadas apresentam várias extremidades de cadeia e,

portanto, o seu tamanho molecular só pode ser definido pelo raio de giro (lucas e col,

2001).
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Figura 11 - Representação esquemãtica de um novelo macromolecular

1.4.5 - Reologia do polissacarfdeo

Os polissacarídeos são empregados de acordo com as suas propriedades,

dentre elas podemos citar: aumento na viscosidade de soluções, auxiliar na formação

de géis, na estabilização de emulsôes ou floculação de materiais dispersos, como

agentes quelantes e impermeabilizantes. Três propriedades fundamentais determinam

o comportamento e uso destes polissacarídeos na indústria: a conformação, a estrutura

e a massa molecular.

Os polissacarídeos chamados de hidrocolóides têm sido utilizados em conjunto

com outros componentes para elaborar produtos com alta qualidade, baixa caloria e

isentos de gordura. O amido é o polissacarídeo mais utilizado como fonte energética e

agente espessante, outras gomas como as galactomananas (guar e alfarroba),

carboximetilcelulose (CMC) e xantana são também utilizadas. A escolha de um agente

espessante baseia-se principalmente nas propriedades reológicas e na estabilidade do

mesmo em solução aquosa, não deixando de lado o custo e a disponibilidade.

A reologia está relacionada com a tensão que age sobre um corpo e a

deformação causada, a qual pode ser afetada pela variação da temperatura, pH ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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presença de íons. A maioria dos polissacarídeos apresentam um comportamento

dinâmico, chamado de caráter viscoelástico com características de um fluido elástico

eJou viscoso em uma determinada faixa de freqüência estudada (Tager, 1978; Ferry,

1980; Schramm, 1994).

A deformação é uma característica que distingue uma substância líquida de uma

sólida. De acordo com a lei de Hooke para um sólido perfeitamente elástico, a

deformação ( r ) de um corpo é diretamente proporcionalzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAà tensão ( t ) aplicada, sendo

a deformação adimensional, podendo ser dada em valores de percentagem. A rigidez

do material é dada pela relação tensão/deformação (Tager, 1978).

Os fluidos ideais são aqueles que possuem deformação inelástica, e podem ser

definidos segundo a Lei de Newton que diz: a deformação cresce contínua e

linearmente qualquer que seja a tensão aplicada. Quando à resistência ao escoamento,

ou seja, a viscosidade, é independente da taxa ou da velocidade de cisalhamento,

estes fluidos são chamados de Newtonianos, como a água e o ar. Normalmente os

polímeros em solução diluída possuem comportamento de um líquido Newtoniano. O

surgimento dos polímeros sintéticos com comportamentos variados quanto à

deformação contribuíram juntamente com os polímeros naturais para o

desenvolvimento acelerado da reologia, ciência do fluxo e da deformação de materiais

que estuda os materiais Newtonianos e nâo-Newtonianos. Os Fluidos nâo-Newtonianos

(Bingham, dilatantes e pseudoplásticos) são aqueles cujas viscosidades dependem do

valor instantâneo da tensão de cisalharnento e são independentes do tempo. A causa

básica atribuída a este comportamento para polissacarídeos é a orientação dos

segmentos moleculares através do fluxo, originando um aumento na sua elasticidade

que pode ser analisada por medidas dinâmicas ou oscilat6rias.

As medidas dinâmicas permitem estudar com maior profundidade as

propriedades pseudoplásticas e viscoelásticas, diferenciando o caráter elástico do

viscoso, que ocorrem em soluções polimêricas concentradas (Ferry, 1980). A aplicação

desta técnica para polissacarídeos é essencialmente qualitativa e utilizada para analisar

a estrutura das SOluções, isto é, a presença ou não de interações intermoleculares que

podem conduzir a formação de redes muito fracas, que seriam destruídas por medidas

de cisalhamento.
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As medidas são realizadas quando a solução é submetida a uma tensão ou

deformação senoidal oscilatória aplicada ao material, no decorrer do tempo, a uma

dada freqüência. Em geral existe uma diferença de fase entre a tensão e a deformação

oscilatória. Se a deformação varia com o tempo, então a tensão correspondente pode

ser representada corno o somatório de dois componentes, um em fase com a

deformação e o outro a 90° fora de fase (Mitchel, 1984). Quando a razão

tensão/deformação está em fase, a respostazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAé chamada módulo de cisalhamento

elástico (G'), enquanto que o parâmetro correspondente para a resposta fora de fase é

chamado módulo de cisalhamento viscoso (Gj, os quais são expressos em unidade de

tensão, pascal (Pa). O módulo de cisalhamento G' está relacionado com as medidas de

elasticidade ou energia armazenada por cido de deformação senoidal, sendo

relacionado ao caráter sólido do polissacarideo. O módulo G" está relacionado com a

energia dissipada ou perdida como calor por cido de deformação, e é relativo ao

caráter liquido (Tager, 1978; Feny, 1980; Mitchel, 1984; Morris, 1995).

A energia usada na deformação de um sólido elástico é recuperada com o

retorno da amostra ao seu estado original, enquanto que para um líquido Newtoniano

não há recuperação, e a energia é perdida. Deste modo, G' e G" são também

considerados corno módulos de estocagem e de perda, respectivamente (Tager, 1978;

Ferry, 1980; Mitchell, 1984).

Os materiais elásticos (G') e viscosos(G-) comportam-se diferentemente em

deformação oscilatória. A oscilação é imposta por aplicação e remoção de tensão

alternadamente para produzir uma onda senoidal.

Para o melhor entendimento dos módulos G' e G" é necessário o conhecimento

de alguns conceitos, dentre eles o módulo de cisalhamento complexo (G*) , que

representa a resistência total à deformação do sistema, sendo definido como:

Onde (')0 e yO representam a tensão total e a deformação total do sistema.

O módulo de cisalhamento complexo pode ser dividido em dois componentes:
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G* =G'+ iG-

Onde G'zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAé o modulo de cisalhamento ou de armazenamento e G- o módulo de

perda (Naé, 1993) .

Geometricamente, os componentes do módulo de cisalhamento complexo (G*),

módulo de cisalhamento dinâmico (G1 e módulo de perda (G-) são obtidos através do

triângulo apresentado na Figura 12.

G"
Fora de fase

G'
em fase ~~

Figura 12 - Representação do Módulo de cisalhamento complexo (G*) e do

ângulo de fase

Então, o ângulo de fase pode ser calculado matematicamente por.

Tan õ = G-'G'

Ou seja, a tangente de õ é uma forma de relacionar o teor de energia perdida e

armazenada (Naé, 1993).

Para um sólido puramente elástico, o valor de G- é igual a zero, e o módulo de

armazenarnento (G1 é igual ao módulo de cisalhamento complexo (G*), sendo o ângulo

de fase igual a zero, ou seja toda a energia aplicada ao sistema é armazenada a cada

ciclo.

G*=G'
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Para um fluído Newtoniano, a viscosidade dinâmica (tt*) é igual ao módulo de

perda (G") e ao módulo de cisalhamento complexo (G*), o ângulo de fase igualzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAà 90°,

ou seja, toda a energia aplicada ao sistema é dissipada na forma de calor.

G* = G- = tt*

A viscosidade dinâmica é uma análoga da viscosidade absoluta, porém a

velocidade de cisalhamento é substituída pela velocidade angular, assim:

Os ângulos de fase entre tensão e deformação para sólidos ideais, líquidos

Newtonianos e compostos viscoelásticos, podem ser observados na Figura 13 (Rao,

1992).

B

Resposta Puramente Elástica
(Sólido Hookeano)

Resposta
Puramente Viscosa
(Líquido Newtoniano)

A

Tendo fL--~-~-

Defor.

Figura 13 - Relação entre a tensão e a deformação aplicada de maneira oscilatória

em um sólido ideal (A) e Líquido ideal (8) (Rao, 1999)

Segundo os trabalhos de Ress para géis verdadeiros o valor de G' é maior que o

valor de G" e ambos mostram pequena dependência com a variação da freqüência

(Rees, 1969) como mostrado na Figura 14a. Quando em altas freqüências, soluções

concentradas de polímeros apresentam comportamento semelhante ao de géis,
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entretanto, em baixas freqüências o módulo G" toma-se predominante pode-se dizer

que temos um gel fraco conforme observado pela Figura 14b. Para sistemas onde o

módulo viscoso é maior que o módulo elástico (Figura 14c) em toda a faixa de

freqüência estudada temos uma solução diluída (Lapasin e PriciJ, 1995) .

Figura 14 - Representação gráfica genérica de sistemas poIissacaridicos

submetidos a medidas reológicas. a) gel forte, b) SOlução concentrada ou gel

fraco, e c) solução dilurda (lapasin e Pricil, 1995)

Para géis fortes o G' e G- são independentes da freqüência. Ou seja tais géis

consistem de duas linhas horizontais onde G'zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAé tipicamente de 2 a 3 vezes maior que o

valor de G- (Lapasin e Pricil, 1995).
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1.4.6 -ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAM o d ific a ç ão d e p o lis s a c a r id eo szyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Quando um polissacarideo não é capaz de formar géis pode-se modifica-Io a fim

de que possa exibir esta propriedade, aumentando assim a sua utilização. Um material

que vem despertando bastante atenção com relação à modificação, são os

polissacarídeos naturais ou gomas, visto que, são materiais biodegradáveis, extraídos

de fontes renováveis e que possuem ainda uma vasta aplicação (indústria de alimentos,

cosmética, têxtil, etc.).

Uma recente utilização destes polissacarideos está no encapsulamento de

drogas e na remoção de metais pesados em efluentes industriais, possuindo vantagens

tais como: custo do adsorvente, eficiência da téalica em alcançar padrões específicos

para determinadas indústrias e a possibilidade de ser utilizado no tratamento de

efluentes com baixa concentração de íons metálicos (1 a 100 mgIL) (Dronnet e col,

1988).

A principal modificação para os polissacarídeos naturais é a formação de

ligações cruzadas (reticulação), com a formação de um gel. Um exemplo de

polissacarídeo comercial reticulado é a dextrana, cuja modificação é utilizada em

colunas conhecidas como gel Sephadex. É vasto o uso deste material reticulado, visto

que aumenta a capacidade de troca iônica, diminui a capacidade de inturnescimento, e

é uma técnica rápida, eficiente e de baixo custo. Assim, pode-se modificar o

polissacarídeo para que sua propriedade de retenção de metais pesados possa ser

otimizada. Os agentes normalmente utilizados para reticulação de polissacarídeos são

a epicloridrina (Holan e Volesky, 1993), glutaraldeído (Holan e Volesky, 1993) e o

formaldeído (De Carvalho e col, 1994).

A epicloridrina é um agente reticulante bifuncional amplamente utilizado para

modificações de polissacarídeos, pois reage facilmente com grupos hidroxilas presentes

em sua estrutura. Entretanto a reação é acompanhada de várias reações laterais. A

reação de reticulação de amido tem sido estudada e segundo Hamdi e col (1999) é

bastante complexa devido às várias possibilidades de reação com a epiclorodrina.
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Teoricamente a reação de reticulação do amido em meio básico acontece em

três etapas (Kartha e Srivasava, 1985). A Figura 15 apresenta as etapas de reação da

epicloridrina com as cadeias do polissacarídeo.

Figura 15 - Representação da reticulação de um polissacarideo com epicloridrina

A primeira reação ocorre entre a base e o polissacarídeo para a formação de um

alcóxido (polissacarídeo aniônico). Na segunda etapa a molécula de epicloridrina é

submetida a um ataque nucleofflico pelo polissacarídeo aniônico, causando uma

abertura do anel epóxido, resultando na formação de um novo epóxido macromolecular,

seguido pela formação de cloreto de sódio. Na terceira etapa outra molécula de

hidróxido de sódio reage de modo similar ao descrito para a primeira etapa, mas com

outro sítio do polissacarídeo e forma-se uma ponte entre as cadeias do polímero.

Pode ainda ocorrer a formação de um mono, di ou tri glicerol éter como produto

de reações laterais, além de hidrólise e polimerização da epicloridrina (Figura 16)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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HzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA20/ HO-CHrÇH-CH20H

/0\ /c OH

+ H C-CHO-'-CJ O
2

10

2 / \1 \t~C-CHCI--bCI ] n

(-O-Cl-i-çH-Cl-\-O-Cl-\-Cll-Cl-\-O- )

OH OH

+ NaCl

b

PS-O-Cf\-CH-Cl\OH

PS fO-Cf\-~H-C~-O-]ps

OH n

Figura 16 - Diferentes reações de epicloridrina com o polissacarfdeo (PS): (a)

formação de monoglicerol éter; (b) reticulação com mais de uma molécula de

epicloridrina; (c) hidrólise da epicloridrina e (d) polimerização da epicloridrina.

A formação da ponte glicerol éter e do derivado monoglicerol é resultado da

competição entre o amido e a água em termos de abundância e caráter nucleofilico

dessas espécies (Gough e col, 1968). Os produtos reticulados a partir de dextrana

(Sephadex) e amido (Sperex) são amplamente comercializados. Pectinas modificadas

com epicloridrina são bastante utilizadas na purificação de enzimas galacturonase

(Inoul e col, 1984).
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1 1 - O b je tiv o szyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

o presente trabalho tem como objetivo geral um estudo comparativo e mais

aprofundado sobre a composição e o comportamento viscoelástico da goma do chicháTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(S te rc u l ia s t r ia ta ) , coletada em Fortaleza com a goma caraia comercial.

2 .2 -M e ta s

• Realizar a determinação da massa molar utilizando a técnica de espalhamento

de luz para a goma do chichá (S te rc u lia s t r ia ta ) purificada e desacetilada e da

goma caraia;

• Utilizar técnicas de fracionamento para a goma do chichá visando uma melhor

elucidação estrutural;

• Caracterizar as frações obtidas por GC-MS, métodos colorimétriros e

ressonância magnética nudear monodimensional;

• Analisar as propriedades viscoelásticas das gomas do chichá (S te rc u lia s ú ia ta ) e

caraia (S te rc u lia u re n s ) em presença de água e de sais;

• Realizar a modificação química das gomas do chichá e caraia através de

reticulação;

• Verificar a capacidade de absorção de água e cãtions;

• Estudar a estabilidade térmica das gomas chichá e caraia modificadas.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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III - Materiais e métodoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.0 - Materiais utilizados

3.1 - Gomas de exsudatos

A goma do chicháTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(S te rc u l ia s t r ia ta ) foi coletada em fevereiro de 2001 em

Fortaleza e a espécie foi identificada no Herbário Prisco Bezerra (UFC). A goma caraia

(S te rc u lia u re n s ) foi obtida da Sigma.

3.2 - Caracterizacio do material

3.2.1 - Isolamento e Purificação

A goma do chichá foi purificada conforme a metodologia descrita a seguir: nódulos

da goma exsudata do chichá foram dissolvidos em água (1g1100mL) a temperatura

ambiente, (aproximadamente 28°C) o pH foi ajustado para 7 com a adição de NaOH

seguido por uma filtração em funil de placa sinterizada (G2) e precipitada pela adição

de etanol. O polissacarídeo obtido após este primeiro processo foi denominado nativo.

A purificação na forma de sal sódio foi realizada através do método desenvolvido por

Rinaudo-Milas com algumas modificações (Costa e col, 1996) e obtida em duas etapas.

Inicialmente o polissacarídeo foi dissolvido em água (1g1100mL), ajustado o pH para 7,

adicionado NaCI (1g), precipitado com etanol e lavado com acetona. Para eliminar o

excesso de íons sódio o polissacarídeo foi re-dissolvido em água e precipitado como

descrito acima. A goma caraia foi purificada de modo similar.

A goma desacetilada foi obtida de acordo com o método de Lee e col, (1996),

onde em uma solução 1% de material purificado foi adicionado NaOH 1moVL a

temperatura ambiente por 20 minutos, seguida de neutralização com HCI, diálise e

posterior liofilização.
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3.2.2 - Determinação do teor de umidade e cinzas

A amostra (0,1g) para determinação de umidade foi pesada em pesa filtros,

previamente tarados e aquecidos em estufazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAà 10SoCaté peso constante.

Para determinação de cinzas, 0,1 9 de amostra foi aquecida em mufla a 400°C

até massa constante, em cadinhos de porcelana previamente tarados nas mesmas

condições das amostras. As determinações de umidade e cinzas foram realizadas em

triplicata.

3.2.3 - Teor de Proteínas

o percentual de proteína foi determinado pelo método espectrofotométrico

desenvolvido por Hartree (1972). As determinações quantitativas foram efetuadas por

monitoramento da intensidade da banda em 6S0 nm, sendo a curva de calibração

obtida utilizando albumina como padrão. O método consiste em provocar a

complexação de proteínas glicoconjugadas com cobre, possibilitando assim a sua

quantificação.

3.2.4 - Teor de ácido ur6nico

O teor de ácido urõníeo foi determinado por medidas espectrofotornétricas

utilizando-se o método de Blurnenkrantz e Asbohoe-Hense (1973). As determinações

quantitativas foram efeluadas através do monitoramento da intensidade da banda em

520 nm. Os padrões da curva de calibração foram obtidos com a utilização de ácido

galacturõnico (com variação da concentração de 5-100 J.lg/ml), galactose e ramnose

(na razão 1:1), pois foi observado que açúcares neutros interferem nas medidas de

absorbância. O método consiste em provocar uma hidrólise severa do material em

presença do íon borato, favorecendo sua complexação com a carbonila do grupo ácido.

A adição do m-hidroxifenil permite a leitura em espectrofotômetro no comprimento de

onda anteriormente mencionado.
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3.2.5 - Hidrólise ácida

Os polissacarídeos (200 mg) foram hidrólisados segundo Aspinal e Nasuir-UD-

Din (1965) utilizando-se ácido sulfúrico 2M por 18 horas em banho de água a 100°C. O

material residual foi neutralizado com carbonato de bário e o produto da neutralização

filtrado e centrnugado para remoção do sulfato de bário. O material após hidrólise foi

separado em porções, para serem analisadas por HPlC e análise de GC-MS, sendo

que neste último a amostra precisa de um tratamento prévio: redução e acetilação.

3.2.6- Reduçlo dos monossacarideos

Ao material hidrolisado (50 rng) e seco foi adicionado água e boroidreto de sódio,

o pH foi ajustado para 9-10 com NaOH 1 mollL e deixado por 4 horas a 50°C. A

redução é interrompida com a adição de resina H+ até observar-se um pH menor que 7.

A remoção do excesso dos íons NazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA+ proveniente do boroidreto foi realizada através de

rotaevaporação com metanol.

As frações eluidas em DEAE-celulose e AG1-X10 tiveram um tempo maior de

redução (24 horas).

3.2.7- Acetilaçlo

A amostra hidrolisada e reduzida (50 mg), foram adicionados 4ml de anidrido

acético e 2 ml de piridina, permanecendo à temperatura ambiente por 48 horas. Para

interromper a reação foi adicionado gelo ao sistema. A fim de separar a fração orgânica

da aquosa, adicionou-se 1 ml de uma solução de sulfato de cobre saturado mais 2 ml

de dorofórmio com posterior agitação para separação das fases. Descartou-se a fração

aquosa e deixou-se evaporar a fração orgânica, após este procedimento, o material

estava pronto para ser analisado por GC-MS.
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3.2.8 - Cromatografia Gasosa dos monossacarideos acetilados

A análise dos monossacarídeos na forma de alditol-acetato foi realizada em um

cromatógrafo gasoso HP-5890 equipado com um detector de ionização (FIO), usando-

se uma coluna capilar OB-225 (30m x 0,25 mm). O nitrogênio foi utilizado como gás de

arraste em um fluxo de 1 mUmin.

3.2.9 - Ressonância Magnética Nuclear dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA13C

Os espectros de 13C e 1H RMN em solução foram obtidos em 020 (20 - 50

mg/mL), à 80°C foram obtidos em um aparelho de RMN Bruker ORX-500 operando a

125 e 500 MHZ, respectivamente, utilizando sonda dual de 5 mm. Para aquisição de 1H

e 13C foram utilizados: tempo de relaxação de 1 e 100 ms, respectivamente, pulso de

900 para 1H de 10 J.lS e para 13Cde 6,5 J.lS. O numero de transientes (ns) utilizado para o

1H foi 8 e para 13Cde 32K. Os deslocamentos químicos foram medidos em ppm usando

como referência o sinal do padrão externo de 4,4-dimetil-4-silopentano-1-sulfonado

(OSS).

3.2.10 - Fracionamento em coluna AG1 ..X10 (separaçao açúcares neutros e

ácidos)

Na tentativa de elucidar quais açúcares estão ligados diretamente ao

gruparnento ácido, fez-se o fracionamento do material hidrolisado (como descrito no

item 3.2.5) em coluna AG1-X10, conforme mostrado no Fluxograma 1. A coluna foi

primeiramente eluida com água para separação da fração neutra. Em seguida, com

uma solução de ácido acético 30%, sendo esta a fração ácida. O monitoramento foi

realizado através do teste de açúcar total (Oubois e col, 1956) no eluente, até o teste

ser negativo para cada fração.
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Goma bidrolisada cl H2S04 2M
18 horaszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAá 100 °c

Neutralização c/ BaC03 I

I Filtração e eluição na coluna AG 'l-Xl O
f

I ,
água Ácido acético 30%

Fluxograma 1 - Processo de Fracionamento em coluna AG1-X10 para a

goma do chichi hidrolisada

3.2.11 - Fracionamento do polissacarideo em coluna de troca i6nica DEAE-

Celulose (forma CI1

A amostra purificada foi submetida à eluição em coluna DEAE-celulose, na forma

e cloreto, conforme mostrado no Fluxograma 2. A amostra foi solubilizada em água

destilada em uma concentração de 0,16% e então aplicada na coluna e eluida com

água, NaCI 0,1M; NaCI 0,25M; NaCI 0,5M; NaCI 0,75M; NaCI1M; HCI 0,1M; HCIO,25M

e NaOH 0,1M. O monitoramento do açúcar total para cada uma das frações eluidas foi

realizado pelo método Dubois e col (1956). A fração eluida com NaOH foi neutralizada

com HCI até pH 7 seguido de diálise. A fração eluida com HCI foi também neutralizada

até pH 7 e dialisada . Todas as frações tiveram seus volumes reduzidos sob

rotaevaporação e depois foram liofilizadas.
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Goma purificada
0,16 g/lOOrnLzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I I I I I I I I I
Água NaCIO,lM NaCl NaCIO,5M NaCl NaCl HCI HCI NaOH

Fr. Água 0,25M 0,75M 1M O,lM 0,25M O,lM
Fr. NaCIOl Fr. NaCI05

~

Rend.: 17,20 Fr,NaCI02 Fr.NaCI075 Fr. NaCl1 Fr. acioi Fr. HCI025 Fr. NaOHOl
Rend.: 8,95 Rend.: 11,61

Rend.:14,36 Rend,:6,65 Rend.:25,28 Rend,: 8,49 Rend.: 3,03 Rend,:4,43ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

F lu xo g ram a 2 - P ro cesso d e F ra c lo n am en to em co lu n a D E A E -c e lu lo s e p a ra a g o m a d o ch lch á p u rlf lc ad a
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3.2.12 - Polarimetria

A rotação ótica específica foi determinada após solubilização do

polissacarídeo a uma concentração de 0,06%. As análises foram realizadas em

um aparelho PERKIM-ELMER 341, na linha de sódio, a 25°C. Medidas de rotação

ótica com variação de temperatura (5-85 °C) também foram realizadas com o

objetivo de verificar a transição conformacional das gomas do chichá e caraia.

3.2.13 - Espectroscopia na Regilo do Infravermelho

Os espectros na região do infravermelho (4000 a 400 em") das gomas do

chichá e caraia, do material fracionado em coluna DEAE-celulose e material

modificado foram obtidos no espectrofotômetro SHIMADZU FTIR-8300 em

pastilha de KBr.

3.2.14 - Cromatografia liqurda de alta eficiência (HPLC)

As frações separadas pela coluna AG1-X10 (ácida e neutra) foram

analisadas em cromatógrafo líquido, utilizando-se uma coluna da Phenomenex,

Resez 8J.l com 8% H+ com dimensão de 300x 780 nm, o solvente foi ácido

sulfúrico 8 mM com um fluxo de 0,6 mUmin, os detectores foram UV á 214 nm e

índice de refração. O UV e o índice de refração foram utilizados para identificar os

ácidos. As amostras foram filtradas em membranas 0,22zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJ.lIT1 a uma concentração

de 1 mgJmL.

3.2.15 - DeterminaçJo da massa molar

Após a filtração de uma solução da goma do chichá (1 mgJmL) em

membrana 0,22 um observou-se que certa quantidade do material ficava retido na

membrana, sendo necessário para a utilização da técnica de HPSEC-MALLS a

determinação da concentração injetada no equipamento. Para isso, fez-se
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necessário uma dissolução da goma a uma concentração de 0,1TSRQPONMLKJIHGFEDCBAm g /m l com

sucessivas filtrações em membrana milipore 3,0; 0,8; 0,45 e 0,22zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJ!Il1 seguida de

rotaevaporação e liofilização do material, conforme mostrado no Fluxograma 3.

Com o material seco foram preparadas cinco soluções com concentrações

diferentes (1-5 x 10-4 mg/ml), filtradas novamente em membranas de 0,45 J.11Tl e

injetadas, o que forneceu o dnldc (índice de refração pela concentração), uma

constante que é utilizada no cálculo da massa molar.

O equipamento utilizado foi um cromatógrafo líquido com 4 colunas em

série Ultragel 2000, 500, 250 e 120, acopladas a um refratômetro diferendaJ

modelo Waters 2410 e um detector de espalhamento de laser multiângulo a 632,8

nm, modelo DAWN DSP-F, Wyatt Techonology, que promove uma leitura do

espalhamento de luz captada em diferentes intensidades, por diferentes ângulos.

Como eluente utilizou-se o nitrito de sódio 0,1M, contendo azida, com fluxo de 0,6

mUmin. Os resultados foram fornecidos através de um computador acoplado ao

sistema, utilizando-se o software ASTRA 4.70.07.

3.2.16 - Determinação de citions

As determinações dos cátions Na+, K*",Mg+2 e Ca+2 foram realizadas em

um espectrômetro de emissão atômica com plasma, indutivamente (ICP-AES), da

marca Perkin Elmer.

Foram utilizadas 200 mg de cada goma (chichá e caraia) purificada, sendo as

amostras tratadas com uma mistura de água régialH2Ü2 (3:1) a 120°C por 3

horas, em seguida diluídas para 30 ml e analisadas.
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Solução da goma do chichá

0,1 rng/mLzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I
Filtração seqüencial em membranas 3,0;

O,8; 0,45 e O,22J.ll1'.
I

I
.

I.Rotaevaooracão

I
I Liofi lizacõo I

I
Injeção de cinco concentrações 1-5 x 10-4TSRQPONMLKJIHGFEDCBA

rn g /m L para análise dnldc

I
Injeção para calculo de massa molar ( Im g /m L ) ,

equipamento acoplado a 4 colunas em série, IR e Laser

I
Dados obtidos: M", Rg,polidispersão e

conformação

Fluxograma 3 - Etapas para a detenninação da Massa molar para a

goma do chichá purificada

3.3 - Estudo reológico

3.3.1 - Estudo viscoelástico

Para determinar a região onde as soluções polissacarídicas apresentam

comportamento linear foram realizados experimentos em freqüências de 0,01; 0,1;

1,0 e 10 Hz, com tensões variando de 0,01 a 100 Pa. A região que apresenta os

módulos G' e G" lineares e com deformação inferior ou igual a 10% é considerada

linear. Após a obtenção da linearidade do comportamento viscoelástico foram

realizadas varreduras de freqüência a tensão constante e freqüências variando
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entre 0.01 e 100 Hz, onde os módulos de armazenamento (G') e de perda (G")

foram avaliados.

As amostras foram preparadas a concentrações de 2-6% em água e em

presença de sais mono, di e trivalente para as gomas caraia (SUG) e chichá

(SSG). O efeito da temperatura também foi investigado.

3.4 - ModiflCacão do polissaçarideo com epicloridrina

3.4.1 - Reaçlo de Reticulaçlo

A modificação do polissacarídeo foi realizada com a goma isolada do chichá

e caraía O agente reticulante utilizado foi a epidoridrina, com base no método

proposto por Appukuttan e col (1977). As proporções dos reagentes foram

variadas sendo mantida ao final a concentração de NaOH. O método consiste na

dissolução de 0,5 g de goma em água a 40°C, e em seguida NaOH, é adicionado

a mistura que é homogenizada, e então adicionada epicloridrina. A mistura foi

agitada manualmente até solidificar, mantida em estufa por 24 horas a 40°C e

por 12 horas a 70°C. Após este período, o material foi lavado exaustivamente

com água destilada, liofilizado, pesado, homogeneizado e passado em peneira. A

Tabela 6 mostra a variação da concentração de epicloridrina utilizada.

Tabela 6 - Relação da razão:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAElG para a goma do chichá e caraia

Amostra rTlgoma VNaoH Vágua Vepicloridrina Vfinal Razão volumétrica

(g) (ml) (ml) (ml) (ml) ElG

1 0,5 0,6 0,45 0,10 1,15 0,23

2 0,5 0,6 0,4 0,15 1,15 0,35

3 0,5 0,6 0,35 0,20 1,15 0,47

4 0,5 0,6 0,30 0,25 1,15 0,58

5 0,5 0,6 0,19 0,36 1,15 0,84
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3.4.2 - Caracterizaçlo dos polissacarideos reticulados por análise ténnica

Os géis secos por liofilização e mantidos sob vácuo foram submetidos á

análise termogravimétrica com objetivo de verificar o efeito da reticulação na

cadeia do polissacarídeo. As curvas termogravimétricas foram obtidas em

equipamento SHIMAOZU TGA-50 com fluxo de ar de 50 cmzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
3

/ mino

O estudo cinético de decomposição térmica das gomas e seus derivados

reticulados foi realizado medindo-se a perda de massaTSRQPONMLKJIHGFEDCBAv e rs u s a temperatura em

Kelvin. Todas as medidas foram realizadas à razões de aquecimento de 2,5; 5,0;

10,0; 20,0 e 40,O°C/min, usando-se panelas de alumínio, as amostras tiveram

massa variando de 5 a 10 mg.

A partir dos dados das curvas termogravimétricas foram plotados gráficos de

Log J3v e rs u s 1fT, onde J3corresponde a taxa de aquecimento e T a temperatura

em Kelvin, sendo a energia de ativação calculada pela equação de Arrenhius

(ASTM designition,1994), correspondente a uma determinada perda de massa.

3.4.3 ~Capacidade de absorção de água pelos géis modificados

Este estudo foi realizado para as amostras reticuladas, onde

aproximadamente 0,1 g do material seco e reticulado, foi submetido a ensaios de

intumescimento em água durante 48 horas e retirado o excesso de liquído na

superfície e depois pesado. A capacidade de intumescimento do gel reticulado foi

calculada através da seguinte razão:

W = massa do gel úmido - massa do gel seco

massa do gel seco
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IV - Resultados e discussão

.1 - Caracterizaçlo Estrutural

1.1 - Composição monossacaridica

Os dados de umidade, cinzas, proteína e carboidrato para a goma do chichá e caraiaTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

S te rc u lía s ) são mostrados na Tabela 7. Os polissacarídeos de maneira geral apresentam

ma grande variação no valor de umidade (8,5-16,3%), sugerindo diferenças em relação ao

de interação água-polissacarídeo (Debon e Tester, 2001). Como se pode observar pela

Tabela 7, o valor de umidade da literab,u3 para a goma caraia é superior ao obtido em nosso

_ tudo para as duas S te rc u lía s .

O teor de proteína é um dado importante podendo ser utilizado como critério de

reza; alguns polissacarídeos como ágar, carragenana e a caraia são identificados com um

m índice de pureza, possuindo de 0,3-0,4% de proteínas. Outros poIissacarídeos como a

ma guar, xantana e as pectinas possuem valores maiores para proteínas (4,5-6,4%)

ebon e Tester, 2001}. Estas proteínas podem estar presentes como contaminantes ou

tarem em associação com a cadeia do polissacarídeo, através de ligações covalentes, as

uais não podem removidas pelos métodos de purificação. Para as gomas em estudo a

:::araiaapresentou um percentual de proteína superior ao valor obtido para a goma do chichá

_ caraia da literatura.

Tabela 7 - Dados analíticos para as gomas chichâ e caraia comparados ao da goma
caraia da literatura

Chichâ Caraia Caraia (*)

Umidade (%)

Cinzas (%)

Proteína (%)

Carboidrato total (%)8

Rotação óptica

14,6 ±. 0,1 12.3 ±. 0,1

5,5 ± 0,1 4.Q±0,1

0,95 ±.0,1 6.8±.0,1

79+ 0,1 76.9± 0,1

-13,6 +67,6

16,3 ±. 0,1

8,O±.0,0

O3+ OOb'- ,

78,4 ± 0,1

+62

• Calculado - 100 - (umidade + protelna + cinzas)
b goma caraia desacetilada

• l>ebon e Testa-. 2001.
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As duas gomas diferem entre si quanto à rotação óptica específica, sendo a goma do

ichá levorotatória e a goma caraia dextrorotat6ria.A determinação dos açúcares neutros

esentes nas duas gomas foi realizada por cromatografia gasosa após hidr6lise com ácido

sulfúrico.ATSRQPONMLKJIHGFEDCBAT a b e la 8 mostra a composição m o n o s s a c a r id ic a para as gomas S te rc u lia s t r ia ta

chichá) e S te rc u lia u re n s (caraia) e os dados da literatura para a goma caraia (Aspinall e

asuir-UD-Din, 1965). O percentual de ácido urõnieo determinado pelo método de

lumenkrantz e Asbohoe (1973) para a goma do chichá é bem superior ao obtido para a

lama caraia. O valor de ácido encontrado para a goma caraia é similar ao relatado na

eratura,como pode ser observado na Tabela 8.

Tabela8 - Composiçãomonossacaridica(moi %) para as gomas chichá e caraia

Açúcares Chichá Caraia Caraiar)
Ramnose 19,37 13,97 30,50

Arabinose 3,67 6,50 Traços

Xilose 7,03 3,08

Galactose 15,74 39,78

Glucose 0,18 1,66

Ac. Uronicoa 54,0 35,0

35,60

Traços

34,00

(a) Detenninado pelo método de Blumenkrantz e Asbohoe.
(*)Aspinall e Nasuir-UD-Din, 1965.

Os resultados de GC-MS das amostras hidrolisadas para as duas gomas

apresentaramos mesmos açúcares, entretanto com percentuais diferentes. Segundo Aspinal

e Nasir-Ud-Din(1965) para a goma caraia foram encontradostraços de arabinose e glucose.

1.2- Identificação dos ácidos urônicos

A técnica de cromatografia liquida foi utilizada para identificar os açúcares ácidos

resentes na goma do chichá e caraia. A Figura 17 apresenta os cromatogramas para as

gomas do chichá e caraia, respectivamente. Os dois picos foram comparados com os

drões de ácidos urõnicos e identificados como ácido glucurõnico e galacturõnico. O
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oercentual de ácido urõnico determinado pelo método de Blumenkrantz e Asbohoe-Hense

1973) para as gomas chichá e caraia hidrolisados foi 16,75 e 27,89%, respectivamente.

~~-----------------------------,

8,0 8.5 9,0 9.5 10.0

Tempo de retenção (mio)

Figura 17 - Perfil de eluição por HPlC da goma do chichã e caraia hidrolisados com

H2S04 2 molll por 72 horas à 100 °c para a quantificação dos ácidos urõnicos

.1.3 - RessonAncia Magnética Nuclear de 13C

Os espectros de RMN de 13C das gomas purificadas do chichá e caraia (Figura 18A e

18B) não são bem resolvidos devido à elevada viscosidade das soluções de goma em 020.

pesar disso, alguns sinais são bem característicos como o da carbonila do ácido urõnico à

175,0 ppm, do grupo metila da ramnose à 17,8 ppm e do grupo acetila à 21,5 ppm.

Para confirmar a presença de éter metilico derivado dos ácidos urõnicos um

experimento de DEPT 135 foi realizado (Figura 19), neste experimento os carbonos

referentes aos sinais de CH2 têm sinais contrários aos do CH e CH3• Em nenhuma das

amostras foi observado deslocamento químico devido a CH3 na região de 57-62 ppm,

indicando a ausência de unidades dos ácidos 4-0-metil galaclurõnico ou glucurõnico,

O percentual de grupamento acetila na goma purificada do chichá foi determinado

pelo método desenvolvido por Bédouet e col (2003) utilizando ressonância magnética nuclear

de hidrogênio. O calculo do teor do grupamento acetila foi obtido pela comparação de área
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s picos relacionados ao grupo metiJa da ramnose e do C~ do ácido acético formado na

-eação de desacetilação (Figura 20). O percentual emTSRQPONMLKJIHGFEDCBAm o l% do grupo acetila foi de 9,62%

cara a goma do chichá.
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A

Figura 18 - Espectro deZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAR M N 13Cem 020 á 80°C para as gomas purlflcadas chlchá (A) e carala (8)
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BzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

l_ J~ ~ )-- ---- /

I - ---lr- - I ~. - I ~r_ .-'------'
65432

I
7ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

F ig u ra 2 0 - E sp ec tro d e R M N d e 1H p a ra a g o m a d o ch ich â p u rif ic ad a sem a

ad iç ão d e N aO H (A ) e co m a ad iç ão d e N aO H (B ) em D 20 â 80 °C
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ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAespectro de RMN 1H da goma desacetilada (Figura 21 A) mostrou na

região de anomérico 4 absorções. com integração correspondente a cinco

diferentes prõtons anoméricos, dentre esses 5,28, 5,26 e 4,46 são correspondente

aos prõtons anoméricos de a-1,2-ramnopiranose, a-1,4-D-ácido galacturônico e ~-

1,4-galactopiranose, respectivamente.

O espectro de RMN 13Cda goma deacetilada (Figura 21 B) mostrou regiões

consistentes de unidades de ácidos a -1.4- D-galaclurõnico com sinais em 99.7 (C-

1), 69,S (C-2), 77,7 (C-3), 72,4 (C-5) e 176 ppm (C-6). As atribuições dos sinais de

anoméricos coincidem com o assinalamento feito para as ramnogalaturonanas

(Palie e col, 2002). Observou-se também sinais consistentes com unidades de a-

1.2 ramnopiranose. com C-1 em 99.8 pprn, e demais sinais em 78,41 (C-2) , 71 4

(C-3) , 73,5 (C-4), 69,9 (C-5) e 17,7 (C-6) (Bushneva e cal, 2002). A Tabela 9

mostra as atribuições de 13Ce 1H RMN.

Tabela 9 - Deslocamentos qufmicos deZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAR M N 13C e 1H da goma de chichá

desacetilada

Resíduos Deslocamentos, o (ppm), 13Ce 1H

C11H1 C2IH2 C3IH3 C4IH4 C5IH5 C6IH6

~2)-a-Rhap-(1~(4) 99,85/5,28 77,7/4,11 71,4/3,87 73,5/3,38 69,9/3,79TSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 7 ,7 /1 ,2 2

A 9 9 ,8 /5 ,2 5 n ,7 /4 ,1 0 71,313,87 73,313,38 6 9 ,9 1 3 ,7 9 17,9/1,25

~ )-a-GalpA-(1 ~ 9 9 ,7 /5 ,2 5 69,5/3,85 6 9 ,8 1 3 ,9 5 7 8 ,4 1 4 ,4 2 7 2 ,4 1 4 ,6 2 176

B 99,7/5,25 69,1/3,87 69,9/3,95 78,5/4,41 72,5/4.66 174,8

~)-Jl-Galp(1 ~ 104,8/4,46 72,413,65 73,9/3,74 7 8 ,0 1 4 ,0 3 76,313,75 6 2 ,2 1 3 ,9 5

B 104,414,47 73,013,53 74,013,66 77,8/3,93 74,013,65 70,5/3,92

A = Bushneva e col, 2002 B = PoIle e coI, 2002
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AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

L :'! ~XJ'~~ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

F ig u ra 2 1 - E sp ec tro d e R M N d e H (A ) e 13C (B ) p a ra a g o m a d o ch ich á

d esace tila d a em lhO ã 80°C
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4.1.4 - Fracionamento do polissacarideo em coluna AG1-X10

Os rendimentos para as frações originárias da goma do chichá (O,2g)

hidrolisada com ácido sulfúrico 2M foram: 36,0% para a fração neutra e 64,0%

para a fração ácida. As frações foram reduzidas e acetiladas para análise por GC-

MS e os resultados estão mostrados na Tabela 10.

Tabela 10 - Composição de açúcares em mol%, elufdos em coluna AG1-X10
Monossacarideo Fração neutra Fração ácida

Ramnose 36,32 61,64

Arabinose 7,72

Xilose 14,38 11,59

Galactose 37,46 13,55

Manose 4,20 4,12

Glucose traços 9,10

As frações foram analisadas pelo método de Blumenkrantz e Asbohoe-

Hense (1973) para quantificação do ácido urônico, a fração neutra não indicou a

presença do ácido, já para a fração ácida o percentual obtido foi de 39,3%.

A analise por cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC), apresentou na

fração neutra ramnose, arabinose, xilose e galactose. Já para a fração ácida,

observou-se a presença dos ácidos galacturônico e glucurônico e dos açúcares

neutros mostrados na Tabela 10. A manose não foi detectada por HPLC. O

surgimento da manose nas frações analisadas por GC pode ser devido a

epimerização da D-glucose em manose, pois o material foi reduzido por 24 horas

em meio básico o que favorece o processo de epimerização, diferindo das

amostras analisadas também por GC onde o tempo de redução foi de 4 horas.

4.1.5 - Fracionamento do pollssacarfdeo em coluna DEAE-Celulose

O fracionamento por cromatografia de troca iônica para pectinas de uso

industrial tem sido utilizado na investigação da sua estrutura desde a introdução

de colunas DEAE (dietil-amino-etil)-celulose (Holum, 1990). Esta separação é
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obtida de acordo com a carga da molécula de pectina, a qual vão depender do

número de grupos carboxílicos dissociados presentes. As pectinas também têm

sido fracionadas de acordo com o grau de metoxilação. Como materiais neutros

não são retidos pela coluna de troca iônica, mesmo quando se utiliza uma baixa

força iônica, esta técnica tem sido utilizada para isolar misturas.

A goma do chichá purificada foi submetida a eluição em coluna DEAE-

celulose, na forma de cloreto, conforme a metodologia descrita no item 3.2.11. Os

rendimentos obtidos são mostrados na Tabela 11.

Tabela 11 - Rendimento das trações obtidas em coluna DEAE para a amostra
do chichã purificada

Frações RendimentozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(%)

Água
NaCI0,1M

NaCIO,25M
NaCIO,5M

NaCIO,75M
NaCI1M
HCI0,1M

HCIO,25M
NaOH O,1M

17,20
8,95
14,36
11,61
6,65

25,28
8,49

3,03
4,43

Pelos valores apresentados, observa-se que neste processo de

fracionamento houve recuperação de 17,20% da fração aquosa e 25,28% da

fração eluida em NaCI 1M, ou seja o maior rendimento para o solvente com a

maior força iônica.

Como mostrado na Tabela 11 quase todo o material contendo ácido foi

eluído com NaCl, somente para uma pequena porção foi necessário o uso de HCI

e NaOH com o objetivo de desprender parte da goma que tenha ficado presa.

As frações em NaOH e HCI não são solúveis em água, tomando sua

análise estrutural mais difícil, desta maneira estas frações foram escolhidas para

serem estudadas por GC-MS. A fração água também foi escolhida para este

estudo a fim de comparar os seus resultados com os das duas outras frações.

Estes materiais foram hidrolisados com ácido sulfúrico e derivatizados comoHGFEDCBA
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descrito anteriormente e analisados por GC-MS sendo a composição dos seus

açúcares neutros mostrada na Tabela 12.

Tabela 12 - Composição de açúcares neutros (mol%) das frações eluídas em
coluna DEAE (água, NaOH e HCI) para a amostra do chichá purificada,

derivatizada e analisada por GC-MS
Água NaOH 0,1M HCI 0,1

Ramnose
Xilose

Manose
Galactose
Glucose

11,87 32,35 53,76
23,70 12,65 24,39
4.13 8,74 4,47

42,90 31,31 15,39
17,36 14,95 Traços

A arabinose não foi detectada, devido a sua baixa concentração. A fração

aquosa é constituída basicamente de galactose. xilose e glucose. O surgirnento da

manose em pequenas quantidades é provavelmente devido às condições de

redução na qual parte da glucose (epímero da manose) foi convertida em manose.

As frações eluidas com água e NaCI (0.1-1 moVl) foram analisadas por

HPSEC-MALLS para determinação das suas massas molares e raio de giro.

Na tentativa de elucidar a estrutura do polissacarídeo as frações separadas

em coluna DEAE-celulose foram analisadas por RMN. Todas as frações eluidas

com NaCI apresentaram-se bastante semelhantes, escolhendo-se a fração aO

1moVL para o estudo de RMN. Esta fração obteve-se espectros bastante similares

aos da goma desacetilada, no entanto, com a presença da absorção

correspondente do grupamento aceüía. Observa-se claramente a absorção do CHzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA3

do grupo acetila em 2,3 ppm no espectro de 1H e 24,1 ppm no 13C RMN, como

também o sinal da carbonila em 176 ppm. O sinal em 1,89 corresponde a acetato

livre. oriundo da desacetilação natural do polissacarídeo (Bédouet e col, 2003). Os

assinalamentos para carbono e hidrogênio são mostrados na Tabela 13. Para

essa fração foi identificado também sinais de unidades de (3-1,4-galactopiranose,

absorções emPONMLKJIHGFEDCBA4 ,4 7 /1 0 4 ,8 ppm (H -1 /C -1 ) , 3 ,6 4 n 2 ,4 (H-21C-2), 3 ,7 4 n 3 ,9 (H -3 /C -3 ) ,

4 ,1 2 1 7 8 ,1 (H-4/C-4), 3 ,7 8 n 6 ,3 (H-5/C-5) e 3,84/62,3 (H-6/C-6). Essas atribuições

foram baseadas em deslocamentos documentados na literatura (Golovchenko e

col,2002).
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T a b e la 1 3 - D e s lo c a m e n to s q u rm lc o s d e R M N zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA13C e 1H d a fra ç ã o N a C l1 m o llL zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Deslocamentos,(5 (ppm),1lcai H

Unidades I C1/H1 C2/H2 C3/H3 C4/H4 C5/H5PONMLKJIHGFEDCBAC 6 /H 6

~2)~<l·Rhap-(1~(4) 99,8/5,26 77,5/4,11 71,4/3,92 73,4/3,37 69,5/3,78 1 7 ,9 /1 ,2 1

A 99,8/5,25 77,7/4,10 71,3/3,87 73,3/3,38 69,9/3,79 1 7 ,9 /1 ,2 5

~4)·<l·GalpA·{1~ 99,7/5,20 69,4/3,90 70,05/3,9 78,5/4,41 72,5/4,66 175,5

B 99,7/5,25 69,1/3,97 69,9/3,95 7 8 ,5 /4 ,4 1 72,5/4,66 174,8

~4)~ p-Galp(1~ 104,8/4,47 72,4/3,72 73,9/3,64 78,1/4,12 76,3/3,78 62,2/3,92

C 104,2/4,49 72,4/3,67 73,8/3,73 78,1/4,01 76,0/3,78 62,2/3,93

A = Bushnevae col, 2002 B = Polle e col, 2002 C = Golovchenkoe col, 2002
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4.1.6 -XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAE s p e c tro s c o p ia d e a b s o rç lo n a re g ilo d o In fra v e rm e lh o zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A espectroscopia de absorção na região do infravermelho é uma técnica muito

utilizada na caracterização de espécies orgânicas devido a determinados grupos

funcionais absorverem energia em regiões especificas no espectro. Estas transições

vibracionais no infravermelho estão relacionadas a espectroscopia Raman. Assim a

diferença de comprimento de onda entre a radiação visível incidente e a espalhada

corresponde a comprimentos de onda na região do infraverrnelho médio. De fato, o

espectro do espalhamento Raman e o espectro de absorção no infravermelho de uma

determinada espécie se assemelham muito (Skoog e col, 2002). Edwards e co (1998)

utilizou a espectroscopia de Raman para identificar espécies de gomas (Iocust bean,

caraia, tragacanto, ghati), segundo o autor, existem 4 regiões importantes, são elas:

1500-1800, 1200-1500, 950-1200 e 800-950 em", enquanto as com comprimento de

onda entre 300-800 em" não exibem especificidade.

As frações NaOH e HCI foram estudadas por Infravermelho para monitoramento

das bandas e identificação dos grupos funcionais. A presença do pico em tomo de-

1736 em" é atribuída a carbonila (C=O) que tanto pode ser referente ao ácido como ao

grupamento acetila. A Figura 23 mostra o espectro na região do infraverrnelho para as

frações e os compara com a goma do chichá purificada e desacetilada.
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A Tabela 14 apresenta atribuições das bandas características das frações

estudadas. le Cerf e coI (1990) em estudo de infravermelho para as gomas caraia

purificada e desacetilada, observou o desaparecimento das bandas em tomo de 1730 e

1260 em" para a goma desacetilada atribuindo estas bandas ao grupamento acetila,

presente na goma purificada. Os espectros das frações Hei e NaOH indicam que as

mesmas não possuem o grupamento acetila na sua estrutura.

Tabela 14 - Atribuição das principais bandas no espectro na região do

infravennelho das frações DEAE-celulose

Número de onda (em-1) Atribuição

3419 Fr. Água

3446 Fr. HCI 01

3427 Fr. NaOH

2931 Fr. Água

1724 Fr. Água

1625 Fr. Agua

1653 Fr. Hei 01

1651 Fr. NaOH

1379 Fr. Água

1423 Fr. Agua

1436 Fr. HCI 01

1423 FrNaOH

1255 Fr. Agua

1145 Fr. Água

1090 Fr. Água

1043 Fr. Água

1018 Fr. Hei 01

vO-H

V C-H

v C=O (acetila)

VasCOO-

vCOO-

v C-O (ester do gupo acetila)

v C-O (eter da ligação glicosídica)

v C-O (alcooJ secundário)

v C-O (alcool primário)
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4.1.7 - Determinaçlo da Mass Molar

Análises em cromatografia líquida acoplada a um detector de espalharnento de

luz (HPSEC-MALLS) foram utilizadas na determinação da massa molar das gomas do

chichá purificada e desacetilada, e da goma caraia desacetilada. Para a detenninação

da massa molar é necessário conhecer o índice de refração diferencial (dnldc), que

mede a variação entre o índice de refração da solução polimérica em relaçãozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAà

alteração da concentração do polímero, o qual é determinado quando a concentração

tende a zero. A distribuição da massa molar, ou poIidispersão é detenninada a partir da

razão MwlMn. Para amostras monodispersas, os valores de Mn e Mw são pra ícarnente

idênticos e a polidispersão é igual a 1 (Lucas e coí, 2001).

O tamanho que uma macromolécula assume em solução diluída é de ominado

volume hidrodinâmico, onde os principais parâmetros que definem o tamanho da

molécula linear em solução são: a distância extremo quadrática média (~) e o raio de

giro médio quadrático (S2). Para macromoléculas ramificadas, o seu tamanho mo ecular

só pode ser definido pelo raio de giro já que apresentam várias extremidades de cadeia.

A Figura 24 mostra o perfil de eluição da goma utilizando espalhamento de luz

(LS) e índice de refração (IR) como detectores. Observou-se, para a goma do chichá,

uma relação dnldc de 0,154 mUg, a qual foi utilizada para cálculo da massa molar

ponderal média (Mw). O valor de Mw obtido foi de 4,18 x 106 g/mol, indicando uma

molécula de massa molar elevada. O grau de polidispersão encontrado pela relação

MwlMn foi de 3,0, indicando a presença de várias famnias de moléculasPONMLKJIHGFEDCBAe 1 0 u agregação

do polissacarídeo. Uma outra informação que se pode obter é sobre o raio de giro

ponderal (Rg) da molécula, foi observado o valor de 150,0 nm para a goma do chtchá

purificada.
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Figura 24 - Perfil de eluição para a goma do chichá purificada utilizando como
detectores o espalhamento de luz (LS) e o indice de refração (IR)

o tipo de conformação da molécula pode ser obtido através da inclinação da

reta do gráfico da massa molarPONMLKJIHGFEDCBAv e rs u s o raio de giro (Wyatt, 1993). Neste gráfico, as

moléculas que têm valor de inclinação igual a 1 apresentam forma de bastão, já

moléculas na forma esférica apresentam valores iguais a 0.33. Para inclinações entre

0,5 e 0,6 temos uma conformação ao acaso (randon coi!) (Wyatt, 1993). Na Figura 25

pode-se observar uma inclinação de 0,58, indicando uma conformação ao acaso para a

goma do chichá purfficada.
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Figura 25 - Raio de giroPONMLKJIHGFEDCBAv e rs u s massa molar para a goma do chicha purificada

Estudo similar foi realizado para as gomas do chichá e caraia desace ilada. Foi

observado o valor de dnldc de 0,142 e 0,214, respectivamente (Tabela 15). A massa

molar foi de 3,09 x 106 g/mol e o Rg de 115,9 nm, para a goma do chichá desacetiJada

(Figura26).

Tabela 15 - Dados obtidos por HPESC-MALLS para as gomas do chichá e caraia

amostra Mw (glmol) MwlMn Rg (nm)

Chichá 4,18X106 3,0 150,0

Chichá desacetilada 3,09 x 106 1,9 115,9

caraia desacetilada 2,29 x 106 2,9 118,7

A conformação das duas gomas desacetiladas é a mesma encontrada para o

polissacarídeopurificado, ou seja, ao acaso. Ambas apresentaram valor de raio de giro

bem próximo.
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Figura 26 - Perfil de eluição para a goma do chichá (A) e caraia (B) desacetiJados

utilizando como detectores o espalhamento de luz (LS) e o fndice de refração (IR)

Segundo le Cerf e col (1990) a goma caraia apresentou valores de Mw e Rg de

2-5 x 106 g/mol e 160-220 nm respectivamente, já para a goma desacetilada o valor

variou de 12-16 x 106 glmol e o raio de giro de 320-380 nm. O valor encontrado na

literatura para a massa molar e raio de giro para a goma caraia desacetilada é superior

ao obtido no nosso experimento. Segundo o autor, o aumento da massa molar para a

goma desacetilada ocorre devido o processo de deacetilação favorecer a solubilização

de moléculas do polissacarídeo com uma elevada massa molar (le Cerf e col, 1990).

Infelizmente, não foi possível realizar o mesmo estudo para a goma do caraia purificada

visto que grande parte do material ficava retida na membrana.

4.1.8 - Detenninação da assa oIar para as Frações eluidas em coluna DEAE-
celulose

Para a determinação da massa molar das trações obtidas pela coluna DEAE-

celulose da goma do chichá realizou-se um estudo através do HPSEC-MALLS. Todas

as frações apresentaram perfil homogêneo, como se pode observar na Figura 27. Os

valores de massa molar e raio de giro ponderal (Rg) são mostrados na Tabela 16.

Como era de se esperar as frações tiveram massa molar e Rg diferentes do observado

para a goma purificada, e o grau de polidispersão foi inferior ao da goma purificada para

todas as frações estudadas.
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Figura 27 - Perfil de eluição para as frações da goma do chichá utilizando como
detectores o espalhamento de luz (vennelho) e o indice de refração (azul)
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Para todas as frações estudadas os va ores da indo ação do gráfico do \og RgPONMLKJIHGFEDCBA

v e rs u s Massa Molar foramzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA0,51; 0,57; 0,50; 0,53 e 0,45, re s p e c t iv a m e n e para as

frações em água, NaCI 0,1 moIIl, NaCI 0,5 moVl, aCI 0,75 mo aCI 1

s u g e r in d o uma conformação ao acaso, s e m e lh a n te ao d a goma p r i f ic a d a "

Os valores dos raios de giro pondera' (Rg) para as frações foram menores que o

obtido para a amostra purificada, evidenciando o fracionamento da macromolécula

(Tabela 16).

Tabela 16 - Dados obtidos por HPESC-MALlS para as frações de goma do
chichá fracionado em coluna DEAE

amostra Mw (glmol) MwlMn Rg (nm)

Chichá

Água

Fração NaCI 0,1 molll

Fração NaCI 0,5 rnollL

Fração NaCI 0,75 rnol/L

Fração NaCI 1 moVL

4,18 X 106 3,0
62.33 x 10 2,2

8,07 x 105 1,5

1,64 x 106 1,7

1,55x106 1,5

1,10x106 1,5

150,0

97,6

48,8

84,2

82,8

59,3

4.1.9 - Determinação de cátions

O teor de cátions determinado por ICP para as amostras de chíchá e caraia

purificadas é mostrado na Tabela 17. Os cátions presentes em maior quantidade para

as duas gomas foram sódio, potássio, cálcio e magnésio, comportamento bem

semelhante ao observado por Janaki e Sashidhar (1998) para a goma caraia

Observou-se um elevado percentual de sódio, se comparado a outros cátions, na goma

do chichá purificada devido à adição de NaCI durante o processo de purificação a

que ocorresse a precipitação do material.

Com a finalidade de verificar se existia NaCI em excesso nas gomas do ic á e

caraia purificadas foi realizado o teste de determinação de cíoreto, "JZafldo Ag Ü3

0,1moI/L. O método é considerado positivo se ocorrer a precipitação do doreto de

prata pela adição de AgN03 0,1 moi/L. Para as duas gomas, chichá e caraia não
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ocorreu precipitação, indicando portanto que os polissacarídeos não tem excesso de

NaCI.

Tabela 17 - Valores dos cátions encontrados na goma do chichá e caraia em Jiglg

Chichá purif. Caraia purif. Caraia *

Na 4256,39 2567,81 2055,00

K 54,06 95,96 6353,00

Ca 3280,0 5483,4 11615,00

Mg 110,87 256,29 138,00

AI 83,63 141,85 29,10

Cu 2,30 1,59 7,20

Zn 4,96 3,18 9,10

Cd 0,38 0,19

Pb 1,34

*Janaki e Sashidhar, 1998.

4.2 - Estudo viscoelástico

4.2.1 - Estudo viscoelástico em água para a goma do chichá purificada (SSG) e
desacetilada (DSSG)

A fim de determinar a região de comportamento linear dos sistemas em estudos

foram realizados experimentos em freqüências constantes de 0,01; 0,1; 1 e 10 Hz, com

tensões de 0,0888 a 50Pa. A região de tensão que apresenta G' e G" constantes é

considerada linear, ou seja, onde a estrutura do sistema é preservada quando uma

tensão a ele é aplicada. Na Figura 28 pode-se observar a determinação do

comportamento viscoelãstico linear para a goma do chichã purificada para a

concentraçãoa 3%.

A taxa de deformação está relacionada com o grau de organização da estrutura

do gel, ou seja, quanto menor for o seu valor mais organizadaestará a estrutura do gel.
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Figura 28 - Detenninação da faixa de linearidade do comportamento viscoélastico
em função da tensão de cisalhamento para a goma do chichã purificada (3%) para
10Hz (-,O); 1 Hz(e,O ); 0,1 Hz (A,A) O,01Hz (. tO),sendo G' símbolos abertos e G"

símbolos totalmente preenchidos

Soluções de SSG a 3% apresentaram urna taxa de deformação maior (1,2%) do

que as demais concentrações (0,3%), indicando uma maior desorganização na

estrutura do gel para a concentração a 3%.

O módulo G' caracteriza a propriedade elástica do material e mede a energia

armazenada ou recuperada por cido de deformação durante as medidas reológicas

dinâmicas. Já o módulo G" representa a propriedade viscosa e mede a energia que é

perdida por ciclo de deformação (Rao. 1999). A Figura 29 mostra o comportamento

viscoelástico linear para SSG em presença de água a concentração de 2-6%.
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Figura 29 - Análise do comportamento viscoelástico das amostras SSG nas

concentrações de 2 (-,O); 3 (e,O ); 4 (A,A); 5(+, ) e 6% ('t,V) em água à 25°C,

sendo G' símbolos abertos e G" símbolos totalmente preenchidos

Para todas as concentrações o módulo G' é superior ao G" e ambos possuem

uma pequena dependência da freqüência. Géis verdadeiros, no qual as zonas de

junção intermoleculares possuem uma alta energia de ligação só são formados em

concentrações a partir de 5%PONMLKJIHGFEDCBA(m Iv ) , corno verificado pela razão G '/G " ~3. Os valores de

Tan (ô) para as concentrações de 5 e 6% a 25°C, em freqüência de 1Hz, são similares,

confirmando que géis verdadeiros são formados a partir dessa concentração.

Para géis temorreversivéis a relação entre o seu caráter elástico e a

concentração do polissacarídeo pode ser expressa corno:

(equação 3.0 )

Onde o expoente -m" é dependente da conformação da cadeia nas zonas de

junção. Cadeias com redes flexíveis apresentam valor de m = 2, como observado para

i-carragenana (Clark e Ross-Murthy, 1987), valores superiores indicam um maior

entrelaçamento das cadeias (Miyoshi e col, 1994; Watase, e Nishinari, 1992). A Figura

30 mostra a curva do log G' versus log e para a goma do chichá purificada à

temperatura de 25 °e e em baixas velocidades angulares. O valor de -m- para a goma

foi de 2,8, indicando uma cadeia semi-flexível.
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ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAaumento de G' com o aumento da concentração de polissacarídeo pode ser

explicado pelo aumento do número e dos pontos nas zonas de junção (Ambjerg-

Pedersen e Jorgensen, 1991). Comportamento semelhante foi observado para as

gomas welan, rhamsan e xantana (Montero e Perez-Mateos, 2002).

Lag C 10

Figura 30 - Dependência de G' com a concentração de SSG a 25°C

A fim de verificar a influência da temperatura na preparação dos géis da goma do

chichá (SSG) esses foram preparados utilizando as temperaturas de aquecimento de

30 e 45°C, por duas horas, e após 24 horas foram analisados. O resultado é mostrado

na Tabela 18, onde se pode observar que a variação na temperatura não afeta

significativamente a força dos géis. pela manutenção dos valores de Tan (õ).

Tabela 18 - Parâmetros reológicos a temperatura de 25°C, frequência de 1 Hz para

soluções de 4% de SSG preparadas a várias temperaturas em água

Temperatura de preparação (Oe) G'PONMLKJIHGFEDCBAG '/G " Tanõ

30 188,0 2,5 0,40

45 233,8 2.8 0,36

70 305,3 2,5 0,40

O estudo viscoelástico para determinar a região de comportamento linear para a

goma do chichá desacetilada (OSSG) indicou urna maior taxa de deformação para a
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goma desacetilada (DSSG) (10%) do que os valores observados para a goma

purificada. O polissacarídeo desacetilado (DSSG) exibiu comportamento viscoelástico

diferente (Figura 31) quando comparado à goma puríücada (SSG) (Figura 29). Em

DSSG os módulos são fortemente dependentes da freqüência e um gel fraco (G' > G")

é formado somente em freqüências superiores a 4,69 Hz e 2,15 Hz para as

concentrações de 4 e 5%, respectivamente.
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Figura 31 - Análise do comportamento viscoelástico das amostras do

DSSG nas concentrações de 4 (-,O) e 5% (e,O) em água à 2SOC

Este resultado confirma que o grupamento acetila contribui para a estabilização

das zonas de junção, como observado por Silva e col (2003) nos estudos determinação

da temperatura de transição gel-sol para a goma do chichá, onde a temperatura de

transição é maior para a goma purificada do que para a amostra desacetilada.

O módulo G' (caráter sólido) exibe uma relação com a freqüência (G' aPONMLKJIHGFEDCBAf ') . Para

n == 1 o sistema exibe o comportamento de um gel viscoso. Quando n == O um gel

elástico é formado (Winter e Chambor, 1986). O gráfico de logarttrno de G' versus f,

fornece o valor de n, que pode ser obtido através da inclinação da reta. Assim, quanto

maior a inclinação da reta maior será a dependência com a freqüência e pior o gel. Os

valores de -n- para SSG à 25°C foram 0,44; 0,31; 0,27; 0,16 e 0,16, respectivamente

para 2, 3, 4, 5 e 6%, sendo os valores obtidos para concentrações de 5 e 6%HGFEDCBA
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característicos de um gel elástico (n == O). Na Tabela 19. pode-se observar os valores

comparativos de G', G'/G-, Tan (o) e -n- para SSG e DSSG. Os valores de -n" para

DSSG são maiores que para SSG, confirmando que a remoção do grupamento acetila

diminui a força do gel, aumentando o caráter viscoso.

Tabela 19 - Parâmetros viscoelásticos para SSG (1Hz) e DSSG (2Hz) em água à
25°C

amostra Concentração (%) G' G'/G" TanPONMLKJIHGFEDCBA(o ) n

SSG 2 34,46 1,38 0,72 0,44

3 109,60 2,12 0,47 0,31

4 305,30 2,47 0,40 0.27

5 493,70 3,39 0,29 0,16

6 673,80 4,15 0,24 0,16

DSSG 4 4,63 0,77 1,30 0,92

5 14,52 1,04 0,96 0,64

4.2.2 - Estudo viscoelástico em água para a goma caraia purificada (SUG)

A deformação para a goma caraia (0,3%) é quatro vezes menor que para a goma

do chichá (1,2%) a mesma concentração, indicando que a goma caraia forma um gel

com estrutura mais organizada. A Figura 32 mostra o comportamento dos módulos G' e

G" para soluções de goma caraia purificada (SUG) nas concentrações de 2, 3, 4 e 5%.

Géis verdadeiros foram formados em todas as concentrações estudadas. Os

valores de "n" para as curvas de freqüência à 25°C foram 0,14; 0,08; 0,08 e 0,11 para

2, 3, 4 e 5%, respectivamente. Comparando os géis de SUG (Tabela 20) com os de

SSG (Tabela 19), observou-se a formação de géis elásticos em concentrações menores

para a SUGo A goma caraia exibiu comportamento similar a SSG em relação ao

aumento do módulo elástico com o aumento da concentração.
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Figura 32 - Análise do comporta to viscoelástico linear para a goma
SUG nas concentrações de 2 (_,O); 3 (e,O); 4 (.,ô) e 5%(. ,O)em água à 25°C

Tabela 20 - Parâmetros viscoelásticos para SUG em água à 25°C e freqüência de
1Hz

Amostra Concentração (~) G' G'/G" Tan (õ) n

2 210,5 3,58 0,28 0,14

SUG 3 249,4 4,64 0,22 0,08

4 1425,3 5,63 0,14 0,08

5 3361 7,11 0,14 0,11

Caraia '* 2 "nova" 4,00 0,25

"velha· 1,67 0,60

'*Le Cert e Muller, 1994

Segundo Le Cerf e Muller (1994), os géis formados peta goma caraia possuem

valores de módulos dependente do tempo de coleta, sendo que a goma "nova" possui

módulos maiores que a goma ·velha" como mostrado na Tabela 20. A goma caraia

libera naturalmente o grupamento acetila, quanto maior o tempo de estocagem, maior

será a perda deste grupamento. Confonne estudos realizados para a goma do chichá a

remoção deste grupo leva a uma perda no caráter sólido da amostra.
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Foram realizadas varreduras de temperatura (S-8S0C)para SSG e SUG para

verificar a existência de algum tipo de transição conformacional,como se pode observar

na Figura 33 não ocorre nenhum tipo de transição conformacional nas condições

estudadas. Outras análises como DSC e rotação óptica também foram realizadas e

confirmaram os dados obtidos por reologia. Os géis formados mostraram-se

termorrevesivéise estáveis.HGFEDCBA

10000~-------------------------,

100zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Temperatura tc)

Figura 33 - Módulo elástico em função da temperatura para SSG (-,O) e SUG

(e,O) na concentração de 5% em água. Símbolo aberto: aquecimento, símbolo

fechado: resfriamento

4.2.3 - Efeito de sais monovalentes no comportamento viscoelãstico da goma do

chichá purificada (SSG)

As amostras apresentaram comportamento viscoelástico linear para SSG à

freqüência de 0,1 a 10Hz para as concentraçõesde 3 à 6% em NaCI 0,1mollL à 2SoC.

Todas as soluções apresentaram características de gel na faixa de freqüência

estudada. A Figura 34 mostra o comportamento da goma chichá purificada em

presença de NaCI 0,1mollL a várias concentrações de goma (3-6%), na faixa de

linearidade viscoelástica. Géis verdadeiros (G'/G" > 3) são formados em concentrações

iguais ou superiores a 6%.
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Figura 34 - Análise do comportamento viscoelástico linear para SSG nas

concentrações de 3 (-,O); 4 (e,O); 5 (Â,õ) e 6%(+,0)à 25°C em NaCI 0,1 mol/l

Os valores da indinação da reta (n) para a Figura 34 foram 0,33; 0,24; 0,22 e

0,17 respectivamente para 3, 4, 5, e 6% em NaCI 0,1moVL. Os valores de G',PONMLKJIHGFEDCBAG '/G " e

Tan (3) de SSG em NaCI e água são comparados na Tabela 21. Pode-se observar que

os valores de G '/G - e Tan (3) diminuem com a adição de NaCI. Silva e col (2003)

realizaram estudos de temperatura de transição para a goma do chichá purificada e

observaram que a adição de íons monovalenles diminui a concentração crítica de

galeificação (ccg). Para o estudo viscoelástico, a adição de NaCI também provocou o

mesmo comportamento.

Tabela 21 - Parâmetros viscoelásticos para SSG em NaCI 0,1 mollL à 25°C e
freqüência de 1Hz

1,98

3,15

3,39

4,15

0,50

0,32

0,29

0,24

G'

(Pa)

20,6

108,0

113,3

412,4

1,38

2,34

2,44

3,56

0,72

0,43

0,41

0,28

Agua 0,1M NaCI

3

4

5

6

G'

(Pa)

99,29

430,10

493,70

673,80

G '/G " Tan (o) G '/G " Tan (o)Concentração %
(m/v)
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A adição de sal (NaCI 1moVl) em blendas de goma caraia e alginato, segundo

le Cerf e Muller (1994), resultou em uma perda nas propriedades do gel, evidenciado

pela diminuição dos valores dos módulos G' e G".

Foram realizados estudos variando a concentração de NaCI (O,01-0,5moVl) em

uma concentração fixa (5%) de polissacarídeo (Figura 35) para verificar o efeito da

concentração do sal na força dos géis formados. Pode-se observar uma maior

dependência de G' e G" com o aumento da freqüência. O mesmo efeito foi observado

por Ambjerg-Pederson e Jorgensen (1991) para pectinas. Desta maneira, baixas

concentrações de sal tem o efeito de estabilizar a cadeia do polissacarídeo, enquanto

em concentrações maiores o efeito inverso é esperado. Este fenômeno pode ser

explicado devido a saturação dos grupamentos aniônicos a uma determinada

concentração de sal.
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~
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~
100
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Figura 35 - Análise do comportamento viscoelástico linear de SSG a 5% em

NaCI 0,01 mollL (-,O); 0,05 mollL (e,O ); 0,3 moUL (Â ,A) e 0,5 mollL (.,0), a 25°C

Através da inclinação das retas da Figura 35, foram obtidos os valores de -n-

para a solução a 5% de goma, em diferentes concentrações de sais (Tabela 22).

Analisando os dados observa-se que a concentração do sal influencia diretamente na
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formação e força do gel. Géis melhores são formados a concentrações menores que 10

mMoIIL de NaCI. Como descrito para a goma gelana, o aumento de G' com a adição de

sal em concentração maior que 10mM é atribuído à repulsão eletrostática entre os

grupos carboxilatos. Segundo Tang e col (1996) a ocorrência do aumento e/ou

diminuição dos módulos G' e G- com o aumento da concentração de sal é governada

por múltiplos fatores, como estrutura, pH, interaç6es inter e intracadeia dentre outros.

Tabela 22 - Parâmetros viscoelásticos para SSG 5% em NaCI à 25°C e freqüência
de 1Hz

Tan (o) n

Água

0,5 mollL

0,3 mollL

0,1 molll

0,05 mollL

0,01 mollL

3,39

3,59

3,34

2,44

4,09

7,30

0,29

0,28

0,29

0,41

0,24

0,14

0,17

0,13

0,13

0,22

0,14

0,088

A dependência de G' a várias concentrações de NaCI para soluções a 5% de

SSG à 25°C e freqüência de 1 Hz, é mostrada na Figura 36. Observa-se que baixas

concentrações de NaCI ajuda na formação de ligações cruzadas na cadeia,

favorecendo a formação de um gel mais forte que aquele observado sem adição de sal.HGFEDCBA

um~------------------~

1000

•

. .
•

100 •

~ ~ Q o U u U

NaCt(ll)

Figura 36 - Dependência de G' versus a concentração de NaCI para SSG a 5% ã
2SOCe freqüência de 1Hz
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Estes resultados são semelhantes aos descrito para a goma gelana, onde Tang

e col (1996) consideram que o excesso de cargas inibe a formação de associações

intermoleculares e causa urna diminuição na força dos géis. Draget e col (1998)

também observaram para o alginato um aumento da força do gel a baixas

concentrações de sal.

o estudo da goma do chichá em presença de KCI (0,1 e 0,01 moI/L) apresentou

os seguintes valores de módulo elástico 100,2 e 279,1 Pa, respectivamente. Estes

valores são inferiores aos obtidos em presença da NaCI nas mesmas condições de

análise (Tabela 23). Quando se compara o sistema em NaCI e KCI, melhores géis são

formados em presença de sódio, já que foram observados menores valores de Tan (õ)

e menor dependência com a freqüência (Tabela 23). Para Silva e CoI (2003) o efeito da

adição de NaCI e KCI sobre as temperaturas de transição do gel a uma concentração

de goma de 5%, mostrou que estas temperaturas eram bem próximas. Segundo Lih-

Shiuh e Hsin-Fan (2002) para soluções de goma Hsian-tsao a concentração de 2 e 5%

em NaCI e KCI a concentrações de 5-100 mMoVL apresentaram comportamento

semelhante ao observado para SSG. Melhores géis são formados em presença de

água e o aumento da concentração de sal diminui a razãoPONMLKJIHGFEDCBAG '/G 'I I , além de aumentar a

dependência com a freqüência.

Tabela 23 - Parâmetros viscoelásticos para SSG a 5% em NaCI e KCI à

2SOC e freqüência de 1Hz

G '/G · Tan (õ) n

Água

0,01rno1lL NaCI

0,1 mollL NaCI

0,01 moVL KCI

0,1 mollL KCI

3,39 0,29

7,30 0,14

2,44 0,41

3,61 0,28

2,38 0,42

0,17

0,088

0,22

0,21

0,35

Para verificar se o íon cr também interferiria no processo de geleificação,

realizaram-se experimentos utilizando Na2S04 nas concentrações de 0,01 e 0,005

moI/L. Os valores são comparados aos obtidos em presença de água, NaCI e KCI aHGFEDCBA
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mesma força iônica (Tabela 24). Observa-se que tanto o cátion quanto o ânion

interferemnas propriedadesdo gel.

Tabela 24 - Parâmetros viscoelásticos para SSG a 5% à 25°C e freqüência de 1HzPONMLKJIHGFEDCBA

G '/G - Tan (õ) Força iõnica n

Água

0,01 mol/l NaCI

0,01 moVl KCI

0,005 molll N~S04

3,39 0,29 0,17

7,30 0,14 0,01 0,088

3,61 0,28 0,01 0,21

3,19 0,31 0,01 0,20

o gel em presença de NaCI 0,01moVl foi o mais eficiente na formação de

estruturas organizadas e menos dependente da freqüência. Isto provavelmente deve

ocorre porque íons pequenos diminuem a força repulsiva entre eles e,

consequentemente,aumenta a estabilidadeda rede tridimensional.

4.2.4 - Efeito dos sais monova ntes no comportamento viscoelástico da goma

caraia purificada (SUG)

o comportamento viscoelástico linear para SUG à freqüência de 0,1 a 10Hz

para as concentraçõesde 4-6% em NaCI 0,1M à 25°C é mostrado na Figura 37. Todas

as soluções apresentaram características de gel (G' > GD) na faixa de freqüência

estudada, entretanto géis verdadeiros (G '/G "> 3 ) são formados em concentrações iguais

ou superioresa 4%.
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Figura 37 - Análise do comportamento viscoelástico linear de SUG nas
concentrações de 4 (-,O); 5 (-,O ) e 6% (A,A) à 25°C em NaCI 0,1 mollL

Os valores da inclinação da reta (n) para a Figura 37 foram 0,25; 0,11 e 0,11

respectivamente para 4, 5, e 6% em NaCI 0,1mo1/L Os valores de G',PONMLKJIHGFEDCBAG '/G " e Tan (o)

de SUG em NaCI e água são comparados na Tabela 25. Pode-se observar que a razão

G '/G " aumenta com o aumento da concentração do polissacarídeo e Tan (o) diminui em

ambos os solventes. Em água géis mais fortes são formados, comportamento

semelhante ao observado para SSG.

Tabela 25 - Parâmetros viscoelásticos para SUG em NaCI 0,1 molll à 25°C e
freqüência de 1Hz

gua NaCI 0,1mollL

% G' G'

(m/v) (Pa) G '/G " Tan (o) (Pa) G '/G " Tan (o)

3 249,4 4,64 0,22

4 260,3 5,63 0,18 66,51 4,82 0,21

5 3361 7,11 0,14 201,5 6,32 0,58

6 243,5 6,40 0,16
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Para observar mais detalhadamente a influência do sal sobre o comportamento

reológico do polissacarídeo foram realizados estudos variando a concentração de sal

de 0,01-0,3 M sobre soluções a 6% de SUGzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAà 25°C (Figura 38). Uma dependência de

G' e G" com o aumento da freqüência foi observada o mesmo efeito foi relatado por

Ambjerg-Pederson e Jorgensen (1991) para pectinas, onde o efeito do cátion depende

da sua concentração. Desta maneira, a baixas concentrações, o sal tem o efeito de

estabilizar a cadeia do polissacarídeo, enquanto que em maiores concentrações o

efeito é inverso.

10000~----------------------~

• • •• • •.........: :......
1000 •••••••••

(, 100

0,1 1
f(Hz)

10

Figura 38 - Análise do comportamento viscoelãstico linear de SUG a 6% em NaCI

0.01molJl (•• 0); 0.05 molJl (e,O); 0.1 moUL (Â.~) e 0.3 moUL ( •• 0)

Para SUG a 6% em água não foi possível realizar experimento em uma faixa de

víscoelasticidade linear. Entretanto com a adição de NaCI ocorreu uma diminuição no

módulo que representa o caráter elástico (Tabela 26), similar ao observado para SSG.

Para a concentração de O,01rnolll de NaCl, SUG e SSG tiveram comportamentos

semelhantes, ou seja, uma menor concentração de sal promove a formação de um gel

mais forte. Comparando-se a força do gel para as duasPONMLKJIHGFEDCBAS te rc u lia observa-se que estas

possuem o mesmo comportamento, mas SUG a uma concentração superior (6%) que

SSG (5%).
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Tabela 26 - Parametros viscoelãsticos para SUG a 6% em NaCI à 25°C e
freqüência de 1Hz

G'/G" Tan (o) n
O,01moVL
0,05 moVL
0,1 moVL
0,3 mollL

7,10
6,32
6,40
3,47

0,14
0,16
0,16
0,29

0,08
0.10
0,09
0,13

Para um estudo comparativo entre as duas gomas do gêneroPONMLKJIHGFEDCBAS te rc u lia , realizou-

se estudo viscoelástico para SUG em presença de KCI O,1M e O,01M. A Tabela 27

mostra os dados comparativos para os dois sais monovalentes. Observa-se um leve

aumento na força dos géis (G'/G") em presença de KCI.

Tabela 27 - Parâmetros viscoelásticos para SUG a 6% em NaCI à 2SoC e
freqüência de 1Hz em presença de sais monovalentes

G'/G" Tan (o) n

O,01moVL NaCI

O,1mollL NaCI

0,01moVL KCI

0,1 mollL KCI

7,10 0,14 0,08

6,40 0,16 0,09

9,03 0,11 0,10

5,77 0,18 0,09

4.2.5 - Efeito de sais divalentes no comportamento viscoelâstico da goma do

chichá purificada (SSG)

o comportamento viscoelástico linear observado para SSG a uma freqüência de

0,1 a 10Hz em presença de CaCb 0,1mollL é mostrado na Figura 39. Observa-se uma

dependência de G' e G- com a freqüência para as concentrações de 4, 5, e 6% de SSG

purificada em caCh 0.1M à 25°C. Todas as concentrações apresentaram caráter de

gel, mas somente a partir de 5% géis verdadeiros foram formados (G'/G" >3).
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Figura 39 - Análise do comportamento viscoelástico linear SSG nas

concentrações de 4 (-,O); 5 (-,O) e 6% (À,A) à 25° C em CaCb O,1moUL

o valor da inclinação da reta (n) para as concentrações de SSG a 4, 5 e 6%

foram respectivamente 0,34; 0,19 e 0,19. Os valores de G", G'/G" e TanPONMLKJIHGFEDCBA(ô ) em

presença de CaCI2 são mostrados na Tabela 28.

Tabela 28 - Parâmetros viscoelásticos para SSG em CaCI2 0,1mollL à 25°C e
freqüência de 1Hz

Concentração % G' G'/G- Tan n

4

5

6

47,44

191,20

241,30

1,85

3,69

3,82

0,54

0,27

0,27

0,34

0,19

0,19

Para verificar a influência da concentração de sal sobre o gel foi realizado um

estudo para as concentrações de O,0033-0,n moVL de CaCb em soluções a 5% de

SSG. Os resultados são mostrados na Tabela 29.

A adição de CaCb promoveu uma diminuição nos módulos e a força do gel

quando comparado aos valores em presença de água. Os valores de "n" para as

concentrações estudadas foram 0,17; 0,19; 0,31 e 0,31, respectivamente, para CaCI2
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0,0033; 0,1; 0,54 e O,77mollL. Kapasis e Col (1999) também observaram para a goma

gelana com elevado percentual de acetila um pequeno aumento do módulo elástico

para baixas concentrações de NaCI e CaCb.

Tabela 29 - Parâmetros viscoelásticos para SSG a 5%, a varias concentrações de
CaCI2 à 2SOCe freqüência de 1Hz

Concentração do sal G'PONMLKJIHGFEDCBAG '/G " Tan (o)

0,0033 molll

0,033 mollL

0,1 molll

0,54 moI/L

0,77 mollL

493,7

319,8

191,2

102,8

96,2

4,2

3,7

3,0

2,4

2,4

0,33

0,24

0,27

0,43

0,43

Analisando estes resultados observa-se que a concentração de CaCb influencia

diretamente na formação e na força do gel, assim como observado para os sais

monovalentes.

O mesmo estudo foi realizado para géis com concentração de 5% em presença

de MgCI2 0,033 e 0,0033 molll (Tabela 30). A troca do Mg+2 por Ca+2 provocou

mudanças na força do gel, entretanto menores que aquelas observadas para os íons

monovalen1es.

Tabela 30 - Parâmetros viscoelásticos para SSG 5% à 25°C e freqüência de 1Hz

Sal Concentração de sal G' G '/G " Tan (o) n
»

Agua 493,7 3,40 0,29 0,17

CaCI2 0,0033 mollL 493,2 4,20 0,33 0,17

CaCb 0,033 moilL 319,8 3,70 0,24 0,21

MgCb 0,0033 moI/L 328,0 3,45 0,29 0,20

MgCI2 O,033moUl 59,4 2,12 0,47 0,33

MgS04 0,0033 moI/L 140,2 3,06 0,33 0,22

MgS04 0,033 mollL 41,60 2,43 0,41 0,20
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Estes resultados sugerem que não só o ânion, mas também o cátion influencia

na formação e na força do gel, já que para a mesma concentração de sal (MgCb e

MgS04 O,033M) observou-se uma diminuição no módulo elástico de 2,5 vezes.

4.2.6 - Efeito de sais divalentes no comportamento viscoelâstico da goma caraia

purificada (SUG)

o comportamento viscoelástico linear observado para SUG a freqüência de 0,1 a

10Hz em presença de CaCI2 0,1moVL é mostrado na Figura 40. Observa-se uma

dependência de G' e G- com a freqüência, para as concentrações de 5 e 6% de SUG

purificada, em caCI2 0,1 moUL à 25°C. Para concentrações iguais e/ou superiores a

5% géis verdadeiros foram formados (G'/G- >3).HGFEDCBA
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Figura 40 - Análise do comportamento viscoelástico linear SUG nas
concentrações de 5 (-,O) e 6% (e,O) à 25 "c em CaCI2 0,1 moUl

Os valores da inclinação da reta (n) para as concentrações estudadas foram

respectivamente 0,17 e 0,10. Os valores de G',PONMLKJIHGFEDCBAG '/G » e Tan (8) são mostrados na

Tabela 31.
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Tabela 31 - Pari metros viscoelãsticos para SUG em CaCI2 0,1MzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAà 25°C e 1Hz

Concentração (%) G' (Pa)PONMLKJIHGFEDCBAG '/G " Tan (3)

5 72,96 4,08 0,25

6 154,0 5,53 0,19

A diminuição do módulo elástico (G') com a adição de CaCI2 0,1 molfL foi de 6

vezes do que aquele obtido em presença de água a concentração de 5%. A força do gel

também foi diminufda de 7,11 para 4,08. Este efeito foi bem mais pronunciado para

SUG do que para SSG.

Com o intuito de verificar a influência de concentração do sal sobre o gel foi

realizado um estudo com várias concentrações de CaCI2 em soluções de SUG a 6%. O

aumento da concentração de CaCb promoveu uma diminuição dos valores de G', da

força do gel e o aumento da dependência da freqüência, similar ao observado para

SSG. Estes resultados sugerem que a concentração do sal (CaCI2) influenciou

diretamente na formação e na força do gel, como se pode observar na Tabela 32. Lih-

Shiuh e Hsin-Fan (2002) para soluções de goma de folhas de H s ia n - ts a o em presença

de CaCb observaram a mesma tendência, ou seja. que o aumento da concentração do

sal diminui os módulos.

Tabela 32 - Parâmetros viscoelásticos para SUG 6% com CaCI2 a várias
concentrações à 25°C e freqüência de 1Hz

Concentração do sal G' G '/G " Tan (3)

0,0033 moUL 6228 8,10 0,12

0,011 moVl 4107 9,03 0,11

0,023 molll 555,8 9,29 0,11

O,033molll 101,8 6,40 0,16

0,1 molll 101,7 5,48 0.18

0,77 molll 254,5 4,33 0.231

Como foi observado para SSG e SUG em presença de CaCb, a adição deste sal

(0,1molll) provocou uma diminuição nos módulos, quando comparados àqueles em

presença de água. Entretanto quando a concentração do sal é diminuída, melhores géis

são formados.
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4.2.7 - Efeito da adição de AICh no comportamento viscoelástico da goma do

chichá purmcada (SSG)

o comportamento viscoelástico linear para SSG à freqüência de 0,1 a 10 Hz é

mostrado na Figura 41 para as concentrações 4, 5 e 6% em AICb 0,1 mol/L à 25°C.

Todas as soluções apresentaram características de gel (G' > G") na faixa de freqüência

estudada. Os valores de "n- obtidos através da inclinação das curvas foram 0,28; 0,28 e

0,26 para 4, 5 e 6%, respectivamente. Observou-se a formação de géis verdadeiros

para a concentração de SSG igualou superior a 6%.HGFEDCBA
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Figura 41 - Análise do comportamento viscoelástico linear de SSG nas

concentrações de 4 (-,O); 5 (e,O) e 6% (Ã,A) à 25° C em AICh 0,1 mollL

Os dados de viscoelasticidade dos géis são mostrados na Tabela 33, onde pode-

se observar que a adição do sal provoca uma diminuição de 4,2 vezes no módulo

elástico para a concentração de 5% quando comparados àqueles em presença de

água. Este comportamento foi observado para todos os sais na concentração de

O,1mol/L
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Tabela 33 - Parâmetros viscoelásticos para SSG em AlCb 0,1 mollL à 2S<>Ce
freqüência de 1Hz

Concentração % G'PONMLKJIHGFEDCBAG '/G " Tan (o)

4 67,77 2,21

5 116,2 2,49

6 237,4 3,00

0,45

0,40

0,33

Conforme observado para os outros sais (mono e divalente), a adição de uma

menor concentração de sal promove a formação de géis mais fortes, indicando que o

aumento da sua concentração deve promover uma repulsão de cargas. Os dados

viscoelásticos são analisados melhor na Tabela 34, indicando que para qualquer

concentração (AlCb) adicionada, ocorre uma diminuição dos módulos quando

comparados aqueles sem adição de sal.

Tabela 34 - Parâmetros viscoelásticos à 2SOC e freqüência de 1Hz para SSG a 5%
com AlCI3 a várias concentrações

Concentração do sal G' G '/G " Tan (o)

Sem sal 493,7 3,4 0,27

0,010 molll 312,5 3,5 0,28

0,017 molll 319,0 3,9 0,25

0,036 molll 145,5 2,8 0,36

0,1 mollL 116,2 2,5 0,40

4.2.8 - Efeito da adição de AlCh no comportamento viscoelástico da goma caraia

purificada (SUG)

O comportamento viscoelástico linear para SUG à freqüência de 0,1 a 10Hz em

presença de AlCb é mostrado na Figura 42 para as concentrações 5 e 6% à 25°C.

Somente a concentração de 6% apresentou comportamento de gel (G'/G" = 3,32). Os

valores de "n- obtidos através da inclinação das curvas obtidas na Figura 42 foram 0,24

e 0,19 para 5 e 6%, respectivamente.
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Figura 42 - Análise do comportamento viscoelástico linear de SUG nas

concentrações de 5 (-,O) e 6 %(e,O) à 25°C em AlCI3 0,1 mollL

Os dados de viscoelasticidade dos géis em presença de AICb 0,1 moVL são

mostrados na Tabela 35, onde pode-se observar que a adição do sal provocou uma

diminuição de 34,2 vezes no módulo elástico para a concentração de 5% quando

comparado com aquele em presença de água. Este comportamento é semelhante ao

observado para SSG em presença do mesmo sal.

Tabela 35 - Parãmetros viscoelásticos para SUG em AICh 0,1 mollL à 2SOCe
freqüência de 1Hz

Concentração % G' G'/G" Tan (o) n

5

6

90,49 2,60

231,4 3,32

0,39

0,30

0,24

0,19

Para verificar melhor a influência da concentração de AICb na formação do gel

foram realizados experimentos variando a concentração do sal (0,01-0,1 moVL). Como

foi observado para SSG, melhores géis foram observados a uma menor concentração

de AICb adicionado. Os dados viscoelásticos são melhor analisados na Tabela 36.
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Tabela 36 - Pararnetros viscoelásticos à 2SoC e freqüência de 1Hz para SUG a 6°k
com AlCb a várias concentrações

Concentração do sal G' G'/Gw Tan (8) n

0,010moUl 465,0 7,2 0,14 0,08

0,017mollL 278,7 5,6 0,18 0,10

0,10 molll 231,4 3,2 0,19 0,20

0,36 molll 25,87 3,9 0,26 0,25

Comportamento semelhante foi observado para SUG em presença de sais mono

e divalente, indicando que uma menor concentração de sal é necessária para a

estabilização das zonas de junções dos géis. Esta parece ser uma tendência observada

para asPONMLKJIHGFEDCBAS te rc u lia s já que, resposta similar foi obtida para SSG, em presença de sais

multivalentes.

4.2.9 - Estudo viscoelástico linear a mesma força iônica (1=0,1) para a Goma do

chichá purificada (SSG) e desacetilada (DSSG)

Para que se possa comparar o efeito da adição de sais com diferentes cargas é

necessário fixar a força iônica (1=0,1) que pode ser obtida através da equação 4.0:

I = ~ ({[Na] x [cargaf} + {[CI1 x [carga]2}) (equação 4.0)

No estudo à mesma força iônica para a concentração de goma SSG a 5%

observou-se que tanto os íons di- e trivalente tiveram módulo elástico similares, como

também, a força do gel (Tabela 37), indicando que a afinidade de SSP por íons é a

seguinte: AI+
3 = Ca+2 > Na+ . Este fato é explicado devido à possibilidade de íons

multivalentes promoverem uma maior número de ligações cruzadas, confirmando assim

o modelo de galeificação proposto por Silva e col (2003)para a goma do chichá.
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Tabela 37 - Parãmetros viscoelásticoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAà 25°C e freqüência de 1Hz para SSG a 5%

G' G'/G- Tan (o)

Sem adição de sal

NaCI 0,10 mollL

CaCI2 0,033 mollL

AICh 0,017 molll.

493,7 3,39 0,29

113,3 2,44 0,41

319,8 4,20 0,24

319,0 3,90 0,25

Apesar do módulo G' ser inferior ao valor em água a razãoPONMLKJIHGFEDCBAG '/G " é superior para

CaCI2 e AICb, índicando uma maíor afinídade e a formação de melhores géís nas

condições estudadas.

A comparação do módulo elástico (G') com a razão carga/raio iônico é mostrada

na Figura 43. G' aumenta com o aumento desta razão, mostrando que íons pequenos

diminuem a força repulsiva entre eles e a alta carga permite maiores pontos de

reticulação no gel e consequentemente aumenta a estabilidade da rede tridimensinal,

justificando assim sua afinidade AI+
3 = Ca+2 > Na+ .
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Figura 43 - Variação do módulo elástico (G') com a razão carga/raio do cátion

adicionado a goma do chichá purificada
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o mesmo estudo para a goma desacetilada mostrou um efeito diferente, como

pode ser observado na Figura 44. A adição do íon divalente diminuiu o módulo elástico

e a força do gel, ocorrendo uma maior dependência dos móduJos como a freqüência.

Com estes resultados pode-se verificar que a presença do grupamento acetilazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAé

importante para a formação do gel e que a adição de íons multivalentes à goma

desacetilada diminui a força do gel. Comportamento similar foi obtido por Silva e col

(2003), onde a remoção do grupamento acetila desfavorecia a formação do gel.
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Figura 44 - Análise do comportamento viscoelástico linear DSSG a 5% nas

concentrações de NaCI 0,1 molll. (.,0) e em CaCI2 0,033 mollL (.,0) à 25°C

4.2.10 - Estudo viscoelAstico linear a mesma força iônica (1=0,1) para a Goma do

caraia purificada (SUG)

o estudo à mesma força iônica para a concentração de SUG a 6% em presença

de íons mono, di- e trivalentes são mostrados na Tabela 38. Observou-se que a razãoPONMLKJIHGFEDCBA

G '/G " para sódio e cálcio são bem similares, bem como o valor de Tan (o). Já em

presença de AlCI3 o módulo de armazenamento é superior aos outros sais, entretanto a

sua razão G '/G " é inferior. Dificultando a descrição da ordem de afinidade por íons

para a goma caraia utilizando a força iônica igua a 0,1. Entretanto quando esta força
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iônica foi dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA0,01 em presença de NaCI (G' =1687 ePONMLKJIHGFEDCBAG '/G " = 7,1) e CaCI2 (G' =6228 e

G '/G " = 8,1), observou-se uma maior afinidade pelo íon divalente. Infelizmente não

foram realizados estudos em presença da AICIa a esta força iônica.

Tabela 38 - Parâmetros viscoelãsticos à 2SOC e freqüência de 1Hz para SUG 6%

G' G '/G " Tan (õ) n

NaCI 0,10 mollL

caCb 0,033 mollL

A1Ch 0,017 mollL

243,5 6,40 0,16 0,09

101,8 6,40 0,16 0,06

278,7 5,61 0,18 0,10

4.3 - Modificacio

4.3.1 - Reticulação da goma do chichã e caraia com epicloridrina

Para todas as razões epidoridrina/gorna (ElG) utilizadas neste trabalho, géis

estáveis em água foram obtidos. A Tabela 39 apresenta os dados de rendimentos

obtidos.

Tabela 39 - Condições de modificação e rendimentos da reticulação das gomas

do chichã e caraia

Moles de Reagentes Rendimento (%)

E NaOH ElNaOH ElG

Amostras (x 10-, (x 10-, água (MoIIL) (g /g ) Chichá Caraia

1 1,3 3 0,025 0,4 0,23 68,12 66,2

2 1,9 3 0,022 0,6 0,35 70,46 74,3

3 2,5 3 0,019 1,0 0,47 79,54 74,8

4 3,2 3 0,016 1,4 058, 75,56 69,2

5 4,6 3 0,010 1,6 0,84 74,62 64,4

Observa-se que até razão ElNaOH igual a 1,0 ocorreu um aumento no

rendimento dos géis, entretanto quando esta razão aumenta o rendimento diminui,

comportamento semelhante foi observado para a goma S. c y te re a (Maciel, 2001).
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Segundo Kuniak e Marchessault (1972) o aumento da epicloridrina e daPONMLKJIHGFEDCBAG /H 20 , na

reação de reticulação para o amido, favorece a formação de ligações cruzadas. O que

justifica o aumento do rendimento observado, entretanto o aumento da razãozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAElG e,

conseqüentemente, o excesso de epiclorodrina no meio favorece reações laterais,

diminuindo o rendimento da reação da reticulação. Os subprodutos da reação e a parte

solúvel do polissacarideo que não reagiram são perdidos durante a lavagem do produto

final.

4.3.2 -XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAE s tu d o d e in lu m e s c im e n lo d o s g é is re t ic u d o s

Na presença de solvente o polissacarideo reticulado intumesce com as moléculas

do solvente penetrando na rede polimérica. O grau de intumescimento é a propriedade

mais importante dos hidrogéis. Durante o intumescimento, o volume do hidrogel

aumenta até o equilíbrio, no qual o potencial químico da água no gel, e da água em

tomo do gel está balanceado. Como a rede intumesce, a cadeia polimérica é alongada

e exerce uma forma em aposição ao intumescimento (Kalal, 1983). A diferença no grau

de intumescimento em água e em solução salina é de importância prática quando estes

géis são usados como implantes cirúrgicos ou em lentes de contato (Chah e Barnett,

1999)

A fim de se observar à capacidade de absorção de água pelos hidrogéis foram

realizados ensaios de intumescimentos com os géis obtidos por reticulação.

A capacidade de intumescimento do gel reticulado foi calculada através da

seguinte razão:

w = massa do gel úmido - massa do gel seco

Massa do gel seco

A Tabela 40 mostra os valores de W para as gomas reticuladas. Observa-se uma

diminuição da capacidade de intumescimento dos géis reticulados com o aumento da

razão ElG (>0,47), principalmente para a goma caraia que parece ter estabilizado. Para

os hidrogéis da goma do cajueiro, os valores de W são maiores que os obtidos para os

hidrogéis da goma do chichá e caraia. De acordo com Shah e Barnett (1999) a
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capacidade de absorção de água dos hidrogéis é governada por tendência de

hidratação dos grupos hidrofilicos presentes no polímero e é inversamente proporcional

ao grau de reticulação. Comparando-se os hidrogéis a mesma razão ElG (O,S8)

(amostra 4) pode-se dizer que o grau de reticulação da cajarana > caraia > chichá >

cajueiro.

Tabela 40 - Capacidade de intumescimento dos géis reticulados

W

amostra 1 2 3 4 5

Chichá 9,6 4,9 5,6 4,9 4,3

Caraia 10,2 7,1 5,8 1,2 1,2

Cajueiro 11,0 10,0 7,5

Cajarana 7,0 1,8 1,8

ElG 0,23 ,035 0,47 0,58 0,84

4.3.3 - Caracterização dos hidrogéis por Infravermelho

Um estudo na região do infravermelho foi realizado para as gomas (chichá e

caraia) isolados e reticulados, onde se observa o desaparecimento das duas bandas

características do grupamento acetila 1730 em" e 1245 em" presentes somente na

goma isolada (Figura 45). O desaparecimento destas bandas é causado pela

desacetilação do material quando é reticulado em meio básico. Comparação entre os

géis com diferentes proporções de ElG não possibilitou uma correlação entre altura de

banda e o grau de reticulação. Não foram observadas diferenças significativas entre os

espectros dos dois polissacarídeos estudados, sendo mostrado apenas o da goma do

chichá.
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Figura 45 - Estudo comparativo de Infravermelho de goma do chichá isolado

e reticulado em pastilhas de KBr

4.3.4 - Caracterização do material reticulado por Análise Térmica

104

A reticulação com epicloridrina provoca a formação de um gel químico com a

formação de ligações cruzadas nas cadeias do polissacarídeo, o que induz uma maior

estabilização à estrutura tridimensional no gel. As curvas termogravimétricas dos

materiais reticulados e isolado são mostradas na Figura 46. A maior perda de massa

(Tmax) foi observada à temperatura de aproximadamente 260°C para a goma do chichá

e aproximadamente 270°C para a goma caraia. As Tabelas 41 e 42 mostram os valores

da DTG a várias taxas de aquecimento para as gomas isolada e reticulada 3.
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Tabela 41 - Valores do comportamento térmico da goma do chichá (SSG)

isolado e goma do chichá reticulada 3 (SSGR3) a várias taxas de aquecimento

Amostra Taxa de aquecimento T max (I) °c T max (11)°c T max (11I)°c

SSG

SSG

SSG

SSG

SSG

SSGR3

SSGR3

SSGR3

SSGR3

SSGR3

2,5

5,0

10,0

20,0

40,0

2,5

5,0

10

20

40

259,07

268,97

275,27

287,95

288,75

256,13

265,92

273,66

281,09

288,75

498,02

510,16

503,16

515,44

481,15

347,91

353,51

423,28

616,45

628,79

630,40

669,02

669,38

654,09

677,36

647,54

656,53

649,35

Tabela 42 - Valores do comportamento térmico da goma caraia (SUG)

isolada e goma caraia reticulada 3 (SUGR3) a várias taxas de aquecimento

Amostra Taxa de aquecimento T mal( (I ) °c T mal( (11)°c Tmal( (11I)°c
SUG 2,5 265,01 460,46

SUG 5,0 272,62 475,95

SUG 10,0 282,99 492,16

SUG 20,0 293,14 504,00

SUG 40,0 300,00 587,15

SUGR3 2,5 274,83 402,20

SUGR3 5,0 284,01 425,35

SUGR3 10,0 291,47 447,70

SUGR3 20,0 299,27 471,76

SUGR3 40,0 307,50 500,84

,\

682,01

702,67

711,20

603,77

626,67

648,75

676,59

695,11
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Com a reticulação da SUG, novas pontes são introduzidas como

substituintes no grupo OH do polissacarídeo, causando uma mudança na sua

estrutura. Esta troca físico-química reflete-se no comportamento térmico da goma

reticulada. Os valores da temperatura de decomposição da SUG e SUGR foram

observados através da TGA, indicando que a perda de massa começa a 209°C e

232°C, respectivamente. Em geral, a formação de ligações cruzadas leva a um

aumento na temperatura de decomposição. As Tmax do material reticulado são

menores do que às da goma isolada. Isto se deve à catálise ácida, a qual causa

uma redução inicial da degradação polimérica e a destruição das pontes de

hidrogênio, onde ocorre a reticulação, efeito similar foi observado para a goma

guar e celulose (Kabir-Gliko e col, 1999). Só na Tmax (11I)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAé que as temperaturas do

reticulado são maiores do que às do material nativo. O mesmo comportamento foi

observado para a goma caraia.

Os valores da energia de ativação (Ea) para as gomas do chichá e caraia são

mostrados nas Tabelas 43 e 44 respectivamente. Observa-se para a goma

reticulada uma energia de ativação maior, confirmando uma estrutura mais

estável. Os valores de energia de ativação para as duas amostras podem ser

melhor observados na Figura 47 e 48. Os valores de perda de massa da goma

isolada e reticulada indicam que na reticulada ocorreu uma elevação nas

temperaturas quando comparadas a mesma perda de massa para a goma isolada.

Tabela 43 - Valores de Ea (kJ/mol) para a goma isolada (SSG) e

reticulada do chichá (SSGR)

Amostra 10 15

Perda de Massa (%)

20 25 30 35

SSG

SSGR2

SSGR3

SSGR4

SSGR5

SSGR6

189,96

175,62

201,95

204,61

191,73

192,00

201,16

190,86

212,22

220,49

205,31

203,06

208,52 228,87

228,97 231,41

223,76 243,41

236,28 268,89

220,82 240,59

217,54 235,12

256,19

261,23

283,12

306,87

273,94

266,55

282,92

311,25

431,38

357,85

258,01

331,09

107



108

Tabela 44 - Valores de Ea (kJ/mol) para a goma isolada (SUG) e

reticulada da caraia (SUGR)

Perda de MassazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(%)

Amostra 10 15 20 25 30 35

SUG 165,59 179,10 188,74 194,59 204,40 218,25

SUGR2 225,02 204,41 229,71 254,26 293,68 338,20

SUGR3 189,78 207,79 223,11 248,56 279,68 325,82

SUGR4 192,49 205,27 220,26 240,53 273,95 325,27

SUGR5 193,27 209,39 223,49 242,76 267,13 312,31

SUGR6 195,09 206,09 218,26 236,41 269,19 343,29HGFEDCBA
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Figura 47 - Dados comparativos da Energia de AtiVação para a goma do
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Figura 48 - Dados comparativos da Energia de Ativação para a goma do

caraia intacta (-.-) e reticulada: 2 (-e-); 3 (-À-); 4 (-~-), 5 ( ) e 6 (-V-)

Observamos que para a goma caraia (Figura 48) isolada os valores de

energia de ativação são bem inferiores ao da goma reticulada, já a goma do

chichá isolada e a reticulada 2 tem aproximadamente os mesmos valores de

energia de ativação. Observa-se também uma tendência na capacidade de

absorção de água (Tabela 40) similar para os géis reticulados 5 e 6 e suas

energias de ativação também, além de próximo a reticulada 3, este

comportamento foi evidenciado para as duas gomas. Podemos observar melhor

esta comparação na Figura49.
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Figura 49 - Dados comparativos das duas gomas sobre a capacidade

de inturnescimento com a energia de ativação para os géis formados

110

110XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

-



v - ConclusãozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A análise do GC-MS para a goma do chichá identificou ramnose (19,37%), galactose

(15,74%), xilose (7,03%), arabinose (3,67%), glucose (0,18%) e ácido urônico (54,0%), em

mol%. Os ácidos urônicos identificados por HPLC foram o galacturônico e glucurônico. O

percentual do grupamento acetila determinado por RMN 1H foi de 9,62 % e não foi

observada a presença do O-metil derivado do ácido urônico.

A goma do chichá purfficada, desacetilada e caraía desacetilada apresentaram-se

unimodal, com massa molar de 4,13 x 106
, 3,09 X 106 e 2,29 x 106 g/mol, respectivamente.

As frações e1uidasem DEAE para a goma do chichá purifteada apresentaram-se também

unimodal, mas com valores de massa molares inferiores a goma purificada. A conformação

para todas as amostras e frações foi ao acaso. O estudo de espectroscopia de absorção na

região do infravermelho para as frações HO e NaOH indicaram que as mesmas não

possuem o grupamento acetila na sua estrutura.

O teor de cátions determinado para as gomas do chichá e caraia são similares ao

obtido na literatura para a goma caraia.

A goma do chichá forma géis fortes a concentrações superiores a 3% em água, 6%

em presença de NaCI 0,1M, 5% em CaCb 0,1M e 6% A1Ch 0,1M. O processo de

desacetilação favoreceu à formação de géis mais fracos e dependentes da freqüência. Os

valores de deformação confirmam esta maior desorganização do gel para a goma

desacetilada. A goma caraia forma géis fortes a concentrações superiores ou iguais a 3%

em presença de água. A Adição do sal para as gomas do chichá e caraia purificadas

provocou uma diminuição nos seus módulos. Analisando os dados observa-se que a carga

e o tipo de sal influenciam diretamente na formação e força do gel. Os géis das gomas do

gêneroPONMLKJIHGFEDCBAs te rc u lia possuem comportamento semelhante (presença dos sais) e formam géis

termorreversivéis nas condições estudadas.

Produtos com características de hidrogéis foram formados por reticulação das gomas

chichá e cara ia com epicloridrina. Os géis formados não apresentaram no estudo de

infravermelhos, as bandas características do grupamento acetila. A capacidade de

intumescimento diminui com o aumento da concentração do agente reticulante. As gomas

reticuladas são termicamente mais estáveis que as mesmas intactas.
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