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O objetivo do presente trabalho foi a síntese e a caracterização de derivados carboxilado (polieletrólito, GMPFOXT) e 
aminoalquilado (anfifílico, GMPFOXD) a partir da galactomanana extraída de sementes da espécie nativa Pau ferro 
(Caesalpinia ferrea - GMPF). Os derivados obtidos pela modificação seletiva da GMPF em C-6 através do reagente 
TEMPO (N-oxil-2,2,6,6-tetrametil-piperidina) e dodecilamina, apresentaram elevados rendimentos (~ 77 e 94% para 
GMPFOXT e GMPFOXD, respectivamente). A obtenção desses produtos foi confirmada pelas técnicas 
espectroscópicas de FTIR e 13C-RMN. Por análises de cromatografia de permeação em gel (GPC) observou-se a 
diminuição dos valores de massa molar e aumento da polidispersão após a derivatização, indicando mudança no estado 
de agregação em solução, devido às modificações hidrofílicas e/ou hidrofóbicas na superfície da estrutura. O 
desenvolvimento desses derivados pode ampliar o seu uso em diferentes áreas como cosmética e farmacêutica, entre 
outras.  
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Oxidation and N-alkylation of galactomannan extracted from Caesalpinia ferrea var. ferrea seeds 

 

 

The objective of this work was the synthesis and characterization of carboxyl (polyelectrolyte, GMPFOXT) and 
aminoalkylate (amphiphilic, GMPFOXD) derivatives of the galactomannan extracted from the seeds of native specie 
Pau-ferro (Caesalpinia ferrea - GMPF). The derivatives were obtained by selective modification of GMPF at C-6 in the 
presence of TEMPO reagent (N-oxil-2,2,6,6-tetramethyl-piperidine) and dodecylamine showed high yields (~ 77 and 
94% for GMPFOXT and GMPFOXD, respectively). The characteristics of the derivatives were confirmed by 
spectroscopic techniques of FTIR and 13C-NMR. By gel permeation chromatography (GPC), was observed a decrease 
of molar mass values and increase in polydispersity after derivatization, indicating change in the aggregation state in 
solution, caused by modification on the superficial structure. The development of these products can expand the use of 
them in different areas such as cosmetics and pharmaceutics, among others. 
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Introdução  
 

As galactomananas são polissacarídeos neutros, comumente encontrados no endosperma das 

sementes de leguminosas onde desempenham papel de reserva, podendo também ser obtidas a 

partir de fontes microbianas, em particular leveduras e fungos1-2. Esse polissacarídeo é composto 

de uma cadeia principal formada por unidades monossacarídicas de β-D-manopiranose (Man) 

unidas por ligações glicosídicas (1→4), substituídas em O-6, por unidades monossacarídicas de 

α-D-galactopiranose (Gal) (Figura 1), em graus variados, dependendo da espécie3-5. 

Comercialmente são utilizadas as galactomananas de Guar (Cyamopsis tetragnolobus L. Taub), 

Locusta ou Alfarroba (Ceratonia siliqua) e goma Tara (Caesalpinea spinosa)6.  
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Figura 1 – Estrutura parcial da galactomanana e suas respectivas unidades monossacarídicas: (Man) manose, (Gal) galactose4 

 

A importância deste polissacarídeo pode ser vista no seu amplo uso, principalmente, em 

indústrias alimentícias7-11 e farmacêuticas12, como agente geleificante na obtenção de cápsulas de 

sementes artificiais13, anticoagulante14, entre outros. A base para a sua vasta aplicação em uma 

variedade de produtos é a alta capacidade de ligar-se à água inibindo a sinerese, o seu grande poder 

espessante e a estabilidade de suas soluções. 

Nos polissacarídeos, todas as unidades podem passar por reações de modificação ou de 

conversão, conduzindo à produção de moléculas de graus de complexidade variados. As razões que 

levam à modificação podem ser, por exemplo, aumentar ou diminuir o caráter geleificante, aumentar 

a retenção de água num determinado sistema, adicionar grupamentos hidrofílicos (mais solúvel em 

meio aquoso) ou hidrofóbicos (menos solúvel) e aumentar o poder emulsificante, entre outros. 

Na UFPR modificações químicas estão sendo realizadas com galactomananas extraídas de 

sementes de várias espécies nativas. GERMANO em 199615 sintetizou derivados sulfatados a partir 

de galactomananas de Cassia fastuosa e Mimosa scabrella com atividades anticoagulantes. 

SIERAKOWSKI et al. (2000)4 sintetizaram um derivado carboxílico de galactomanana de 

Leucaena leucocephala que foi utilizado posteriormente em estudos de interação com albumina 

juntamente com a galactomanana oxidada de Cassia fastuosa16. MERCÊ et al. (1998, 2000)17-18 

utilizaram galactomananas de Leucaena leucocephala e Cassia fastuosa em estudos de 

complexação com íons metálicos. PIRES et al. (2001)14 estudaram um heparinóide ativo obtido pela 

sulfatação de uma galactomanana isolada do endosperma de sementes de Senna macranthera. ONO 

et al. (2004)19 sintetizaram derivados sulfatados de galactomananas que foram aplicados em ensaios 

de atividade antiviral contra o HSV-1 (vírus Herpes simples) e dengue em experimentos in vitro e in 

vivo. 

O presente trabalho teve como objetivo utilizar a galactomanana extraída do endosperma 

de sementes de uma espécie nativa, o Pau-ferro (Caesalpinia ferrea var. ferrea), na síntese de 
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derivados aniônicos e anfifílicos, via oxidação seletiva com o reagente TEMPO, avaliando suas 

características estruturais e algumas propriedades físico-químicas em solução. 

 
 
Experimental  
 

 

1. Fonte do Polissacarídeo 

A galactomanana (GMPF) foi obtida a partir de sementes do Pau-ferro (Agropecuária Santa 

Helena Com. Emp. Ltda - Projeto Matas Nativas, Itatinga-SP)  

 

 

2. Obtenção do Polissacarídeo 

As sementes (50g) foram descascadas e o endosperma moído foi colocado em Sohxlet sob 

refluxo com éter etílico a 40oC para inativação enzimática, deslipidificação e despigmentação. O 

resíduo, após secagem à 25oC, foi submetido a uma extração aquosa exaustiva em liquidificador. O 

processo foi repetido várias vezes, as alíquotas foram reunidas e o resíduo foi separado através de 

centrifugação (7000 rpm/40min). O sobrenadante foi concentrado em rota-evaporador sob pressão 

reduzida à 40oC. NaCl foi acrescentado à solução para se obter uma concentração de 0,1 mol.L-1 e o 

polissacarídeo foi precipitado com 2 volumes de etanol comercial. O precipitado foi filtrado em 

pano de nylon e seco à 25oC obtendo-se assim o polissacarídeo nativo (GMPF). 

 

 

3. Modificação química da galactomanana (GMPF) com o reagente TEMPO (N-oxil-2,2,6,6-

tetrametilpiperidina) 

A GMPF (1,5 g) foi solubilizada em 1 L de água destilada, sob agitação por 24 h a 30°C. A 

solução, mantida a 3ºC sob agitação e atmosfera de nitrogênio, foi tratada com TEMPO (N-oxil-

2,2,6,6-tetrametilpiperidinal) (23 mg), NaBr (115 mg), e hipoclorito de sódio (10,71 mL a 10%), 

para converter 0,1 mmol de álcool primário do polissacarídeo em ácido (Figura 2). Ao final do 

processo oxidativo, 16 mg de NaBH4 e 20 ml de etanol foram usados para a redução do agente 

oxidante4,20-21. Após, o pH foi ajustado para 8, tratado com NaCl suficiente para uma concentração 

final de 0,1 mol.L-1 , precipitado com 2 volumes de etanol comercial e seco. A conversão do álcool 

em ácido foi estimada por titulação com NaOH (0,05 mol.L-1) durante o processo de oxidação, onde 

o pH inicial de ~9,3 foi mantido pela adição de solução de NaOH(aq). 
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Figura 2 – Reação de oxidação utilizando o reagente  TEMPO  (N-oxil-2,2,6,6-tetrametilpiperidina)  na  conversão  do álcool a aldeído e ácido 

carboxílico como produto final  (leg.: Forma radicalar TEMPO (I), íon Nitrozônio (II) e Hidroxilamina (III))20-21 

 

 Para o processo de N-alquilação, seguindo o procedimento realizado por SIERAKOWSKI et 

al. (2002)16, utilizando o mesmo mecanismo de conversão do álcool ao intermediário aldeído 

(Figura 2), foi efetuada uma segunda síntese na qual a oxidação foi realizada na ausência do 

brometo de sódio, e onde foi introduzido no início do processo um composto aminoalquilado, a 

dodecilamina (107,3 mg) e o cianoborohidreto de sódio (87 mg) como agente redutor.  

 
 

4. Caracterização dos derivados 

As caracterizações por infravermelho foram obtidas através de pastilhas de KBr contendo 1 

mg de amostra para 100 mg de KBr em espectrofotômetro BIORAD Excalibur – FTIR com 4 cm-1 

de resolução e transformada de Fourier, na região de 4000-400 cm-1 em transmitância T (%). Para as 

análises de 13C-RMN, as amostras de GMPF, GMPFOXT e GMPFOXD foram solubilizadas em 

água milli-Q por 24 h, a uma concentração de 25 g.L-1. As soluções foram condicionadas em tubos 

de 10 mm, usando a acetona como padrão interno e, analisadas em espectrômetro BRUKER, 

modelo AVANCE – DRX 400, acoplado a transformada de Fourier. A temperatura de análise foi de 

30°C e a freqüência de observação do núcleo foi de 100 MHz. Para as análises por GPC, as soluções 

aquosas a 1,0 mg.mL-1 das amostras em nitrato de sódio 0,1 mol.L-1 contendo 200 ppm de azida de 

sódio foram filtradas em membranas 0,45 µm (Millipore) e injetadas (100 µL) em cromatógrafo 

VISCOTEK, modelo VE3580, acoplado a multidectores e colunas de polimetacrilato PWxl (Tosoh, 

Japão) 6000, 4000 e 2500, conectadas em série, com limites de exclusão de 8x106, 3x105 e 3x103 

g.mol-1. As colunas foram calibradas com padrões cromatográficos de massa conhecida, o 

poli(óxido de etileno) (22x103 g.mol-1) e dextrana (70x103 g.mol-1), usando como eluente o mesmo 

solvente das amostras. 
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Resultados e Discussão  
 

A modificação química via oxidação teve como objetivo gerar cargas negativas ao longo da 

cadeia do polissacarídeo, dando-lhe um caráter de eletrólito, diversificando e favorecendo sua 

utilização em sistemas em que se necessite estabilizar e interagir com compostos carregados 

positivamente. O grau de oxidação (G.O.) foi calculado, com base nas hidroxilas primárias livres 

presentes na galactomanana, de acordo com sua relação Man/Gal (2:1) indicando que, a cada três 

unidades monossacarídicas, duas podem apresentar hidroxilas no carbono 6 livres (C-6). A 

formação dos grupos carboxila correspondem, dessa forma, a quantidade de NaOH utilizado no 

processo titulométrico20-21, que indica a razão entre a concentração em mmoles oxidados e a 

concentração em mmoles oxidáveis. O volume da base consumido indicou, também, quantos mols 

de NaOH foram necessários para neutralizar os grupamentos ácidos gerados na síntese. Os graus de 

oxidação dos derivados GMPFOXT e GMPFOXD encontram-se na Tabela 1, onde se observou, 

também, que os rendimentos para os produtos da N-alquilação/oxidação e oxidação foram altos (94 

e 77%, respectivamente). Resultados semelhantes aos valores das oxidações com o reativo TEMPO 

foram obtidos para a xiloglucana de H. courbaril22, galactomanana de Prosopis chilensis23 e 

exsudado de Anacardiam ocidentale24.  

 

Tabela 1 – Rendimento (%, m/m) e grau de conversão (G.O., %) dos derivados da oxidação (GMPFOXT) e N-alquilação/oxidação (GMPFOXD) da 
galactomanana de C. ferrea var. ferrea  

 
Derivado Volume de NaOH 

consumido (mL) 
Rendimento (% m/m) G.O.2 (%) 

GMPFOXT 58 77,0 62,8 

GMPFOXD1 50 94,0 45,1 
1 Oxidação posterior à adição da dodecilamina. 
2 Valores obtidos pelo total de solução de NaOH consumida até o final da reação. 

 

Na caracterização dos derivados por FTIR (Figura 3) foram observadas as deformações 

características que ocorreram após a reação de oxidação e N-alquilação/oxidação. A GMPFOXT 

apresentou uma banda intensa em 1735 cm-1, referente à carbonila (C ═ O) do ácido carboxílico em 

seu estado protonado, e outra em 1640 cm-1 em seu estado carboxilado (–COO-). O derivado N-

alquilado/oxidado (GMPFOXD) apresentou um estiramento em 1650 cm-1 correspondente a 

deformação angular simétrica da ligação C–N, e outra em 1620 cm-1 que foi atribuída à deformação 

angular da ligação N–H. Em 1730 cm-1 foi observada uma banda correspondente a carbonila gerada 

na oxidação posterior a N-alquilação indicando, portanto, que hidroxilas primárias da amostra 

GMPFOXD foram convertidas a ácido. As bandas das regiões entre 700 a 1300 cm-1 foram 

atribuídas à estrutura interna do polissacarídeo, comum entre as amostras GMPF, GMPFOXT e 

GMPFOXD. 
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 Figura 3 – Espectro na região do infravermelho (700-1850 cm-1) da galactomanana de C. ferrea var. ferrea (GMPF) e dos derivados oxidado 
(GMPFOXT) e N-alquilado/oxidado (GMPFOXD). (u.a.) = unidade arbitrária 

 

As análises por 13C-RMN encontram-se na Figura 4 e 5. A seletividade do reagente 

TEMPO foi observada pelo desaparecimento dos sinais dos C-6 livres da galactomanana nativa 

(Man6 e Gal6) que apresentaram deslocamentos em δ 61,7 e 61,1 (Figura 4A). O espectro do 

derivado oxidado, GMPFOXT (Figura 4B), mostrou regiões características relacionadas à formação 

do íon carboxilado gerado na síntese e observadas em campo baixo δ 175,0 (Figura 4C). A região 

dos carbonos das unidades monossacarídicas também sofreu mudanças, com deslocamentos dos 

sinais para campo mais baixo, principalmente, em relação ao C-5 (δ 76,5 e 77,6) da manose, vizinho 

ao átomo de oxigênio mais eletronegativo da carbonila gerada na síntese.  

 

 

Figura 4 – 13C-RMN da galactomanana de C. ferrea var. ferrea (GMPF, A), do derivado oxidado (GMPFOXT, B) e o sinal da carbonila gerada na 
síntese com o reagente TEMPO (C), deslocamentos químicos (δ) em ppm  

 



Anais do 10o Congresso Brasileiro de Polímeros – Foz do Iguaçu, PR – Outubro/2009 

Pelo espectro de 13C-RMN do material N-alquilado/oxidado (Figura 5), verificou-se que os 

carbonos pertencentes à unidade monossacarídica mantiveram os deslocamentos químicos 

correspondentes a GMPF. Apenas na região de C-5 houve o aparecimento de um pequeno sinal 

entre δ 77,4 e 75,7, devido à presença do grupo carboxil gerado na oxidação, conforme determinado 

para o GPFOXT. Porém, observaram-se dois deslocamentos que indicaram o processo de N-

alquilação/oxidação, um em δ 53,5, referente a um produto final constituído por uma amina 

secundária, e o outro em δ 175,4, que indicou a formação do grupo carboxil proveniente da 

oxidação. A diminuição dos sinais dos C-6 livres da GMPF (δ 61,9 e 61,2), na síntese da 

GMPFOXT, mostrou a especificidade do reagente TEMPO. 

 

 

Figura 5 – 13C-RMN do derivado N-alquilado/oxidado da galactomanana de C. ferrea var. ferrea (GMPFOXD) em sistema D2O/H2O à 30°C, 
utilizando acetona como padrão interno, deslocamentos químicos (δ ) em ppm  

 

A GMPF e os seus derivados GMPFOXT e GMPFOXD foram analisados por cromatografia 

de permeação em gel (GPC) e os resultados das análises encontram-se na Tabela 2. Para os 

derivados da reação de oxidação seletiva e adição de grupo funcional aminoalquilado houve uma 

diminuição dos valores de massa molar (Mw), da viscosidade intrínseca [η] e um aumento na 

polidispersão (Mw/Mn) em relação a GMPF, o que pode ser explicado pelo alto valor de pH do meio 

reacional (9,3) e ao produto formado, com possível reação de β-eliminação25-27. A redução da massa 

molar durante a oxidação foi, também, observada para xiloglucana de H. coubaril22,28, pululana29 e 

Anacardian ocidentale
24. 
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Tabela 2 – Resultados das análises de cromatografia de gel permeação para as amostras de galactomanana de Caesalpinia ferrea var. ferrea nativa 
(GMPF), derivado oxidado (GMPFOXT) e N-alquilado/oxidado (GMPFOXD)(1) 

 

Amostra GMPF GMPFOXT GMPFOXD 

Mw (g.mol
-1) 8,99x105 (± 0,61) 2,25x105 (± 0,065) 2,35x105 (± 0,11) 

Mn (g.mol-1) 6,25x105 (± 0,091) 1,44x105 (± 0,023) 1,13x105 (± 0,10) 

Mw/Mn 1,44 (± 0,11) 1,56 (± 0,049) 2,17 (± 0,098) 

[η] (dL.g-1) 10,51 (± 0,53) 1,85 (± 0,08) 2,74 (± 0,11) 

Rh (nm) 47,5 (± 5,16) 14,10 (± 3,01) 19,6 (± 0,87) 

Rg (nm) 74,3 (± 0,7) 52,10 (± 0,35) 32,8 (± 5,14) 

α 0,63 (± 0,015) 0,62 (± 0,10) 0,78 (± 0,06) 
(1) - por GPC Viscotek 270 Dual Detector, colunas PWxl 2500, 4000 e 6000, a 30 ºC 

 

Observou-se também diminuição dos valores de Rg (raio de giro) e raio hidrodinâmico 

(Rh). Os resultados de Rh podem estar relacionados com as interações intermoleculares e com o 

grau de substituição, que fazem com que as cadeias poliméricas tenham uma tendência a se contrair, 

conforme observado em galactomananas com diferentes massas molares30. O valor da constante de 

Mark-Houwink-Sakurada (α) fornece informações a respeito da conformação do polímero no 

solvente utilizado (nitrato e azida de sódio), em que a galactomanana nativa e o derivado oxidado 

apresentaram conformação ao acaso (valores de α entre 0,5 e 0,8), portanto, com cadeias mais 

flexíveis; e o derivado anfifílico mostrou tendência à conformação em bastão (0,78), ou seja 

estrutura mais rígida31-32. A primeira pode ser justificada pela maior hidrofilicidade das amostras e a 

segunda, pela introdução de uma cadeia hidrofóbica, onde o polissacarídeo adotou uma forma mais 

extendida. 

 
 
Conclusões  
 

A utilização do reagente TEMPO para reações de oxidação da galactomanana de Pau-ferro 

mostrou ser uma alternativa para modificações em regiões específicas, incluindo a síntese de 

compostos anfifílicos, que possibilitam a obtenção de estruturas com diferentes forças iônicas e 

hidrofóbicas, e influenciam o estado de agregação em solução, assim como a conformação das 

moléculas, possibilitando novas funcionalidades.  
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