
 

ESTUDO DO LÁTEX (LEITE DE AMAPA) IN NATURA 

DERIVADO DO Brosimum parinarioides – Moraceae POR RMN 

DE BAIXO CAMPO. 

Eduardo Miguez*, Maria Inês B. Tavares 
 

 
 

1
 Instituto de Macromoléculas Professora Eloísa mano / UFRJ – Cidade Universitária, Centro de Tecnologia bloco J, 

Ilha do Fundão, CEP: 21945-970, CP: 68525, Rio de Janeiro-RJ - gisele@ima.ufrj.br 
 

 
Brosimum parinarioides é uma árvore encontrada na floresta Amazônica e seu látex (Leite de Amapá) é frequentemente 

usado como alimento e como medicina popular no tratamento da tuberculose e asma. Como esse látex é usado conforme 

extraído é necessário determinar seu grau de estabilidade em condições ambientais de estocagem. Assim foram 

determinadas o tempo de relaxação spin-spin (T2), por meio da ressonância magnética nuclear de baixo campo e os 

resultados mostram que o limite de estabilidade é até 6 meses. Pode-se ressaltar que a técnica empregada mostrou ser 

um método eficiente de estudo para este tipo de amostra. 
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Low field NMR study of the  latex derived from Brosimum parinarioides – Moraceae   

 
Brosimum parinarioides is a tree found in the Amazonia forest and its latex (Leite de Amapá) is often used like food 

and by the popular medicine in the treatment of tuberculosis and asthma.  Being swallowed in nature, its necessary 

determinate the stability degree of this latex in the storage conditions in which is used in Amazonia. The analyses of T2 

data showed that the limit of stability is not longer than six month in the storage conditions used by the population of 

Amazonia. The Low field NMR proved to be an efficient method for this kind of study. 
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Introdução  
Em muitos países tropicais os produtos não-madeireiros são fonte de alimento e renda econômica 

para diversas famílias, e em alguns casos, representam a única fonte de subsistência para 

populações que habitam as margens das florestas. O látex do tronco dessa árvore é utilizado para 

fins medicinais ou fitoterápico e normalmente é consumido em mistura com banana (para o 

combate da diarréia) e puro ou misturado com óleo de rícino (anti-helmintico). Os nativos da 

Amazônia, também, utilizam o látex para calafetar as embarcações e caiação das paredes. E quando 

estão mata adentro usam como alimento diário [1]. Assim há uma grande necessidade e um real 

interesse de conhecer as características químicas e físicas deste tipo de material polimérico. 

A espectroscopia de ressonância magnética nuclear (RMN) de baixo campo magnético foi escolhida 

por poder fornecer informações sobre a dinâmica molecular e os principais domínios presentes em 

látex, sem a necessidade de exaustivas cromatografias, o que para o estudo desse tipo de amostra é 

uma grande vantagem, já que esta espectroscopia é não destrutiva [2-4]. 

O objetivo deste trabalho foi avaliar a estabilidade química do látex extraído da Brosimum 

parinarioides – Moraceae, utilizando a espectroscopia de ressonância magnética nuclear de baixo 

campo magnético, por meio da determinação do tempo de relaxação spin-spin ou transversal do 
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núcleo de hidrogênio, focalizando o desenvolvimento de método analítico de caracterização de látex 

por RMN de baixo campo no estado sólido. 

 

Experimental  
Três amostras de látex foram colocadas em tubos de RMN de baixo campo, 18 mm (5g de amostra) 

e foram acondicionadas no laboratório de RMN a temperatura de 20ºC, na bancada e estas foram 

analisadas, assim que recebidas (mês zero) após os períodos de estocagem de 06 e 12 meses. 

As análises por RMN de baixo campo envolveram a determinação do tempo de relaxação spin-spin 

do núcleo de hidrogênio, e foram efetuadas em um espectrômetro de RMN MARAN ultra 23, com 

freqüência de 23 MHz para o núcleo de hidrogênio. A seqüência de pulso empregada foi Carr-

Purcell-Meiboom-Gill (CPMG), os pulsos de 90 e 180º foram calibrados automaticamente pelo 

equipamento, o valor de τ escolhido em função da natureza da amostra foi de 50 ms e o intervalo de 

reciclo foi 5s, suficiente para evitar a saturação do sinal. Os valores de T2H foram determinados 

pelo programa do equipamento (WINFIT). 

 

Resultados e Discussão  
Primeiramente o látex foi investigado por RMN em solução e os principais constituintes presentes 

no látex em questão foram detectados identificados: polisopreno, polissacarídeos, flavanóides, 

lipídeos e fosfolipídios. 

A Tabela 1 mostra os valores de T2H determinados para o látex durante um período de 12 meses, de 

acordo com os resultados nota-se que houve um aumento do tempo de relaxação em função das mudanças na 

mobilidade molecular da água intra e extracelular, o que causa uma modificação/quebra nas ligações de 

hidrogênio e como consequencia muda a mobilidade molecular da água gerando uma instabilidade no látex. 

 
Table 1- Valores de T2H do Leite de Amapá com a evolução do tempo 

___________________________________________________________________ 
Meses    T2H (ms) 

___________________________________________________________________ 
 

Zero    262 

 

Seis    357 

 

Doze    599 

____________________________________________________________ 
 
 

A Figura 1 mostra o Fit das curvas distribuição de T2H do Leite de Amapá para os meses de 

armazenamento. Nesta Figura fica evidente a modificação da mobilidade molecular/interação da 

água nos domínios do látex, permitindo avaliar a instabilidade deste no período estudado. 
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Figura 1-  Fit das curvas distribuição de T2H do Leite de Amapá 
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Conclusões 

 

De acordo com o estudo por RMN de baixo campo, por meio da determinação do tempo de 

relaxação spin-spin, nota-se que o limite de estabilidade é perto de seis meses, nas condições de 

armazenamento escolhidas. Além disso, pode-se inferir que a RMN de baixo campo, é uma técnica 

eficiente que pode ser empregada pela rapidez, praticidade e baixo de custo das análises, além de 

ser não destrutiva, pois as mesmas amostras foram analisadas nos períodos, e os resultados obtidos 

foram reprodutivos. 
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