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Resumo: O presente trabalho teve como objetivo caracterizar 
endosperma da semente brasileira Cassia fistula
relativos à estrutura da galactomanana extraída dessa espécie de semente. 
extração aquosa seguida de precipitação e
de 27%. A viscosidade intrínseca [η] 
respectivamente. A massa molar de pico (Mpk) 
manose:galactose  (Man:Gal) (3,2:1), teor de proteína (7,52%) e
galactomananas de sementes do gênero 
RMN 13C, correspondente ao C-4 de unidades de manose, mostrou que o padrão de substituição é coerente com a razão 
de Man:Gal 3:1. 
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Structural Characterization

Abstract: The objective of this paper was the partially structural characterization of galactomannan from endosperm 
Brasilian seeds of Cassia fistula (Caesalpin
characterization from this galactomannas 
followed for precipitation with etanol. The galactomannan yield in relation t
[η] value and Viscosity average molecular weight (M
respectively. The peak molar mass (Mpk) 
(3.2:1), amount of protein (7.52%) and 
from other Cassia seeds. The analysis of  
coherent with the Man:Gal ratio about 3:1. 
Keywords: Caesalpinaceae; Galactomanan
 
 
Introdução  

Galactomananas são heteropolissacarideos ramificados cuja estrutura básica consiste de uma cadeia

principal de unidades β-D-manopiranosídicas

(1→4), que são substituídas por unidades simples 

principal por ligações glicosídicas (

da cadeia podem variar de acordo com a origem e a espécie de leguminosa

galactomananas nos vegetais é o endosperma de sementes, a maioria prov
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: O presente trabalho teve como objetivo caracterizar parcialmente a estrutura da galactomanana 
Cassia fistula (Família Caesalpinaceae). Na literatura são relatados poucos dados 

relativos à estrutura da galactomanana extraída dessa espécie de semente. A galactomanana foi obtida através da 
extração aquosa seguida de precipitação em etanol. O rendimento de galactomanana em relação à massa da semente foi 

η] e massa molar viscosimétrica obtida foi de 9,73 
A massa molar de pico (Mpk) obtida por GPC foi de 1,9 x105 g/mol. O

, teor de proteína (7,52%) e ácido urônico (3,2%) foram semelhantes a outras 
sementes do gênero Cassia encontrados na literatura. A análise da região de 

4 de unidades de manose, mostrou que o padrão de substituição é coerente com a razão 

Galactomanana, canafístula, Cassia, RMN 

aracterization of Galactomannan from “Cassia fistula” 
 

: The objective of this paper was the partially structural characterization of galactomannan from endosperm 
Cassia fistula (Caesalpinaceae Family). On the literature it is report a few data related to structural 

characterization from this galactomannas from Indian species. The galactomannan was obtained by water extraction 
The galactomannan yield in relation to seed mass was 27%.  

and Viscosity average molecular weight (Mv) obtained para GCF were 9.73 dL/g 
(Mpk) obtained by GPC is 1.9 x105 g/mol, the mannose:galactose  (

52%) and uronic acid (3.2%) were similar to values reported for galactomannan extracted 
The analysis of  δ 77.0 – 76.0 region on 13C NMR attributed to C

coherent with the Man:Gal ratio about 3:1.  
; Galactomanannan; canafístula; Cassia; NMR.  

Galactomananas são heteropolissacarideos ramificados cuja estrutura básica consiste de uma cadeia

manopiranosídicas (Man), unidas entre si por ligações

, que são substituídas por unidades simples α-D-galactopiranosídicas (Gal)

glicosídicas (1→6). O teor e a distribuição de unidades de galactose ao longo 

de acordo com a origem e a espécie de leguminosa

galactomananas nos vegetais é o endosperma de sementes, a maioria prov
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parcialmente a estrutura da galactomanana do 
(Família Caesalpinaceae). Na literatura são relatados poucos dados 

A galactomanana foi obtida através da 
em relação à massa da semente foi 

 dL/g e 1,11 x 106 g/mol, 
g/mol. Os valores da razão 

ácido urônico (3,2%) foram semelhantes a outras 
A análise da região de δ 77,0- 76,0 no espectro 

4 de unidades de manose, mostrou que o padrão de substituição é coerente com a razão 

of Galactomannan from “Cassia fistula” seeds 

: The objective of this paper was the partially structural characterization of galactomannan from endosperm 
. On the literature it is report a few data related to structural 

The galactomannan was obtained by water extraction 
o seed mass was 27%.  The intrinsic viscosity

73 dL/g and 1.11 x 106 g/mol, 
mannose:galactose  (Man:Gal) ratio 

ere similar to values reported for galactomannan extracted 
C NMR attributed to C-4 of mannose residue is 

Galactomananas são heteropolissacarideos ramificados cuja estrutura básica consiste de uma cadeia 

si por ligações glicosídicas 

(Gal), ligadas à cadeia 

ão de unidades de galactose ao longo 

de acordo com a origem e a espécie de leguminosa. A principal fonte de 

galactomananas nos vegetais é o endosperma de sementes, a maioria proveniente da família 
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Leguminosae. Juntamente com os vegetais, as fontes microbianas em particular as leveduras e os 

fungos são consideradas as principais fontes de extração [1]. O vegetal Cassia fistula conhecido 

vulgarmente como chuva-de-ouro, cana-imperial ou canafístula verdadeira, é uma leguminosa 

Caesalpinaceae, do gênero Cassia. Espécie exótica, originária da Ásia, foi introduzida no Brasil há 

muitos anos [2]. A galactomanana extraída das sementes de Cassia fistula apresenta poucos dados 

na literatura quanto à caracterização estrutural [3, 4]. Khounvilay e Sittikijyothin, 2010 [5] 

relataram a caracterização reológica com experimentos oscilatórios visando aplicações na área de 

alimentos, no mesmo artigo publicaram a relação Man:Gal de 3,54 determinada por GC-MS, 

percentual de proteína (5,40%), e viscosidade intrínseca (12,03 dL/g). A caracterização de 

galactomananas extraída de sementes da região nordeste é um potencial campo de exploração para 

preparação de novos materiais. Algumas propostas de aplicações de galactomananas, extraídas de 

sementes coletadas no Estado do Ceará, já foram desenvolvidas dentro do nosso grupo de pesquisa, 

laboratório de polímeros da Universidade Federal do Ceará. A galactomanana extraída de sementes 

da Dimorphandra gardneriana (Fava Danta) foi caracterizada e proposta como substituto da goma 

guar por Cunha e col., 2009 [6]. Pires e col, 2010 [7] propuseram a aplicação biomédica de 

galactomananas de sementes de Dimorphandra gardneriana. No sentido de explorar novas fontes 

de galactomanana utilizando espécies vegetais presentes na região nordeste, o objetivo desse 

trabalho é a obtenção e caracterização de galactomanana extraída da semente de Cassia fistula 

(GCF). 

 

Exper imental  

Extração da galactomanana da semente de Cassia fistula  

As sementes maduras foram coletadas em dezembro de 2008, na cidade de Limoeiro do Norte-

Ceará, Brasil. A extração e purificação foi adaptada de Cunha e col., 2009 [6] para extração de 

galactomanana de semente de Dimorphandra gardneriana (Fava Danta), o qual consiste 

resumidamente em: intumescimento em água fervente e posterior trituração; centrifugação para 

separação do sobrenadante; precipitação em etanol e secagem do precipitado com acetona usando 

um jato de ar quente. O precipitado seco é a galactomanana de Cassia fistula (GCF). 

Composição química da GCF -O teor de ácido urônico foi determinado após a hidrólise da GCF e 

subseqüente reação com 3-hidroxibifenil considerando-se a absorbância a 520 nm [8]. O teor de 

proteína foi estimado pelo percentual de nitrogênio determinado por analise elementar em um 

microanalisador CARLOS ERBA EA1108. O cálculo foi realizado utilizando-se um fator de 

conversão de 5,87 [9]. 

2885



                                Anais do 11º Congresso Brasileiro de Polímeros – Campos do Jordão, SP – 16 a 20 de outubro de 2011. 

 

Cromatografia de permeação em gel (GPC)-As amostras foram solubilizadas em água para obter 

uma concentração de 0,1 % (m/v). Após 24 h, essas foram filtradas em membrana MILLIPORE 

0,22 µm. A massa molar de pico (Mpk) foi determinada através da cromatografia de permeação em 

gel (GPC), utilizando um equipamento SHIMADZU acoplado a um detector de índice de refração 

(RID-6A), coluna Ultrahydrogel Linear 7,8 x 300 mm, com fase móvel NaNO3 0,1M, à temperatura 

ambiente e fluxo de 0,5 mL/min. O volume injetado das amostras foi de 50 µL. A curva padrão para 

determinação da massa molar foi construída utilizando-se padrões de pululana (Shodex Standard P-

82, marca Phenomenex) com massas molares no intervalo de 5,9 x 103 a 7,9 x 105 g/mol. 

Viscosidade Intrínseca- Uma solução de galactomanana na concentração de 0,05% (m/v) em água 

foi preparada como solução mãe. As medidas foram feitas usando viscosímetro Ubbelohde (Cannon 

Instruments, model I-71) com um tempo de escoamento para a água de 98,9 s a 25ºC. A 

concentração real da solução mãe, após filtragem, foi obtida por evaporação do solvente em estufa a 

105ºC durante dois dias e pesagem do resíduo até massa constante. A viscosidade intrínseca foi 

obtida através da Equação de Huggins.  

Análise Reológica-As curvas de viscosidade, em função da taxa de cisalhamento, das soluções 

aquosas 0,1; 0,3; 0,5 e 1% (m/v) de GCF foram obtidas utilizando reômetro da TA Instruments, 

modelo Advanced Rheometer AR-550, geometria cone-placa com diâmetro de 40 mm, temperatura 

de 36ºC e uma taxa de cisalhamento de 10 s-1 a 1000 s-1.  

Ressonância Magnética Nuclear (RMN)-Os espectros de RMN 1H e 13C (Broad Band e DEPT 135) 

de uma solução de GCF 2,0% (m/v) em D2O (adicionada do padrão interno DSS (0,01% m/v)) 

foram obtidos a 70oC em espectrômetro BRUKER modelo AVANCE-DRX500. 

Resultados e Discussão 

Rendimento- O valor do rendimento da GCF em relação à massa de semente foi de 27%. Esse 

percentual é semelhante ao da maioria das sementes da família Caesalpinaceae [10], as quais 

apresentam rendimento, em termos de galactomanana solúvel a temperatura ambiente, de 25 a 30% 

[11].  

Análise do teor de proteína e ácido urônico-Considerando que todo nitrogênio presente na amostra 

se deve a presença de proteína, utilizou-se um fator de conversão igual a 5,87 [9] para calcular o 

teor de proteína.  A GCF mostra uma quantidade considerável de proteína (7,52%), valor bem 

próximo ao encontrado para galactomanana de Senna spectabilis (7,38%) [11], entretanto maior que 

o teor encontrado para a galactomanana da Cassia fistula caracterizada por Khounvilay e 

Sittikijyothin, 2010 [5]. O teor de ácido urônico encontrado para a GCF foi de 3,2%. Outras 
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espécies de galactomananas também apresentam um pequeno percentual de ácidos urônicos. Para a 

goma guar valores de 1,9 a 2,6% foram observados [6].  

Viscosidade intrínseca e massa molar-A viscosidade intrínseca [η] da GCF obtida através da 

extrapolação de Huggins foi de 9,73 dL/g. O valor da constante de Huggins obtida para a GCF foi 

de 0,98. Bons solventes apresentam valores de kH na faixa de 0,3 – 0,8 [12]. Valores maiores que 1 

são atribuídos a associações intermoleculares [13]. Andrade e col., 1999 [14] obtiveram [η] e kH 

para galactomanana da Cassia javanica igual a 12,9 e 0,93, respectivamente. A massa molar 

viscosimétrica (Mv) da GCF foi obtida a partir da equação de Mark-Houwink utilizada por Doublier 

e Launay, 1981 [15] e modificada por Gaisford e col.,1986 [16]:  

[η] = 11,53 x 10��[1 − ��]M�]�,��                                                                       (1) 

O valor encontrado foi de 1,11 x 106 g/mol. Para Cassia javanica, a Mv utilizando a mesma equação 

foi de 1,94 x 106 g/mol [14]. Azero e Andrade, 2002 [9] observaram altos valores de kH para as 

galactomananas de locust bean e Cassia javanica, as quais apresentam padrão de substituição de D-

galactose semelhantes. A razão Man:Gal obtida para a GCF foi de 3,2:1 [17] semelhante a Cassia 

javanica e locust bean. A curva de GPC para a GCF apresentou distribuição unimodal e a massa 

molar de pico (Mpk) obtida a partir da curva de calibração com pululanas foi de 1,9 x 105 g/mol. 

 Analise reológica- A Fig. 1 mostra as curvas de viscosidade em função da taxa de cisalhamento das 

soluções aquosas de galactomanana com concentrações 0,1; 0,3; 0,5 e 1% (m/v) observa-se um 

comportamento pseudoplástico para solução de concentração 1%. Essa pseudoplasticidade diminui 

para as concentrações de 0,5 a 0,1%.  Para as soluções de 0,3 e 0,1%, as curvas se aproximam de 

um comportamento Newtoniano para taxas de cisalhamento acima de 200 s-1. Resultado semelhante 

foi obtido para a galactomanana de Dimorphandra gardneriana [6].  

 
 

 

 

 

Figura 1 – Curvas de viscosidade em função da taxa de cisalhamento para soluções aquosas de GCF. 

Ressonância Magnética Nuclear (RMN)-A razão Man:Gal (3,2:1) foi obtida a partir da integração 

dos sinais de anomérico (δ 5,02 e 4,73 atribuídos a C-1 da galactose e manose, respectivamente) 

observados no espectro de RMN 1H da galactomanana de Cassia fistula [17]. O espectro de RMN 
13C apresenta os sinais com alta razão sinal/ruído permitindo a identificação dos principais sinais. A 

região de anomérico (δ 90-100) mostra três sinais definidos em δ 99,53, 100,6 e 100,8 atribuídos 
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aos carbonos anoméricos de α-D-galactose, β-D-manose substituída e não substituída, 

respectivamente [18]. 

A região de δ 77,0 a 76,0 é atribuída a sinais de C-4 de unidades de manose O-substítuida (M-4). O 

desdobramento de sinais nessa região foi utilizado por Dea e Morrison (1975) [1] para sugerir o 

padrão de substituição das unidades de galactose. A Fig. 2 mostra o desdobramento em três sinais, o 

primeiro denominado I, em δ 77,6, correspondente M-4 quando duas unidades substituídas estão 

adjacentes; o segundo denominado II, δ 77,4, atribuído a M-4 de uma díade na qual apenas uma 

unidade é substituída; e o terceiro, denominado III, em δ77,14, foi atribuído a M-4 não substituída 

adjacente a outras unidades do mesmo tipo. Observa-se que o sinal III apresenta maior intensidade 

que os demais indicando uma longa seqüência de unidades de manose não ramificados. Esse padrão 

é esperado para uma galactomanana que apresenta razão Man:Gal 3,2:1. 

 

Figura 2 – Espectro de RMN 13C da GCF em D2O a 70oC. 

O espectro de RMN 13C DEPT 135 (Fig. 3) mostrou três sinais relativos a carbonos metilênicos 

(amplitudes opostas a CH). Os sinais em δ 61,84 e 61,29 são atribuídos a C-6 não substituídos de 

galactose e manose, respectivamente [19].  

 

 

 

 

Figura 3 – Espectro de RMN 13C DEPT 135 da GCF em D2O a 70oC. 

Os sinais em δ 67,33 foram atribuídos a C-6 de unidades β-D-manopiranose substituída nesse 

carbono por unidades de α-D-galactose. A substituição em O-6 proporciona um aumento no 

deslocamento químico de 6-11 ppm no deslocamento do carbono vizinho [20]. Para galactomananas 

foi observado um deslocamento de 6 ppm para 6-O-manose em relação a manose não substituída 

[19]. 
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Conclusões 

Galactomanana pode ser obtida através da semente de Cassia fistula. O rendimento é comparável 

com aqueles reportados para galactomananas obtidas de outras sementes brasileiras. A 

galactomanana da Cassia fistula apresenta viscosidade intrínseca [η] e massa molar viscosimétrica 

de 9,73 dL/g e 1,1 x106 g/mol, respectivamente. A análise do espectro de RMN 13C confirma a 

estrutura básica de uma galactomanana com padrão de substituição coerente com a razão 3,2:1 de 

manose/galactose.  
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