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Resumo:  
Desempenhando um papel importante na alimentação humana, as sementes são fontes de carboidratos, proteínas 

e lipídios, logo, tem sido exploradas por muito tempo pela indústria de alimentos. Por esse motivo, o presente trabalho 
consiste na obtenção e caracterização de xiloglucana obtida a partir de sementes de tamarindo (Tamarindus indica). 
Para prospectar as possíveis aplicações industriais do polissacarídeo, ele foi caracterizado por Espectroscopia na Região 
do Infravermelho com Transformada de Fourier (FTIR), Ressonância Magnética Nuclear (RMN) e Análise 
Termogravimétrica (TGA). Os resultados da pesquisa mostraram que foi possível realizar a extração de xiloglucana, 
mas ainda é preciso aperfeiçoar o processo para aumentar o rendimento de extrato. Os resultados de FTIR, RMN e TGA 
foram semelhantes aos dados encontrados na literatura.  
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Chemical characterization of xyloglucan obtained from Tamarindus indica seeds from the semi 

arid northeastern  
Abstract:  

Playing an important role in food, seeds are sources of carbohydrates, proteins and lipids, so they have been 
explored for a long time by the food industry. For this reason, the objective of present work is to obtain and characterize 
xyloglucan obtained from tamarind seeds (Tamarindus indica). In order to assess possible industrial applications of the 
polysaccharide, it was characterized by Infrared Fourier Transform spectroscopy (FTIR), Nuclear Magnetic Resonance 
(NMR) and Thermogravimetric Analysis (TGA). Search results showed that it was possible to perform xyloglucan 
extraction but the process still requires improvements in order to increase the extraction yield. FTIR, NMR and TGA 
results were similar to those found in literature. 
Keywords: Extraction, Biopolymers, Polysaccharides. 
 
Introdução  

O tamarindo (Tamarindus indica) é nativo da África e da Índia, sendo amplamente distribuída 
no mundo, crescendo em regiões tropicais [1]. As xiloglucanas são amplamente utilizadas em 
alimentos como agente espessantes, estabilizantes e geleificantes. Neste contexto, ainda apresentam 
a vantagem de não serem digeridas pelas enzimas digestivas humanas, atuando como fibras 
dietéticas [2].  

Neste trabalho o tamarindo foi utilizado como fonte de xiloglucanas, que possuem uma cadeia 
principal constituída por unidades de D-glucopiranose, unidas por ligações glicosídicas do tipo β 
(1→4) com unidades laterais substituídas em O-6 por unidades de α-D-xilopiranose, a  qual  
também  pode  ser  substituída  em  O-2  por  unidades de β-D-galactopiranose. As sementes são 
ricas em xiloglucanas de reserva, amplamente estudadas devido à sua capacidade de produzir 
soluções aquosas viscosas. 
 
Experimental  
Extração e purificação de polissacarídeos 
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Inicialmente, as sementes de tamarindo foram pesadas e submetidas a aquecimento em água a 
100°C/4 h, para facilitar a retirada do tegumento e a inativação enzimática, conforme metodologia 
proposta [3], com adaptações. As cascas das sementes foram removidas manualmente e colocadas 
para secar em estufa com circulação de ar forçada. Após esta etapa, os cotilédones foram triturados 
em moinho de facas tipo Willey para obter farinha de tamarindo e, assim, extrair a xiloglucana. 
Cerca de 75g de farinha foram imersos em 2L de água destilada e o sistema foi mantido sob 
agitação e aquecimento a 50ºC/1 h. A solução obtida foi filtrada em malha de aço, obtendo-se uma 
porção fibrosa, e ao filtrado foram adicionados 2L de etanol para 2L de solução polissacarídica para 
precipitação de xiloglucana, sob refrigeração por 24 h. Em seguida, foi separado o precipitado e 
submetido ao processo de desidratação com acetona. Após esta etapa foi realizada secagem em 
fluxo de ar contínuo. O material seco foi triturado em um moinho analítico (IKA, modelo A11 
basic) para tornar a xiloglucana em pó.  

 
Espectroscopia de Infravermelho - FTIR 

A análise dos grupos funcionais do material foi realizada por espectroscopia na região do 
infravermelho médio, com transformada de Fourier (FTIR), em um espectrofotômetro Agilent, 
modelo Cary 660, de resolução 4.0 e 128 varredura e comprimentos de onda de 400 a 4000 cm-1. Os 
espectros foram obtidos a partir da mistura de polissacarídeos com KBr. 

 
Espectroscopia de Ressonância Magnética Nuclear 

Os espectros de RMN foram obtidos em um equipamento Agilent DD2 de 600 MHZ (para 
núcleo de 1H) e equipado com uma sonda One Probe de 5 mm de diâmetro interno (H-F/15N-31P) 
de detecção inversa e gradiente de campo no eixo “z”. As amostras foram preparadas dissolvendo-
se aproximadamente 5 mg de xiloglucana em 550 µL de D2O e esta solução foi submetida a 
ultrasson por 20 minutos. Em seguida, o espectro unidimensional de 1H foi realizado a 80°C com 
um tempo de espera entre cada aquisição de 2s, aquisição de 128 transientes em uma janela 
espectral de 16 ppm e 32k de número de pontos. O espectro unidimensional de 13C foi obtido com 
um tempo de espera entre cada aquisição de 1s, aquisição de 20k de transientes em uma janela 
espectral de 251,1 ppm e 32k de número de pontos. Os picos foram integralizados utilizando o 
software VNMRJ 4.0. 
 
Análise Termogravimétrica (TGA) 

A análise termogravimétrica do polissacarídeo foi conduzida num intervalo de temperatura de 
25 a 900 ºC, sob atmosfera de ar sintético, com uma taxa de fluxo de 10 mL.min-1 utilizando 
cadinhos de alumina. Uma taxa constante de 20ºC.min-1 aqueceu uma massa de xiloglucana 
aproximadamente 10 mg. Um analisador térmico STA 6000 (PERKIN ELMER) foi utilizado para 
este estudo.      
 
Resultados e Discussão  
 
Rendimento de xiloglucana 

O rendimento do processo de purificação encontrado para xiloglucana foi em torno de 10,1%, 
com base na massa de sementes moídas. A principal fonte de xiloglucana explorada comercialmente 
é a semente de tamarindo, do qual o polissacarídeo representa 46-48% semente descascada [1]. Em 
trabalho realizado com extração de xiloglucana de sementes de H. courbaril, T. indica e M. sloanei 
obtiveram-se rendimentos de 37-43,5% de polissacarídeo [4]. Portanto, o rendimento obtido neste 
trabalho foi inferior ao reportado na literatura. O baixo rendimento pode estar associado às perdas 
que ocorreram no processo de obtenção dos polissacarídeos, fatores gênicos e climáticos das 
sementes. 
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Espectroscopia no Infravermelho 

A Fig. 1 mostra os espectros obtidos na região do infravermelho para o polissacarídeo de 
Tamarindus indica, entre 4.000-400 cm-1. Os espectros de xiloglucana apresentaram bandas fortes e 
largas entre 3.600 e 3.000 cm-1 atribuídas ao resultado de estiramento vibracional do grupo OH [5].  
A banda na faixa de 2240 cm-1 pode estar relacionada ao estiramento do grupamento CH, 
especificamente, as vibrações simétricas e assimétricas do grupamento CH2 [6].  A banda em torno 
de 1650 cm-1 refere-se ao estiramento dos aneis de galactose e de manose causado pela deformação 
axial da ligação C=C [7]. A região entre 1.200 a 1.460 cm-1 está relacionada a deformações 
simétricas dos grupos C-OH e CH2 [8,9].  As bandas a 815 cm-1 e 867 cm-1 referem-se ao 
estiramento das conformações anoméricas dos polissacarídeos, respectivamente, α-D-
galactopironose, e β-D-manopiranose [10,11].  

 

Figura 1 - Espectro de infravermelho de xiloglucana (Tamarindus indica). 

Análise Estrutural dos polissacarídeos por Ressonância Magnética Nucler (RMN) 

Os sinais (δ 5,12; 4,93; 4,55), a partir de 1H, correspondem a glicose, xilose e galactose, 
respectivamente. O sinal mais intenso surge em 4,55 ppm compatível com a conformação do anel α-
D-galactopiranose. No entanto, para a xiloglucana, não foi possível integrar as áreas relativas aos 
sinais de 1H (Gli:Xil:Gal) (Fig. 2a). 

Os espectros de RMN de 13C da xiloglucana apresentaram três sinais nas regiões específicas 
dos carbonos anoméricos (δ 107; 105; 101,6) (Fig. 2b). Os sinais, aproximadamente, δ 104, 102 e 
98 referem-se às unidades β-D-galactopiranose, β-D-glucopiranose e α-D-xilopiranose, 
respectivamente [12-16]. Através da análise, foi possível detectar a presença de glicose como 
componente majoritário, seguido de xilose e galactose, confirmando a presença de xiloglucanas. A 
fração xiloglucana apresentou a relação glucose/xilose/galactose de 1,04:1,00:0,41, para o carbono 
anomérico do 13C RMN. Na análise feita por Freitas [17], a proporção (Gli:Xil:Gal de 1,7:1,6:1,0) 
foram similares a razão obtida no presente trabalho. Resultado análogo também foi descrito por 
Buckeridge [18], que caracterizaram estruturalmente as xiloglucanas de C. langsdorffii e obtiveram 
as proporções (Gli:Xil:Gal) de 2,7:1,9:1,0 e 2,4:1,6:1,0 dependendo da procedência das sementes.  
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Figura 2 - Espectro de RMN do Hidrogênio (1H) (a) e do Carbono (13C) (b) de Xiloglucana (T. indica) em 
600 MHZ de frequência, dissolvida em D2O. 

 
Análise Termogravimétrica (TGA)  

A análise de TGA foi realizada a fim de entender o comportamento térmico dos 
polissacarídeos e como eles podem ser influenciados por sua estrutura. 

Na Fig. 3, observam-se três eventos de perda de massa bem característicos para xiloglucana. 
O primeiro evento ocorreu próximo a 100ºC e resultou em perda mássica de aproximadamente 
2,5%, associada à evaporação de água.  Algumas referências literárias mostram uma maior perda 
mássica, em torno de 9% para xiloglucana, quando a temperatura atinge 100ºC [19]. O segundo 
evento, em torno de 328ºC, é atribuído a decomposição térmica dos polissacarídeos ocorrendo uma 
perda de massa de 31% para xiloglucana [20,21]. O último evento ocorreu em torno de 425ºC para 
xiloglucana, e pode ser atribuída à degradação oxidativa dos resíduos carbonizados na gama de 
temperaturas de 400 a 575◦C [22]. 

Sabe-se que diversos fatores contribuem, de forma isolada ou simultânea, afetando o formato 
da curva TGA e, consequentemente alterando, promovendo deslocamentos nas faixas de 
temperaturas, mascarando picos, por sobreposição, ou ainda, ocultando processos não detectáveis 
em baixas razões de aquecimento. 

 

Figura 3 - Curvas termogravimétricas (TGA - DerivadaTGA) para a xiloglucana obtida. 
 

Conclusões  
O rendimento obtido foi consideravelmente menor se comparado aos dados da literatura. 

Logo, o processo de obtenção de xiloglucana necessita ser otimizado. Por outro lado, fatores 
genéticos, climáticos e a disposição de diferentes espécies de nutrientes disponíveis podem gerar 
disparidades de resultados. No que diz respeito às principais bandas referente a este biopolímero, o 

a) b) 
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espectro de infravermelho está de acordo com os mencionados na literatura. Por meio da análise de 
RMN, foi possível obter a razão glicose/xilose/galactose. Em relação ao seu comportamento 
térmico, notaram-se os principais eventos relacionados à degradação do polissacarídeo. 
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