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RESUMO. A galactomanana bruta extraída de sementes de Senna spectabilis DC, árvore nativa da região
Nordeste do Brasil pertencente à família Leguminosae, foi estudada quanto ao seu rendimento, compo-
sição e razão manose:galactose. Ela foi obtida por meio de uma única extração aquosa, à 75 °C por 24 h, a
partir de um lote de sementes secas, moídas e pré-tratadas por maceração dinâmica usando quatro solven-
tes em série. A galactomanana bruta apresentou um rendimento em peso (base seca) de 31,6%. São apre-
sentados ainda, os teores de carboidratos totais, proteínas, ácidos urônicos, cinzas e umidade, além da
composição em monossacarídeos e da razão manose:galactose. É fornecido também o teor de proteína re-
sidual presente na galactomanana bruta após um processo drástico de desproteinização. Considerando-se
características como rendimento, composição e razão manose:galactose, concluí-se que a semente pode ser
considerada como uma fonte promissora de obtenção de galactomanana para fins industriais.
SUMMARY. “New Contributions for the Study of the Crude Galactomannan Extracted from the Seeds of Senna
spectabilis DC”. The crude galactomannan extracted from the seeds of Senna spectabilis DC, a native tree from
the northeast of Brazil belonging to the Leguminosae family, was study with regard to the yield, composition and
manose to galactose ratio. The crude polysaccharide was extracted with water, at 75 °C for 24 h, from a sample
of dry and milled seeds which were submitted a pretreatment by dynamic maceration using four solvents in se-
ries. The crude galactomannan show a weight yield (dry-weight basis) of 31,6%. The monosaccharide composi-
tion and the ratio of manose to galactose are give. It’s also give the content of total carbohydrate, protein, uronic
acid, ash and moisture, and the content of protein remained on the crude galactomannan after a drastic depro-
teinization. With regards to the yield, composition and manose to galactose ratio of the crude galactomannan, the
seeds can be considered as a potential source of galactomannan for the industry.

INTRODUÇÃO
Senna spectabilis DC (antigamente nomeada

de Cassia spectabilis DC) é uma espécie perten-
cente à família Leguminosae, subfamília Caesal-
pinoideae. Ela é uma árvore nativa de porte mé-
dio (altura 6-9 m, tronco com 30-40 cm de diâ-
metro) com galhos pendentes e flores amarelas.
A época da floração ocorre durante os meses de
dezembro a abril e os frutos amadurecem nos
meses de agosto a setembro. A árvore produz
anualmente grandes quantidades de sementes
viáveis, um quilograma corresponde a aproxi-
madamente 27.600 sementes. As sementes apre-

sentam um formato obovado, superfície lisa e
esverdeada, com uma região central de colo-
ração verde brilhante e assimétrica 1-5. Kapoor et
al. 6 indicam que a semente apresenta, em mé-
dia, de 26-30 % de tegumento, 39-44% de en-
dosperma e 30-34% de embrião.

Entre os vários tipos de polissacarídeos en-
contrados na natureza estão as galactomananas.
Quimicamente, são polissacarídeos ramificados
cuja estrutura básica é formada por uma cadeia
principal composta por resíduos de D-manopi-
ranose ligados entre si por ligações O-glicosídi-
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cas β(1→4), sendo as ramificações constituídas
geralmente por um único resíduo de D-galacto-
piranose ligado à cadeia principal por ligações
O-glicosídicas α(1→6) 7-12. As galactomananas
são muito empregadas pelas indústrias far-
macêutica, cosmética e alimentícia; em virtude,
principalmente, da sua capacidade de formar
gel em associação com outros polissacarídeos,
de controlar a atividade de água, de estabilizar
soluções e dispersões aquosas, e por causa do
seu alto poder espessante 7,11-14. 

Em 1990, Buckeridge & Dietrich 15 estudaram
a galactomanana bruta, presente nas sementes
de Senna spectabilis, apenas no que se refere ao
rendimento, composição em monossacarídeos e
razão manose:galactose correspondente. Oito
anos depois, Kapoor et al. 6 fizeram um estudo
cristalográfico, reológico e estrutural da galacto-
manana obtida de sementes de Cassia spectabi-
lis por moagem a seco e úmida, sem pré-trata-
mento. Levando em consideração que as se-
mentes de espécies de Senna normalmente
apresentam grandes quantidades de galactoma-
nanas, e estas apresentam boas possibilidades
de possuir características e propriedades interes-
santes do ponto de vista tecnológico 15,16, o pre-
sente trabalho teve por finalidade fazer um estu-
do complementar, direcionado para avaliação
do rendimento e das características químicas bá-
sicas da galactomanana bruta obtida por ex-
tração aquosa, a partir de sementes secas, moí-
das e pré-tratadas de Senna spectabilis, com vis-
tas ao seu possível aproveitamento tecnológico.

MATERIAL E MÉTODOS
Métodos Gerais e Instrumentação

As evaporações foram realizadas em evapo-
rador rotativo, sob vácuo, a temperaturas abaixo
de 40 °C. A umidade foi determinada em estufa
e o teor de cinzas totais em mufla. As determi-
nações espectrofotométricas para a região do vi-
sível foram realizadas em aparelho Coleman Ju-
nior, modelo 6A. As análises cromatográficas fo-
ram realizadas em cromatógrafo gasoso Hewlett-
Packard, modelo 5890, com detector de ioni-
zação de chama, utilizando-se nitrogênio como
gás de arraste (40 ml/min) e coluna capilar de
sílica fundida de 30 x 0,25 mm (diâmetro inter-
no), revestida com DB-225 (0,25 µm). A tempe-
ratura de operação do injetor foi de 250 °C, da
coluna de 220 °C e do detector foi de 300 °C. A
quantificação dos produtos analisados foi obtida
por meio de integrador Hewlett-Packard, mode-
lo 3395. Todos os padrões empregados eram da
marca Sigma ou Merck com grau de pureza P.A. 

Material Vegetal
As sementes utilizadas neste trabalho foram

coletadas de árvores localizadas no Campus da
Universidade de Campinas (Campinas - SP) e
identificadas pela Profa. Dra. Ana Maria A. Toz-
zi, do Departamento de Botânica, do Instituto
de Biologia da UNICAMP. Elas foram classifica-
das como pertencentes à espécie Senna specta-
bilis (D.C.) H.S. Irwin & Barneby, da Família Le-
guminosae, subfamília Caesalpinoideae.

Métodos
Os frutos foram coletados, após o período

de amadurecimento, a partir de árvores marca-
das previamente; as sementes foram retiradas
dos frutos manualmente, selecionadas, secas em
estufa (60 °C, até peso constante), trituradas em
moinho e homogeneizadas, formando um lote
uniforme. Deste lote foi retirada uma amostra, a
qual foi submetida a um pré-tratamento, segui-
do de extração aquosa e análise da galactoma-
nana bruta.

Pré-tratamento das sementes usando
quatro solventes em série

O material vegetal foi submetido a quatro la-
vagens (extrações) sucessivas por maceração
dinâmica, em aparelho de refluxo-simples sob
agitação, utilizando-se quatro solventes em sé-
rie: etanol 85° GL (2 h), éter de petróleo (2 h),
etanol com 4% de ácido acético (2 h) e metanol
(2 h). Após as extrações sucessivas, os extratos
obtidos foram descartados e o material vegetal
pré-tratado foi seco em estufa (60 °C), até peso
constante. Em seguida, resfriado em dessecador
e acondicionado adequadamente. Este procedi-
mento foi baseado e adaptado de Alam & Gupta
17, Reicher et al. 10, Shcherbukhim 13 e Rechia et
al. 18.

Extração Aquosa e Separação da
Galactomanana Bruta

Uma amostra do material vegetal estabiliza-
do, desengordurado, despigmentado e livre de
açúcares de baixo peso molecular foi seca em
estufa, até peso constante, e seu peso avaliado.
Em seguida, a amostra foi submetida ao proces-
so de extração aquosa da galactomanana bruta
presente. A metodologia empregada para a ex-
tração da galactomanana bruta solúvel em água
quente foi adaptada de Tewari et al. 19, Manzi et
al. 20, Reicher et al. 10 e Rechia et al. 18.

A extração foi conduzida com água destilada
(1g:100ml), a 75 °C por 24 h, sob agitação cons-
tante. A seguir, o material foi filtrado sob vácuo,
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ao extrato aquoso foi adicionado, sob agitação,
três vezes seu volume de etanol absoluto. Em
seguida, a solução hidroalcoólica contendo o
preciptado (galactomanana bruta) foi deixada
sob repouso por 24 h a 5 °C. A seguir, o precip-
tado foi coletado por centrifugação (22.300G/30
min/5 °C), e seco em estufa, até peso constante,
num gradiente de temperatura que variou de
50° a 60 °C. O seu peso seco, transformado em
porcentagem, foi considerado como o rendi-
mento, em base seca, de galactomanana bruta.
Este ensaio foi executado em triplicata.

Análise da composição da galactomanana
bruta

A partir da galactomanana bruta obtida da
extração aquosa executada em triplicata, foi se-
parada uma alíquota de cada repetição. As três
alíquotas foram reunidas e homogeneizadas,
formando uma amostra única e uniforme. A par-
tir desta amostra foi retirada uma alíquota e esta
alíquota foi submetida às seguintes determi-
nações: teor de carboidratos totais através do
método colorimétrico fenol-ácido sulfúrico, se-
gundo o procedimento descrito por Dubois et
al. 21; teor de proteínas através do método de
Lowry 22, teor de ácidos urônicos, segundo o
método descrito por Blumenkrantz & Asboe-
Hansen 23; teor de cinzas totais e teor de umida-
de, conforme os métodos descritos por Smith 24. 

Determinação da composição em
monossacarídeos e da razão
manose:galactose da galactomanana bruta
por cromatografia a gás (CG)

A partir da galactomanana bruta obtida da
extração aquosa, executada em triplicata, foi se-
parada uma alíquota de cada repetição. As três
alíquotas foram reunidas e homogeneizadas,
formando uma amostra única e homogênea. A
partir desta amostra foi retirada uma alíquota, a
qual foi submetida à hidrólise total com ácido
trifluoroacético (TFA) 1 M a 100 °C, por 5 horas,
segundo o método descrito por Duarte 25. Os
monossacarídeos resultantes foram reduzidos
com boroidreto de sódio à temperatura ambien-
te, por 2 h, e acetilados com anidrido acético a
120 °C por 1 h, conforme descrito por Reicher et
al. 10. Os acetatos de alditol resultantes foram
submetidos à análise por cromatografia a gás.

Desproteinização da galactomanana bruta
A partir da galactomanana bruta obtida da

extração aquosa executada em triplicata, foi se-
parada uma alíquota de aproximadamente 0,5 g

de cada repetição. As três alíquotas foram reuni-
das e homogeneizadas, formando uma amostra
única e uniforme. Esta amostra foi dispersa em
água, sob agitação, formando uma solução co-
loidal de concentração final 0,7% e, em seguida,
submetida a um processo de desproteinização
por partição com uma mistura clorofórmio:buta-
nol (5:1, v/v), conforme metodologia descrita
por Staub 26. Ao final do procedimento de des-
proteinização, a galactomanana bruta foi recu-
perada, seca em estufa a 50 °C, até peso cons-
tante, e submetida à determinação do teor de
proteínas através do método de Lowry 22.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
O pré-tratamento é uma etapa útil não só pa-

ra a obtenção de uma galactomanana bruta com
uma quantidade menor de contaminantes e im-
purezas, mas destina-se, também, a inativar as
enzimas presentes no material vegetal que pos-
sam degradar compostos de interesse, e para
tornar este material mais susceptível à extração
da galactomanana por meio de um solvente de
extração de caráter altamente polar como a
água. O pré-tratamento empregado se mostrou
suficiente para executar estas três tarefas, origi-
nando um material vegetal estabilizado, desen-
gordurado, despigmentado e livre de açúcares
de baixo peso molecular, pronto para ser sub-
metido à extração aquosa da galactomanana
bruta. 

A média dos valores dos rendimentos de ga-
lactomanana bruta, obtida por meio de extração
aquosa, executada em triplicata, foi de 31,60%
(base seca), conforme descrito na Tabela 1. Este
valor de rendimento pode ser considerado co-
mo alto entre as espécies de Senna estudadas
14,15,18. A galactomana bruta estudada no presen-
te trabalho apresentou um teor médio de car-
boidratos totais, proteínas, ácidos urônicos, cin-
zas totais e umidade de 78,23%, 7,90%, 7,38%,
1,87% e 7,51%, respectivamente (Tabela 1). O
teor de carboidratos encontrado pode ser consi-
derado como satisfatório, já que se trata de uma
fração polissacarídica bruta; o teor de proteínas
encontra-se próximo aos teores aceitos para ga-
lactomananas comerciais como a goma guar
(máximo de 10%) e goma caroba (máximo de
7%), o mesmo acontecendo para os teores de
umidade e cinzas 14.

Com respeito a desproteínização da amostra
da galactomanana bruta obtida neste trabalho, a
análise protéica mostrou que o teor médio de
proteínas era de 7,90%, antes da desproteíni-
zação (Tabela 1). Após o tratamento de despro-



Origem Botânica da Teor Inicial de Teor Final de Remoção
Referência

Galactomanana Bruta Proteína (%) Proteína (%) de Proteína (%)

Senna spectablilis 7,9 4,3 45,6

Senna multijuga 10,7 4,0 62,6 Rechia et al. 18

Stryphnodendron barbatiman 7,0 4,0 42,9 Ganter et al. 9

Mimosa scabrella 6,3 3,0 52,4 Ganter et al. 9

Schizolobium parahybum 8,0 3,8 52,5 Ganter et al. 9

Tabela 2. Teores de proteínas presente em galactomananas brutas, obtidas de sementes de leguminosas, antes
e após o tratamento de desproteínização 26.
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teínização, o teor médio de proteínas encontra-
do foi de 4,30%, ocorrendo uma perda de prote-
ínas de 3,6 pontos percentuais, com uma re-
dução correspondente de 45,6%. Embora a des-
proteinização tenha sido incompleta, segundo a
literatura 10,20,27, galactomananas brutas, e mes-
mo as purificadas, podem apresentar um teor
residual de proteína que varia de semente para
semente (Tabela 2). A remoção normalmente
não é completa, pois parte das proteínas pare-
cem estar ligadas, por meio de ligações fortes, a
galactomanana 10,20,27.

A galactomanana bruta obtida neste trabalho
apresentou em sua composição os monossacarí-
deos arabinose (2,5 mol %), xilose (6,5 mol %),
manose (69,6 mol %) e galactose (21,4 mol %);
e uma razão manose:galactose de 3,3:1 (Tabela
3). A origem botânica e a presença de galactose
e manose, como monossacarídeos majoritários
(91,0 mol %), sugerem que a fração polissacarí-
dica bruta analisada seja composta majoritaria-
mente por uma galactomanana. A presença de
arabinose e xilose, já foi observada em galacto-
mananas brutas extraídas de sementes de várias

Rendimento Carboidratos Proteínas Ácidos Cinzas Umidade
(%) a Totais (%) (%) Urônicos (%) Totais (%) (%)

MÉDIA 31,60 78,23 7,90 7,38 1,87 7,51

Tabela 1. Rendimento em peso (base seca) e teores de carboidratos totais, proteínas, ácidos urônicos, cinzas
totais e umidade da galactomanana bruta obtida a partir da extração aquosa, a 75 °C por 24 horas, das semen-
tes secas, moídas e pré-tratadas de Senna spectabilis. a Em base seca

Composição em Arabinose Xilose Manose Galactose Razão
Monossacarídeos (Mol %) (Ara) (Xil) (Man) (Gal) Manose:Galactose

Galactomanana
2,5 6,5 69,6 21,4 3,3:1,0

Bruta a

Tabela 3. Composição em monossacarídeos e razão manose:galactose da galactomanana bruta obtida da ex-
tração aquosa a 75 °C por 24 h, a partir das sementes secas, moídas e pré-tratadas de Senna spectabilis. a Extraí-
da com água destilada a 75 °C, por maceração dinâmica, em aparelho de refluxo simples, sob agitação constante, por 24 h.

espécies, inclusive de outras espécies de Senna
9,10,14,18,20,28,29; e, segundo a literatura 9,10,18, estas
pentoses devem ser consideradas como conta-
minantes provenientes do tegumento da semen-
te, e não pertencentes ao polissacarídeo majori-
tário (galactomanana). A galactomanana bruta
apresenta uma razão manose:galactose próxima
das razões encontradas nas galactomananas de
outras espécies de Senna 14,15,18, sendo seu con-
teúdo em galactose considerado como baixo, o
que é um bom indicativo de que este polissaca-
rídeo deverá apresentar boas propriedades de
formação de gel 7,12,14,30,31.

Buckeridge & Dietrich 15 avaliaram o rendi-
mento, composição em monossacarídeos e
razão manose:galactose de galactomananas bru-
tas obtidas, através de extração aquosa a 80 °C
por 8 horas, de sementes de 22 espécies de le-
guminosas, entre elas, de sementes de Senna
spectabilis. Porém, os autores não avaliaram os
teores de carboidratos totais, proteínas, ácidos
urônicos, cinzas e umidade das galactomananas
brutas extraídas e adotaram um método de pré-
tratamento diferente daquele utilizado neste tra-
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balho. Para a galactomanana bruta obtida de se-
mentes de Senna spectabilis, Buckeridge & Die-
trich 15, estabeleceram um rendimento de 29,5%
(base seca), a presença dos monosscarídeos ma-
nose (70,5%), galactose (19,9%), arabinose
(1,6%), xilose (5,5%), glucose (1,1%), não identi-
ficados (1,4%), e uma razão manose:galactose
de 3,5:1,0.

Já, a galactomanana bruta obtida no presente
trabalho apresentou um rendimento levemente
maior (31,6%), uma composição em monossaca-
rídeos sem glucose (Tabela 3), ou seja, com
uma quantidade menor de contaminantes, e
uma razão manose:galactose menor (3,3:1,0),
mas ainda, com um baixo conteúdo em galacto-
se. As diferenças encontradas no rendimento, na
composição em monossacarídeos e na razão
manose:galactose da galactomanana bruta estu-
dada no presente trabalho (Tabelas 1 e 3), e na-
quela descrita por Buckeridge & Dietrich 15, cer-
tamente tem relação com fatores climáticos e
edáficos, como o tipo de solo, condições de
crescimento da planta, período da colheita, cli-
ma da região 12,32,33; porém, o tipo de pré-trata-
mento e o binômio tempo/temperatura de ex-
tração empregados, devem ter influído de forma
ainda mais significativa nos valores obtidos. 

Em 1998, Kapoor et al. 6 estudaram a galac-
tomanana bruta e purificada obtida, por meio
de moagem a seco e a úmido, de sementes de
Cassia spectabilis (relacionada também como
Senna spectabilis), sem pré-tratamento. No que
se refere a galactomanana bruta estudada, os
autores avaliaram os seguintes parâmetros (Ta-
bela 4): rendimento, teor de proteína, teor de
pentoses, teor de umidade, teor de cinzas, com-
posição em monossacarídeos e razão manose:
galactose.

Parâmetros
Galactomanana Bruta Galactomanana Bruta

(Moagem a Seco) (Moagem Úmida)

Rendimento (%) 31-34 22-25

Pentoses (%) 5,6 0,3

Proteínas (%) 6,8 4,6

Amido - -

Umidade (%) 7,3 7,9

Cinzas (%) 1,2 0,4

Composição em Monossacarídeos Galactose Galactose

Manose Manose

Pentoses (Traços) -

Tabela 4. Parâmetros avaliados para a galactomanana bruta obtida pelos processos de moagem a seco e úmida,
a partir de sementes de Cassia spectabilis sem pré-tratamento (Kapoor et al. 6).

Comparando-se os dados obtidos, no pre-
sente trabalho, sobre a galactomanana bruta ex-
traída de sementes de Senna spectabilis, com os
dados existentes na literatura 6,15 sobre este po-
lissacarídeo em particular, observa-se que fato-
res como a origem geográfica da espécie vege-
tal, execução ou não de pré-tratamento, tipo de
pré-tratamento e método de extração, influen-
ciam, de forma significativa, no rendimento e na
composição química deste polissacarídeo. 

CONCLUSÃO
Este estudo mostrou que a galactomanana

bruta extraída das sementes secas, moídas e
pré-tratadas de Senna spectabilis, segundo a
metodologia descrita, apresenta um alto teor de
carboidratos totais, uma composição em monos-
sacarídeos com uma quantidade reduzida de
monossacarídeos contaminantes e um teor de
proteínas equivalente a aquele presente nas ga-
lactomananas de uso industrial. E que mesmo
após um processo de desproteinização drástico,
a galactomanana bruta estudada ainda apresen-
tou um teor de proteínas residual (4,3%); o que
coincidiu com os dados da literatura sobre a
presença de proteínas tanto em galactomananas
brutas, como nas purificadas. E mais, conside-
rando o rendimento relativamente alto em ga-
lactomanana bruta (31,60%), aliado a um perfil
em monossacarídeos interessante e uma razão
manose:galactose (3,3:1,0) similar à da goma lo-
custa (3,3:1,0 a 4,5:1,0), que é a galactomanana
de maior valor agregado no mercado de polissa-
carídeos, a semente de Senna spectabilis se
mostra como uma potencial fonte de obtenção
de galactomanana para a indústria.
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