


P
esquisadores comprova
ram que a exploração ra
cional de determinadas 
espécies pode viabilizar o 
desenvolvimento susten

tável dos remanescentes do Cerrado 
paulista, de tal modo que os proprie
tários de terras, ao preservar os 20% 
de área exigidos por lei, ainda possam 
ter lucro com a parte intocada. O 
argumento para a preservação des
se ambiente surgiu no projeto te
mático que estudou os mecanismos 
das reservas naturais de carboi
dratos (açúcares), coordenado pelo 
biólogo Marcos Silveira Buc
keridge, do Instituto de Bo-
tânica da Secretaria do Meio 
Ambiente. 

No encontro de pesqui
sadores do programa Biota
FAPESP, realizado em de
zembro no Parque Estadual 
Intervales, do Vale do Ribei
ra, Buckeridge expôs os re
sultados de seus estudos bio
químicos e fisiológicos, que 
abrangeram 62 espécies na
tivas do Cerrado e da Mata 
Atlântica, mais seis espécies 
exóticas. Demonstrou várias 
aplicações de carboidratos 
abundantes em vegetais des
ses ambientes, desde um es
pessante de alimentos e um 
substituto de produto im
portado usado em exames re-
nais até um composto que 
confere maior resistência mecânica 
ao papel. 

Goma brasileira - Entre os vegetais 
cuja importância cresce com o pro
jeto está o falso-barbatimão (Dimor
phandra mollis), uma das legumino
sas de maior ocorrência no Cerrado 
de São Paulo e do Centro-Oeste, en
contrada ainda na Caatinga nordesti
na. Conhecida também como favei
ra, farinha ou canafístula, tem de 8 a 

Falso-barbatimão: grande potencial 
para a produção de uma goma 
industrial atualmente importada 

14 metros de altura e de sua casca e 
das vagens se extrai a rutina, com
posto em forma de pó amarelo-es
verdeado, sem sabor. A rutina é nor
malmente utilizada na curtição do 
couro, mas acredita-se que em hu
manos aumente a força dos vasos ca
pilares e a absorção de vitamina C. 

Buckeridge mostrou que as se
mentes de falso-barbatimão - atual
mente descartadas- são ricas em po
lissacarídeos (longas cadeias de 
açúcares) quimicamente idênticos à 
goma-guar. Essa goma é usada in
dustrialmente como espessante de 

Sementes de falso-barbatimão: • 
alta concentração de polissacarídeo 

iogurtes e sorvetes, cápsulas de medi
camentos, lubrificante de brocas para 
prospecção de petróleo e até invólu
cro de bananas de dinamite. Quase 
toda importada - cada quilograma 
custa deUS$ 18 a US$ 28 -,é geral
mente extraída de sementes de espé
cies exóticas (não-nativas do Brasil) 
como Cyamopsis tetragonolobus, le
guminosa arbustiva da Índia e do Pa
quistão. A goma-guar, cujas proprie
dades são conhecidas desde a década 
de 1930, também reduz a absorção 
de gorduras e facilita a absorção in
testinal de carboidratos. 

Das espécies estudadas, o falso
barbatimão é a que mais contém o 

polissacarídeo galactomanano, que 
corresponde a cerca de metade do 
peso seco da semente e pode substi
tuir a goma-guar. "O rendimento 
em galactomanano das sementes de 
Dimorphandra mollis está entre os 
maiores já encontrados na nature
za", diz o pesquisador. 

Trabalhando com dois grupos de 
sementes, um da Caatinga de Par
naíba (Piauí) e outro do Cerrado 
paulista (Mogi-Guaçu), o grupo es
tudou a germinação e desenvolveu 
um método de extração a seco dos 
polissacarídeos que se acumulam 

nas paredes celulares da se
mente. Por moagem e pe
neiramento, obteve-se um 
pó com 83,2% de galacto
manano, grau de pureza si
milar ao dos produtos co
merciais. Testes com coelhos 
indicaram que se trata de 
um composto atóxico que 
pode, efetivamente, ser usa
do como alimento. Há indí
cios de interesse por essas 
sementes na Europa e no Ja
pão. 

O falso-barba timão adap
ta-se bem a terrenos secos e 
pobres ou áreas degradadas. 
Falta verificar as condições 
ideais de produção no campo 
e a quantidade que pode ser 
retirada no Cerrado sem im
pacto ambiental. Para Bucke
ridge, a exploração racional 

da goma brasileira pode estimular a 
preservação do ecossistema, o que, 
comercialmente, cria um diferencial 
ambientalista favorável. 

Função renal - Outra planta do Cer
rado, a Vernonia herbacea, fornece 
um polissacarídeo do grupo dos fru
tanos que tem comportamento idên
tico ao da inulina. Essa substância in
dustrializada serve para medir a 
chamada filtração glomerular, que 
revela o estado da função renal de pa
cientes. Estudos que pesquisadores 
do Instituto de Botânica fizeram 
com camundongos em 1996, em co
laboração com a Universidade de São 

PESQUISA FAPESP · OUTUBRODE2001 • 41 



Jatobá-do-cerrado: 
sementes ricas em 

carboidratos 

Paulo, haviam demonstrado 
que a Vernonia é uma alter
nativa viável à inulina para 
usos clínicos e acadêmicos. 

A equipe de Buckeridge 
está complementando esses 
estudos. "Temos experimen
tos em campo e em labora
tório, com a finalidade de compreen
der o papel de nutrientes específicos 
no crescimento e no desenvolvimen
to da planta", diz ele. "Depois de en
tender esses pontos, pode-se pensar 
em como otimizar a produtividade." 

Quanto ao aproveitamento da 
planta, há indícios animadores. "A 
produtividade da Vernonia é alta, 
comparável à de espécies já melho
radas de plantas cultivadas na Eu
ropa para a fabricação de inulina", 

afirma a bióloga Maria Angela Ma
chado de Carvalho. 

Os pesquisadores compararam o 
desenvolvimento e os teores de fruta
nos em plantas que cresceram sob ní
veis diferentes de adubação nitroge
nada. A conclusão é que o nitrogênio 
pode beneficiar o acúmulo de inuli
na: plantas adubadas exibiam aos 12 
meses teores bastante próximos aos 
de outras, com dois anos de idade, 
cultivadas em condições semelhantes. 

Já os xiloglucanos, presentes em 
todos os vegetais, têm uso potencial 
na indústria do papel, para aumen
tar sua resistência mecânica: testes fei
tos pela indústria de celulose Aracruz 
a pedido de Buckeridge mostraram 
um aumento de 40% na resistência 
ao rasgo. Os xiloglucanos são car
boidratos altamente concentrados 
na semente. Um exemplo é a semen
te do jatobá-do-cerrado (Hymenaea 
stigonocarpa), que no jargão da in-

Três grupos de açúcares essenciais 

A equipe de Buckeridge estudou 
três grupos de carboidratos, ampla 
classe de compostos que inclui os 
polissacarídeos e representa cerca 
de 90% da estrutura da parede celu
lar vegetal: frutanos, galactomana
nos e xiloglucanos. Os dois últimos 
são carboidratos de parede celular, 
que se concentram nas sementes e, 
entre outras funções, controlam a 
velocidade de absorção de água. 

Frutanos também participam da 
absorção de água, mas são especial
mente relevantes para o desenvolvi
mento de espécies com reprodução 
vegetativa, como as da família das 
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compostas. Nesse tipo de reprodu
ção, a planta elimina a parte aérea 
durante um período de dormência 
que, no Cerrado, corresponde à 
época de seca. A parte subterrânea -
na qual justamente se concentram 
os frutanos- sobrevive e dela brota
rão novos órgãos aéreos. 

"Como os frutanos não são meta
balizados pelo organismo humano, 
podem ser usados sem risco pelas 
indústrias alimentícia e farmacêuti
ca", diz Maria Ângela, que estudou o 
metabolismo desses polissacarídeos 
em espécies nativas do Cerrado. Um 
dos tipos de frutanos, os de cadeia 

curta, com poucas moléculas de 
frutose acopladas, tem sabor doce. 
Identificados pela sigla FOS (de fru
to-oligossacarídeos), entram na 
composição de produtos para dia
béticos e para regimes de emagreci
mento, ou são usados como aditivos 
em alimentos. Outro tipo, de cadeia 
longa, com mais moléculas de fru
tose acopladas, não é doce: as molé
culas se encaixam de tal forma que 
não sobra nenhuma frutose avulsa 
para garantir sabor. Seu uso poten
cial é na indústria farmacêutica. 

Segundo Buckeridge, os galacto
mananos -já usados pelos egípcios 



formática seria zipada (compacta
da), tal a quantidade de carboidra
tos que contém: cerca de 40% do 
peso seco. 

Em laboratório - Se a exploração de 
uma planta implicar devastação, 
pode-se adotar o caminho da pro
dução em laboratório para obter as 
substâncias desejadas. Por exemplo, 
a Viguiera disco lar- herbácea da fa 
mília das compostas, como a camo
mila e a margarida- também é uma 
alternativa à produção de inulina, 
mas se desenvolve lentamente: a 
parte aérea (caule e folhas) cresce 
entre a primavera e o final do outo
no e depois entra em dormência. 

Então, um objetivo do grupo é 
chegar à biossíntese de frutanos pela 
cultura de tecidos vegetais. Para isso, 
além dos momentos de maior pro
dução de frutanos, também se ob
serva a distribuição dos açúcares na 
planta. "A dist ribuição das reservas 
entre as diferentes partes do órgão 
subterrâneo é bastante complexa, 
mas o acúmulo ocorre essencial
mente nas raízes tuberosas", comen
ta Buckeridge. 

na mumificação- têm um poten
cial de uso bem mais amplo, como 
agora se demonstra com a perspec
tiva de substituição da goma-guar 
importada, já que ambos têm ames
ma estrutura química. 

O conhecimento das estruturas 
de reserva de carboidratos também 
remete a ajustes na dieta do dia-a
dia. Atualmente, devido ao intenso 
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Estratégia de inverno- O armazena
mento de açúcares em sementes ou 
estruturas subterrâneas é uma estra
tégia bem -sucedida de adaptação, 
que garante a sobrevivência no in
verno seco do Cerrado. A produção 
é acionada sob condições ambien
tais adversas ou estressantes, como a 
escassez de água, numa indicação de 
que essas substâncias podem estar 
ligadas ao controle hídrico celular. 

Um dos experimentos comparou 
os carboidratos solúveis de uma gra-

consumo de produtos industrializa
dos, a alimentação tornou-se escas
sa em fibras, compostas basicamen
te de carboidratos, mas desprezadas 
por conterem poucas calorias -
embora se reitere sua importância 
para o bom funcionamento do sis
tema gastrointestinal e a prevenção 
de doenças. Diante disso, a equipe 
de Buckeridge tem publicado arti-

mínea nativa e abundante no Cerra
do, a Echinolaena inflexa, e de uma 
espécie invasora, a Melinis minuti
flora. Concluiu-se que essas espécies 
adotam est ratégias diferentes para 
sobreviver e ocupar ambientes sujei
tos à restrição de água. Nas duas, os 
níveis de açúcares aumentaram no 
inverno (período seco), mas a nativa 
continha dez vezes mais um grupo 
de compostos, os açúcares álcoois, 
que ajudam a planta a viver com 
pouca água. 

São evidências de que, mais que 
resultados, o trabalho most ra novos 
caminhos, na medida em que os 
pesqu isadores conh ecem os mo
mentos de maior ou menor produ
ção de polissacarídeos encontrados 
nas folhas, no caule, nas sementes 
ou nas raízes. "As reservas de car
boidratos dos vegetais do Cerrado 
podem ser m anejadas de fo rma sus
tentável, com aplicações nas indús
t rias fa rmacêutica e alimentícia e na 
área tecnológica", afirma Buckerid
ge, coordenador do projeto temáti
co a ser concluído em março de 
2003. Desde 1998, o trabalho resul
tou na publicação de 27 artigos cien
tíficos e em 19 teses de mestrado e 
doutorado, apresentadas ou em an
damento. • 

Açúcares: galactomano 
do fa lso-barbatimão 
(à esquerda) e xiloglucano 
do jatobá-do-cerrado 

gos considerando a possibilidade de 
se modificar a composição de fibras 
em plantas muito consumidas ou 
de introduzir certas fibras em ali
mentos de uso consagrado. Ele 
exemplifica: "Por que não, por 
exemplo, um feijão com mais fi
bras? Seus tecidos já têm os genes 
necessários, que precisariam apenas 
ser ativados ou desbloqueados". 

PESQUISA FAPESP · OUTUBRO DE 2001 • 43 


