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RESUMO 

 
SAVI, Aline. Caracterização química, potencial antimicrobiano e antioxidante 

de polissacarídeo extraído de cará-moela (Dioscorea bulbifera). 2018. 80p. 

Dissertação (Mestrado em Tecnologia de Processos Químicos e Bioquímicos) - 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná. 2018. 

 

O cará-moela (Dioscorea bulbifera) é uma hortaliça não convencional que 

armazena substâncias de reserva em um caule aéreo modificado, e por possuir 

potencial nutritivo vem sendo utilizado na culinária como substituto de tubérculos 

tradicionais que possuem importância social e econômica como a batata inglesa e 

a batata doce. Há relatos na literatura que apontam para a presença de  

compostos de interesse biotecnológico, como saponinas, flavonoides, 

terpenoides, compostos fenólicos, taninos, glicosídeos, alcaloides, oxalatos, 

ácidos orgânicos e principalmente polissacarídeos. Para suprir as necessidades 

de informações sobre as propriedades dos carboidratos e suas aplicações 

industriais, os polissacarídeos, presentes no tubérculo do cará-moela, em estado 

bruto e pré-purificado, foram caracterizados quimicamente por meio de diferentes 

técnicas instrumentais, bem como, tiveram sua capacidade antioxidante e 

antimicrobiana determinada. Por meio da Ressonância Magnética Nuclear (RMN) 

foi possível comprovar que as amostras analisadas são formadas por 

macromoléculas poliméricas. Os espectros de Infravermelho com transformada de 

Fourier (IV-TF) apresentaram uma banda de absorção bem definida para 

hidroxilas (OH), característica de polissacarídeos. A utilização da Microscopia 

Eletrônica de Varredura (MEV) possibilitou conhecer a morfologia das amostras, 

as quais são compostas por películas ou "folhas". Além disso, por Difração de 

Raios X (DRX) foi observado que as amostras em sua maioria são compostas por 

material amorfo, apresentando picos de cristalinidade em aproximadamente 

21,54º e 23,62º 2θ. A análise térmica detectou três regiões de perda de massa no 

polissacarídeo não dialisado (PND) e dialisado (PD), nas temperaturas de 100 e 

150; 150 e 175; e 550 e 425 ºC, respectivamente; associadas principalmente a 

desidratação da amostra e à decomposição da matéria orgânica, restando uma 

certa quantidade de cinzas. Também foi possível determinar a matéria orgânica 

presente nas amostras que foi de aproximadamente 90,80 e 89,50%, na devida 



ordem. Interessante atividade antioxidante foi detectada por DPPH, ABTS, FRAP, 

remoção do radical OH, remoção do H2O2 e poder redutor, porém não 

apresentaram atividade antimicrobiana frente aos 20 microrganismos testados. Os 

resultados obtidos neste estudo permitiram caracterizar preliminarmente o 

polissacarídeo da D. bulbifera, dados estes não encontrados em todo o 

levantamento bibliográfico realizado. Além disso, tais resultados podem nortear 

trabalhos futuros com a aplicação deste material industrialmente, como filmes 

biodegradáveis, em excipientes farmacêuticos, e no encapsulamento de 

compostos nutracêuticos. 

 

Palavras-chave: RMN, MEV, IVTF, DPPH, ABTS. 

 



ABSTRACT 

 
 
SAVI, Aline. Chemical characterization, antimicrobial and antioxidant 

potential of polysaccharide extracted from gizzard (Dioscorea bulbifera). 

2018. 80p. Dissertação (Mestrado em Tecnologia de Processos Químicos e 

Bioquímicos) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná. 2018. 

 

 

 

Dioscorea bulbifera is an unconventional vegetable that stores reserve substances 

in a modified aerial stem, and because it has nutritional potential, has been used 

in cooking as a substitute for traditional tubers that have social and economic 

importance such as potatoes and the sweet potato. There are reports in the 

literature that point to the presence of compounds of biotechnological interest, 

such as saponins, flavonoids, terpenoids, phenolic compounds, tannins, 

glycosides, alkaloids, oxalates, organic acids and mainly polysaccharides. To 

meet the needs of information on the properties of carbohydrates and their 

industrial applications, the polysaccharides, present in the raw and pre-purified 

carcass of the gizzard were characterized chemically by means of different 

instrumental techniques, as well as their antioxidant and antimicrobial capacity. By 

means of Nuclear Magnetic Resonance (NMR) it was possible to prove that the 

analyzed samples are formed by polymeric macromolecules. The Fourier 

Transform Infrared (IV-TF) spectra presented a well defined absorption band for 

hydroxyls (OH), characteristic of polysaccharides. The use of Scanning Electron 

Microscopy (SEM) made it possible to know the morphology of the samples, which 

are composed of films or "sheets". Moreover, by X-ray diffraction (XRD) it was 

observed that the samples are mostly composed of amorphous material, with 

peaks of crystallinity at approximately 21.54º and 23.62º 2θ. Thermal analysis 

detected three regions of mass loss in the non-dialysed polysaccharide (PND) and 

dialysate (PD) at temperatures of 100 and 150; 150 and 175; and 550 and 425 °C, 

respectively; associated mainly with sample dewatering and organic matter 

decomposition, leaving a certain amount of ash remaining. It was also possible to 

determine the organic matter present in the samples, which was approximately 



90.80 and 89.50%, in due order. Interesting antioxidant activity was detected by 

DPPH, ABTS, FRAP, removal of the OH radical, removal of H2O2 and reducing 

power, but did not present antimicrobial activity against the 20 microorganisms 

tested. The results obtained in this study allowed preliminary characterization of 

the D. bulbifera polysaccharide, data not found in the entire bibliographic survey. 

Moreover, such results may guide future work with the application of this material 

industrially, as biodegradable films, in pharmaceutical excipients, and in the 

encapsulation of nutraceutical compounds. 

 

Keywords: NMR, MEV, FTIR, DPPH, ABTS. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

 Desde os primórdios da humanidade, diversas culturas e povos já faziam 

uso de plantas ou produtos derivados de plantas para o tratamento de diferentes 

doenças, tanto em seres humanos quanto em animais. Nos últimos anos, 

inúmeras espécies conhecidas de plantas vêm sendo utilizadas  para o 

desenvolvimento de fármacos e produtos benéficos à saúde humana (BIESKI et 

al., 2015; ABBASI et al., 2013). 

 O Brasil, por ser um país de dimensão continental, tem um enorme 

potencial biotecnológico, em função da grande biodiversidade da fauna e flora. 

(HEINZMANN; DE BARROS, 2007). O estudo e caracterização de plantas e de 

produtos derivados das mesmas, a fim de identificar novos compostos bioativos e 

elucidar os mecanismos de ação dos mesmos são de fundamental importância 

tecnológica. 

 O cará-moela (D. bulbifera) é uma hortaliça não convencional, oriunda dos 

continentes asiático e africano, que foi introduzida no Brasil pelos colonizadores 

portugueses. Produz um caule de reserva que é utilizado na culinária como 

substituto da batata inglesa em algumas localidades, porém ainda é pouco 

conhecido e por isso, apresenta baixo valor comercial (BRASIL; 2010). Na 

literatura científica os relatos sobre as propriedades químicas deste tubérculo 

ainda são limitadas, mas alguns indicam a presença de saponinas, flavonoides, 

terpenoides, compostos fenólicos, taninos, glicosídeos, alcaloides, oxalatos, 

ácidos orgânicos e polissacarídeos (YANG et al., 2016; ADEOSUN et al., 2016; 

CO; KALOWOLE;.AWA, 2012; OGBUAGU, 2008; SHAJEELA; TRESINA; 

MOHAN, 2013). 

 Os polissacarídeos naturais têm despertado interesse biotecnológico, pois 

alguns apresentam capacidade imunomoduladora, antioxidante, anticoagulante, 

anti-inflamatória, antitumoral, antimicrobiana, hipoglicemiante e antiviral (MENG; 

LIANG; LUO, 2016; SHI, 2016; XIE et al., 2016; WANG et al., 2016; ZHANG et al., 

2016).  

 Neste trabalho, propõem-se a obtenção e purificação do polissacarídeo 
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presente na D. bulbifera; a caracterização da molécula por IV-TF, MEV, DR-X, 

Análise térmica e RMN e a avaliação da capacidade antioxidante e antimicrobiana 

do polímero, a fim de obter informações específicas acerca do polissacarídeo 

presente no cará-moela, visando agregar valor a esta hortaliça não convencional, 

considerando não somente seu valor nutricional, mas também pelas potenciais 

propriedades bioativas, especialmente as antioxidantes e antimicrobianas. 
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2 OBJETIVOS 

 

 

2.1 Objetivo geral 
 

 

Extrair, caracterizar quimicamente e avaliar potenciais biotecnológicos 

(atividade antioxidante e antimicrobiana) do polissacarídeo extraído do tubérculo 

do cará-moela (Dioscorea bulbifera). 

 

 

2.2 Objetivos específicos 
 

 

 Extrais o polissacarídeo presente no tubérculo do cará-moela (D. bulbifera), 

bem como dialisar o mesmo, visando uma pré-purificação do 

polissacarídeo. 

 Caracterizar o polissacarídeo extraído do tubérculo do cará-moela (D. 

bulbifera) e o polissacarídeo dialisado, pelas técnicas de Ressonância 

Magnética Nuclear (RMN), Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV), 

Difratometria de Raio-x (DRX), Espectroscopia na região do Infravermelho 

com Transformada de Fourier (IV-TF) e análise térmica. 

 Avaliar a atividade antioxidante in vitro do polissacarídeo de cará-moela (D. 

bulbifera) e do polissacarídeo dialisado, pelos métodos de sequestro do 

radical DPPH; captura do radical ABTS; poder redutor do ferro – FRAP; 

remoção do radical OH; remoção do H2O2 e poder redutor. 

 Avaliar a atividade antimicrobiana in vitro do polissacarídeo extraído de D. 

bulbifera e do polissacarídeo dialisado, pelo método de disco difusão frente 

a bactérias Gram-negativas e Gram-positivas, leveduras e bolores (fungos 

filamentosos). 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

3.1 Produtos naturais 
 

 

 Desde os primórdios da civilização o ser humano utiliza as plantas de 

diferentes formas, seja pra alimentação, remédios, abrigo, roupa, caça, pintura 

corporal, além de cerimônias religiosas. Todos os costumes e informações sobre 

a obtenção e utilização desses produtos naturais foram passados através das 

gerações, porém a grande maioria destas informações é pouco documentado, 

principalmente no que diz respeito ao conhecimento retido pelas comunidades 

indígenas (BIESKI et al., 2015; ABBASI et al., 2013; KOSE, MOTEETEE, 

VUUREN, 2015; MALIK et al., 2015). 

 O Brasil é um dos países com maior extensão territorial do mundo e isso 

contribui para que seja o país com maior diversidade genética vegetal do mundo. 

Apesar da infinidade de plantas aqui existentes, apenas uma pequena parcela foi 

catalogada e estudada; sabe-se menos ainda sobre os compostos bioativos 

presentes nessas plantas, por isso acredita-se que muitos produtos naturais ainda 

serão descobertos e estudados (HEINZMANN; DE BARROS, 2007). 

 Os produtos naturais podem trazer inúmeros benefícios aos seres vivos, 

estudos mostram que esses compostos podem ter atividade antioxidante, 

antimicrobiana, antimutagênica, anti-inflamatória, antiespasmódica, 

anticancerígena e ainda, podem diminuir a incidência de hipertensão, diabetes e 

doenças cardiovasculares (ALENISAN et al., 2017; FELIPE et al., 2017; ZHA, 

2017). 

 O aumento da preocupação em relação a saúde e bem estar pelos 

consumidores, aliado aos resultados obtidos em pesquisas científicas, faz com 

que um novo contexto de valorização  de produtos naturais frente aos 

industrializados vem se consolidando. Nos últimos tempos essa busca por 

produtos benéficos a súde faz com que as indústrias também busquem oferecer 

esse tipo de produto aos consumidores, o que influencia na busca por produtos 

naturais que possam ser utilizados em suas formulações. 
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3.1.3 Polissacarídeos 
 

 

 Polissacarídeos são resultado da condensação de um grande número de 

aldoses e cetoses, possuem elevado peso molecular, e grande complexidade 

estrutural; podendo ter inúmeros compostos orgânicos em sua estrutura e 

algumas vezes, compostos inorgânicos também estão presentes (SIMÕES et al., 

2010; LE COSTAOUËC et al., 2017) . 

 Os polissacarídeos podem ser extraídos de diferentes matérias primas, 

incluindo fungos, bactérias e plantas. Os polissacarídeos proveniente de plantas 

(polissacarídeos vegetais) podem estar presentes em algas, exsudato de plantas, 

sementes, frutas, cereais e tubérculos (DA CUNHA et al., 2009). 

 Os polissacarídeos vegetais tem função estrutural e de reserva de energia 

(DEWICK, 2002) e são divididos em homogêneos ou homoglicanos, quando 

resultam da condensação de várias moléculas do mesmo açúcar (amido e 

celulose) e heterogêneos ou heteroglicanos, quando diferentes tipos de açúcares 

sofrem condensação (gomas, mucilagens e pectinas) (SIMÕES et al., 2010). 

 Os polissacarídeos naturais têm despertado grande interesse nos últimos 

tempos, devido à sua biocompatibilidade, biodegradabilidade e atoxicidade,  além 

de serem empregados nas indústrias alimentícias, médica, farmacêutica e na 

produção de papel (LIU; WILLFÖR; XU, 2015). Além disso, estudos mostram que 

alguns polissacarídeos naturais possuem atividade antitumoral (MENG; LIANG; 

LUO, 2016; SHI, 2016; XIE et al., 2016; ZHANG et al., 2016), antiviral , anti-

inflamatória, anticomplemento (SHI, 2016), hipoglicemiante (WANG et al., 2016; 

XIE et al., 2016; ZHANG et al., 2016), imunomoduladora (MENG; LIANG; LUO, 

2016; XIE et al., 2016; ZHANG et al., 2016), antioxidante (XIE et al., 2016; 

ZHANG et al., 2016), radioprotetora e hepatoprotetora (ZHANG et al., 2016) 

 

 

3.2 Cará-moela (Dioscorea bulbifera) 
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 O cará-moela (D. bulbifera) foi introduzido no Brasil pelos portugueses, os 

quais trouxeram-no da Ásia e África na época das grandes navegações. É um 

tubérculo classificado como uma hortaliça não-convencional, pois seu cultivo é 

restrito à algumas regiões e por isso, possui pouco interesse comercial apesar da 

influência na alimentação e cultura destes locais (BRASIL; 2010). A D. bulbifera 

produz tubérculos aéreos, que são consumidos em substituição à batata inglesa, 

na região oeste de Santa Catarina e sudoeste do Paraná. 

Na Figura 1A podemos observar a planta do tipo trepadeira do cará-moela, 

o qual apresenta folhas grandes quando em estágio avançado de crescimento; a 

Figura 1B mostra o tubérculo produzido pela D. bulbifera após a colheita. O 

tubérculo apresenta casca com coloração que varia entre verde e marrom e 

interior com coloração de branco a verde claro. A Figura 1C apresenta as flores 

produzidas pela planta - a presença das mesmas foi observada durante todo o 

mês de abril de 2017 - elas têm, aproximadamente, 0,5 cm de comprimento, 

possuem coloração branca e odor semelhante ao do jasmim. A D. bulbifera pode 

produzir o ano todo, em locais onde o inverno não é rigoroso. 
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Figura 1 - A: Tubérculo de Cará-moela antes da colheita; B: Tubérculo de Cará-

moela após a colheita; C: Flores produzidas pelo cará-moela. Coletados no mês 

de abril de 2017. 

 

Fonte: Autoria Própria. 

 

 No momento em que o tubérculo do cará-moela sofre qualquer injúria 

mecânica (corte, raspagem, etc) que cause o rompimento de sua casca ele sofre 

um rápido escurecimento enzimático, além de liberar mucilagem. 

 

 

O polissacarídeo extraído da D. bulbifera ainda é pouco estudado e não 

possuí uma estrutura química definida. Porém, relatos sugerem que o mesmo 

possui atividade antitumoral (CUI, 2012; WEI et al., 2014; CUI et al., 2016). 

Estudos envolvendo o tubérculo de D. bulbifera também são escassos, 

segundo os poucos trabalhos encontrados, o cará-moela apresenta em sua 

composição, saponinas (YANG et al., 2016), taninos, flavonoides, terpenoides, 

glicosídeos cardíacos (ADEOSUN et al., 2016), alcaloides (CO; 

KALOWOLE;.AWA, 2012) e oxalato (OGBUAGU, 2008), além de ácidos orgânicos 

como o ácido palmítico, ácido esteárico, ácido oleico, ácido linoleico e ácido 

linolênico (SHAJEELA; TRESINA; MOHAN, 2013). 
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 Extratos do tubérculo de D. bulbifera apresentaram atividade antibacteriana 

sobre Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, Proteus 

vulgaris, Serratia liquefaciens, Staphylococcus aureus, Micrococcus luteus, 

Bacillus cereus, Streptococcus pneumoniae, Citrobacter freundii (ADEOSUN et 

al., 2016); e atividade antifungica sobre Botryodiplodia theobromae, Fusarium 

oxysporum e Sclerotium rolfsii (CO; KALOWOLE; AWA, 2012), além de se 

apresentar efeito anti-hiperglicêmico, anti-dislipidêmico (AHMED et al., 2009) e 

antitumoral (WANG et al., 2012). 

 Os estudos citados acima nos mostram que o tubérculo de cará-moela e 

seus extratos apresentam muitos compostos químicos e atividades biológicas 

interessantes, resta saber se o polissacarídeo extraído do mesmo possui o 

mesmo potencial biotecnológico. 

 

 

3.3 Atividade Antioxidante 
 

 

 Segundo Sies; Stahl (1995), antioxidante é: "qualquer substância que, 

presente em baixas concentrações quando comparada a do substrato oxidável, 

atrasa ou inibe a oxidação deste substrato de maneira eficaz". 

 Existem dois tipos de antioxidantes, os naturais e os sintéticos; os 

antioxidantes naturais são produto do desenvolvimento das plantas, enquanto que 

os antioxidantes sintéticos são produzidos em laboratórios. Os antioxidantes 

naturais estão despertando um grande interesse por parte das indústrias devido 

aos inúmeros benefícios que os mesmos trazem à saúde humana (BOROSKI et 

al., 2015). 

 Segundo BOROSKI et al., (2015), há uma infinidade de compostos 

bioativos com propriedades antioxidantes, os quais são divididos em cinco 

grandes grupos que incluem os carotenoides (Figura 2A), estilbenos (Figura 2B), 

cumarinas (Figura 2C), taninos (Figura 2D) e compostos fenólicos de uma 

maneira geral. 
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Figura 2 - Exemplos de antioxidantes; (A) α-caroteno, (B) estilbeno, (C) cumarina 

e (D) tanino hidrolisável. 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

 O grupo dos compostos fenólicos pode ser dividido em diversas classes, 

como apresentado na Figura 3.  
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Figura 3 - Subdivisões do grupo dos compostos fenólicos, baseado em BOROSKI 

et al. (2015). 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

 Na Figura 4 são apresentados exemplos das diferentes classes de 

compostos fenólicos. 
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Figura 4 - Exemplos de compostos fenólicos, (A) flavonol, (B) flavona, (C) flavanol, 

(D) flavanona, (E) antocianidina e (F) isoflavonoide. 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

 Há vários métodos para determinar a atividade antioxidante in vitro, dentre 

eles destacam-se o sequestro do radical DPPH, captura do radical ABTS, método 

da redução do ferro - FRAP, sequestro do radical hidroxila, remoção de peróxido 

de hidrogênio e poder redutor (LIU et al., 2010; BALLESTEROS; 

TEIXEIRA;.MUSSATTO, 2016; RAZA et al., 2016; ZENG et al., 2016). 

 Cada metodologia é capaz de determinar apenas alguma(s) classe(s) de 

composto(s) com atividade antioxidante presentes nas amostras. Daí a 

importância de se utilizar de diferentes metodologias a fim de se obter resultados 

mais confiáveis.  

 

 

3.3.1 Sequestro do radical DPPH 
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 A molécula do DPPH contém um elétron livre, portanto é uma molécula 

radicalar. O método de sequestro do radical DPPH mede a capacidade de uma 

substância em sequestrar o radical DPPH (Figura 5), reduzindo o mesmo à 

hidrazina. Quando uma substância doadora de átomos de hidrogênio é 

adicionada a uma solução alcóolica de DPPH, a hidrazina é obtida e então ocorre 

uma mudança na coloração de violeta para amarelo pálido, promovendo um 

decréscimo na absorbância da amostra em comprimento de onda de  517 nm 

(ALVES et al., 2010). 

 

Figura 5 - Reação entre o radical DPPH e um antioxidante padrão. 

 

Fonte: Autoria Própria. 

 

 

3.3.2 Captura do radical ABTS 
 

 

 Segundo Re et al. (1999), o radical de 2,2-azinobis-(3-etilbenzotiazolin-6-

sulfônico) (ABTS) é formado pela reação de redução do ABTS pelo perssulfato de 

potássio. Este método tem a capacidade de quantificar antioxidantes capazes de 

inibir o radical ABTS. A coloração da solução inicialmente é verde e à medida em 

que reage com os antioxidantes da amostra, sofre redução (Figura 6); 

promovendo descoloração da solução, a qual é medida a 734 nm. A absorbância 

medida após a reação com a amostra é comparada com a absorbância verificada 

após a reação com um antioxidante sintético padrão, como por exemplo o Trolox. 
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O resultado é expresso em atividade antioxidante equivalente ao Trolox por 

grama (do inglês, TEAC g-1). 

 

Figura 6 - Reação entre o radical ABTS e um antioxidante padrão. 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

 

3.3.3 Método de redução do ferro - FRAP 

 

 

 Este método avalia a presença de antioxidantes capazes de reduzir o 

complexo ferritripiridiltriazina (Fe3+ - TPTZ), a ferroso tripiridiltriazina (Fe2+ - TPTZ) 

(Figura 7), em pH ácido. Os valores de FRAP são obtidos pela medida da 

absorbância a 593 nm, quando o mesmo reage com a amostra. Este valor é 

comparado com a absorbância obtida pela reação ocorrida com uma solução que 

contém íons ferrosos em concentrações conhecidas. É um ensaio relativamente 

barato, de simples preparo, e os resultados são reprodutíveis, além de ser um 

método rápido (BENZIE; STRAIN, 1996; MARTINS et al., 2013). 
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Figura 7 - Redução do complexo de TPTZ Fe3+ para Fe2+ na presença de um 

antioxidante genérico. 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

 

3.3.4 Atividade de sequestro de Radical Hidroxila (HO•) 
 

 

 Essa metodologia mede a capacidade que uma amostra tem em sequestrar 

os radicais hidroxila, gerados pela reação do sulfato ferroso (FeSO4) com o 

peróxido de hidrogênio (H2O2) (Reação de Fenton), (Equação 1). Para 

comparação é utilizado um antioxidante conhecido, como a vitamina C (controle 

positivo) e também a glicose (controle negativo) por ser um açúcar (LIU et al., 

2010; ALVES et al., 2010). 

 

                                                                                                          (1) 

 

 Os radicais produzidos pela Reação de Fenton podem ser sequestrados 

por antioxidantes presentes na amostra, e os que não são sequestrados acabam 

participando da reação de hidroxilação do salicilato de sódio. A quantidade de 

salicilato-hidroxilado é medida por espectrofotometria em 562 nm. Quanto menor 

for a concentração de antioxidantes presentes na amostra mais salicilato-

hidroxilado estará presente (LIU et al., 2010). Os resultados são expressos em 

porcentagem de remoção. 
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Figura 8 - Reação de hidroxilação do salicilato de sódio. 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

3.3.5 Atividade de remoção de H2O2  

 

 

A capacidade que uma amostra tem em remover o peróxido de hidrogênio, 

é medida utilizando o H2O2 misturado com a amostra a ser analisada, que vai 

reagir em meio ácido com iodeto de potássio liberando iodo, deixando a solução 

amarelada. A quantidade de iodo liberada é determinada por titulação com uma 

solução padronizada de tiossulfato de sódio, a qual é adicionada até a solução 

ficar incolor (LIU et al., 2010). As reações são demonstradas nas equações 2,3 4 

4. 

 

                                                                                     (2) 

                                                                                      (3) 

         
            

                                                                                     (4) 

 

 

3.3.6 Poder Redutor 
 

 

O poder redutor avalia o potencial da amostra em reduzir o Fe3+ em Fe2+ 

(Figura 9), em meio ácido. Nesta reação, ocorre uma mudança de coloração de 

azul para verde/azul dependendo do potencial da amostra testada, que é 

determinado pela medida da absorbância da amostra em 700 nm. A absorbância 

das amostras são comparadas com um antioxidante conhecido, como a vitamina 
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C (LIU et al., 2010; MORAIS, 2011). 

Figura 9 - Redução do Fe3+ em Fe2+ por um antioxidante. 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

 

3.4 Atividade Antimicrobiana 
 

 

 Uma droga antimicrobiana é uma substância química que consegue 

destruir microrganismos patogênicos, podendo ser microbicida ou microbiostático; 

os antimicrobianos microbicidas matam o microrganismo diretamente, enquanto 

que os microbiostáticos, apenas impedem o crescimento do microrganismo por 

determinado tempo (TORTORA et al., 2005). 

 Alguns microrganismos são capazes de resistir a essas substâncias, seja 

de forma natural, onde a droga não é capaz de se ligar ao microrganismos ou 

através da aquisição de genes por conjugação, transformação e transdução ou 

pelo acúmulo de mutações pontuais em genes. Dentre os mecanismos de 

resistência a antimicrobianos destacam-se: alteração conformacional ou 

bioquímica do sítio ativo alvo; alteração da permeabilidade da membrana celular; 

efluxo inativo e inativação enzimática do antimicrobiano (YAMADA-OGATTA et 

al., 2015). 

 O uso indiscriminado e descontrolado de antimicrobianos, resulta na 

resistência dos microrganismos a maioria dos antimicrobianos conhecidos, o que 

tem levado a um aumento no número de infecções por bactérias resistentes 

(YAMADA-OGATTA et al., 2015;.BERNABÉ et al., 2017; LOW; NG; HE, 2016; 



33 
 

WENCEWICZ, 2016). Por isso, é imprescindível que ocorra uma mudança de 

comportamento, em relação ao uso de antimicrobianos, sendo necessário avaliar 

os benefícios e riscos do tratamento, escolher o medicamento específico para a 

cepa causadora da infecção bem como estabeler a via e a dose adequados; além 

de administrar o antibiótico no momento, frequência e duração correta (DAVEY et 

al., 2015). 

 Em vista disso, a pesquisa de novas drogas com potencial antimicrobiano é 

de extrema importância, principalmente para a indústria farmacêutica. Plantas, 

fungos e insetos são destacados como fontes naturais importantes para pesquisar 

novos antibióticos, o rastreio dessas fontes é de suma importância para a 

pesquisa desses compostos (PASDARAN; HAMEDI, 2017). 

 Os polissacarídeos por sua vez, têm apresentado potencial antimicrobiano, 

especialmente aqueles produzidos por fungos ou provenientes de plantas. Devido 

as inúmeras aplicações dos polissacarídeos, a atividade antimicrobiana aliada a 

ele pode ser muito interessante a nível industrial, possibilitando inúmeras 

aplicações (CHENG; FENG; SHEN, 2013; TAHMOUZI; GHODSI, 2014; 

TAHMOUZI, 2014). 

 XIE et al. (2012) descreveram capacidade antimicrobiana de polissacarídeo 

extraído de folhas de Cyclocarya paliures frente à Escherichia coli, 

Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis, Aerobacter aerogenu, Proteus vulgari, 

Saccharomyces cerevisiae, Candida sp., Aspergillus niger, Mucor e Penicillium sp.  

Desta mesma forma, o polissacarídeo extraído das folhas de Capparis 

spinosa L. também foi estudado frente aos microrganismos Escherichia coli, 

Shigella dysenteriae, Salmonella typhi, Bacillus panis e Staphylococcus aureus, 

apresentando atividade antimicrobiana perante todos os microrganismos citados 

(MAZAREI et al., 2017). 

 É importante destacar no entanto, que não foram encontrados dados na 

literatura sobre o potencial antimicrobiano dopolissacarídeo extraído do tubérculo 

de D. bulbifera, reforçando a importância deste estudo para determinar poitenciais 

aplicações futuras desse polissacarídeo. 
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4 MÉTODOS 

 

 

4.1 Coleta e Identificação do Material Botânico 
 

 

A coleta do material botânico foi realizada no interior do município de São 

Lourenço do Oeste, Santa Catarina, no mês de março de 2017. A identificação do 

exemplar de D. bulbifera foi realizada pela professora Drª. Giovana Faneco 

Pereira e uma exsicata foi depositada no Herbário da Universidade Tecnológica 

Federal do Paraná, Câmpus Pato Branco, sob o número HPB 1103. 

 

 

4.2 Branqueamento 
 

 

 O branqueamento consiste em um tratamento utilizando água fervente por 

um determinado tempo e temperatura, para que ocorra a inativação das enzimas 

responsáveis pelo escurecimento do tubérculo após remoção da casca como 

observado na figura 10 (CORREIA; FARAONI; PINHEIRO-SANT'ANA, 2008). 

 

Figura 10 - Cará-moela (esquerda) recém cortado e (direita) após 1 hora de 

exposição ao oxigênio. 

 

Fonte: Autoria própria. 
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 Antes do branqueamento, as amostras foram descascadas, lavadas e 

cortadas em tamanho de 1 cm2. Logo após o branqueamento, a fim de comprovar 

a inativação das enzimas, foi realizado o teste da peroxidase, segundo 

metodologia sugerida por Griswold (1972), onde 5 g da amostra foram colocados 

em um tubo de ensaio, juntamente com 5 mL de água destilada, 1 mL da solução 

de guaiacol a 1% e água oxigenada a 2%. O tubo foi então agitado e deixado em 

repouso entre 2 e 5 minutos. Não ocorrendo mudança na coloração da amostra, 

considera-se que houve inativação eficiente da enzima peroxidase. 

 A inativação da enzima peroxidase é indicativo de que as demais enzimas 

presentes na amostra também foram inativadas, pois segundo Barret; 

Theerakulkait (1995) apud Negi; Roy (2000), esta é uma das enzimas mais 

estáveis ao calor e, desta forma, é utilizada como parâmetro para a determinação 

da eficiência em processos de branqueamento. 

 Foram testados três tempos; 2, 4 e 6 minutos; e verificou-se que 4 minutos 

em água fervente (aproximadamente 100 oC) foram suficientes para a inativação 

das enzimas e, desta forma, estes foram os parâmetros utilizados para o 

branqueamento do tubérculo no decorrer do trabalho. 

 

 

4.3 Tratamento com etanol  
 

 

 Após o branqueamento do material, o mesmo foi submetido a tratamento 

com etanol (95%) por 2 horas em ultrassom, para a remoção da coloração 

amarelada presente no material. Após o tratamento com etanol, o material foi 

imerso em água para reidratação (LU; NAN; JIO, 2009). 

 

 

4.4 Extração do polissacarídeo do cará moela (D. bulbifera) 
 

 

 A extração do polissacarídeo presente no cará-moela foi realizada de 

acordo com a metodologia sugerida por Maity et al. (2014), com modificações. 
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Para a extração, foi utilizada uma mistura na proporção de 1:1 de amostra e água, 

encubada em ao banho-maria a 80 °C, por 1 hora, e então, a amostra foi 

armazenada a 4 °C por 14 horas. Em seguida, a amostra foi centrifugada a 4 °C, 

8000 rpm, por 50 min. e então o sobrenadante contendo o polissacarídeo foi 

recolhido, precipitado com etanol (95%) (Figura 11), liofilizado em liofilizador 

Liotopo (L1019) e armazenado, para posterior realização das análises 

laboratoriais. 

Parte deste polissacarídeo passou por uma purificação parcial por diálise, 

para que fosse obtido o polissacarídeo pré-purificado (dialisado) (PD) o qual foi 

analisado juntamente com o polissacarídeo impuro (não dialisado) (PND).  

 

Figura 11 - Polissacarídeo imerso em etanol (A) e polissacarídeo após 

precipitação com etanol (B). 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

 

4.5 Caracterização Química 
 

 

 Todas as análises de caracterização química foram realizadas para ambos 

os polissacarídeos; polissacarídeo não dialisado (PND) e polissacarídeo dialisado 

(PD). 
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4.5.1 Ressonância Magnética Nuclear do 13C 
 

 

 A análise por Ressonância Magnética Nuclear do 13C (RMN 13C) foi 

realizada para comprovar que o sobrenadante extraído realmente é um 

polissacarídeo. Os espectros de RMN 13C foram obtidos em um espectrômetro 

Bruker Avance 300 (7.1 T). As amostras foram rotacionadas a 10 kHz num rotor 

de zircônia, utilizando a técnica de polarização cruzada. Foram utilizados 

impulsos de 90 º com tempo de repetição de 3 s e tempo de CP de 3 ms. 

 

 

4.5.2 Espectroscopia de Infravermelho com Transformada de Fourier 
 

 

 A Espectroscopia de Infravermelho com Transformada de Fourier (IVTF) 

identifica os grupos funcionais presentes no material estudado. A análise foi 

realizada na região de 4000-400 cm-1, utilizando o método de ATR, em 

espectrofotômetro FTIR Spectrometer Frontier, Perkin Elmer. 

 

 

4.5.3 Microscopia Eletrônica de Varredura 
 

 

 A microscopia eletrônica de varredura (MEV) foi utilizada com o intuito de 

analisar a morfologia superficial do polissacarídeo. As imagens foram obtidas com 

uma ampliação de 200 vezes Microscópio Eletrônico de Varredura Hitachi 3000. 

 

 

4.5.4 Difratometria de Raio-X 
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 A análise por DRX mostra se o material possui uma estrutura cristalina bem 

definida. A obtenção dos difratogramas de raio-X se deu em equipamento Rigaku 

Mini Flex 600 e foi realizada com fonte de radiação de lâmpada de cobre, corrente 

de 15 mA, tensão de 40 kV, velocidade de 3 ° min-1 e passo de 0,02 graus. 

 

 

4.5.5 Análise Térmica 
 

 

 A análise térmica avalia a estabilidade térmica da amostra. As amostras 

foram submetidas a Análise Termogravimétrica (do inglês, Thermogravimetry 

Analysis - TGA), Análise Térmica Diferencial (Differential Thermal Analysis - DTA) 

e Termogravimetria Derivada (Derivative Thermogravimetry - DTG). A perda de 

massa foi acompanhada a uma taxa de aquecimento de 10 °C min-1, entre 26 °C 

e 800 °C com atmosfera de ar sintético e fluxo de 50 mL min-1 em equipamento da 

TA Instruments Q 600.  

 

 

4.6 Atividade Antioxidante 
 

 

4.6.1 Sequestro do Radicar DPPH  
 

 

A determinação da atividade antioxidante pelo método do sequestro do 

radical livre DPPH (2,2-difenil-1-picril-hidrazil) foi realizada conforme metodologia 

descrita por Brand-Williams, Cuvelier, Berset (1995) com algumas modificações. 

Foram adicionados 0,5 mL dos padrões ou das amostras previamente diluídas em 

tubos de ensaio, juntamente com 3,0 mL de etanol (50% v/v) e 0,3 mL da solução 

alcóolica de DPPH (0,5 mmol L-1). Após 45 minutos de reação, foi realizada a 

leitura em espectrofotômetro no comprimento de onda de 517 nm. 
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Para a construção da curva padrão, foi utilizado o antioxidante sintético 

Trolox em diferentes concentrações (15, 25, 50, 75 e 100 µmol L-1). 

 

 

4.6.2 Captura do Radical ABTS 

 

 

Este método é utilizado para medir a atividade antioxidante por meio da 

captura do radical 2,2-azinobis-(3-etilbenzotiazolina-6-ácido sulfônico) ou radical 

ABTS, e foi realizado de acordo com a metodologia proposta por Re et al. (1999), 

com modificações. Primeiramente, o radical ABTS foi gerado a partir da reação de 

7 mmol L-1 de ABTS com 140 mmol L-1 de perssulfato de potássio. Tal mistura foi 

mantida à temperatura ambiente e ausência de luz por um período de 16 horas. 

Uma solução de etanol (40% v/v) foi diluída com a solução do radical ABTS 

até atingir absorbância de 0,700 no comprimento de onda de 734 nm. Em 

seguida, utilizando tubos de ensaio, adicionou-se 30 µL das amostras já diluídas e 

3 mL da solução do radical ABTS. A curva padrão foi construída utilizando o 

antioxidante sintético Trolox em diversas concentrações (100, 500, 1000, 1500 e 

2000 µmol L-1).  

 

 

4.6.3 Poder Redutor do Íon Ferro -  FRAP 

 

 

 A atividade antioxidante pelo método de poder antioxidante de ferro - FRAP 

(Ferric Reducing Antioxidant Power), e para isso, foi utilizada a metodologia 

sugerida por Benzie; Strain (1996), com  modificações. 

 O reagente FRAP foi preparado pela mistura de 25 mL de solução tampão 

acetato (300 mmol L-1, pH 3,6); 2,5 mL de solução de TPTZ (10 mmol L-1 em 40 

mmol L-1 de HCl) e 2,5 mL de FeCl3 (20 mmol L-1) em solução aquosa. 

 Em tubos de ensaio, foram adicionados 100 µL da amostra devidamente 

diluída e 3 mL do reagente FRAP. Em seguida, os tubos foram armazenados a 37 

ºC em banho-maria e em ausência de luz durante 30 minutos. A curva de 
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calibração foi construída utilizando sulfato ferroso como padrão, em diferentes 

concentrações (200, 500, 1000, 1500, 2000 µmol L-1). A absorbância das soluções 

foi medida no comprimento de onda de 595 nm. 

 

 

4.6.4 Sequestro do Radical Hidroxila 
 

 

A atividade de sequestro do radical hidroxila (HO) foi determinada seguindo 

procedimento de Liu et al. (2010) com modificações. Foi adicionado em um tubo 

de ensaio, 5 mL de FeSO4 (1,5 mmol L-1), 0,35 mL de H2O2 (6 mmol L-1), 0,15 mL 

de salicilato de sódio (20 mmol L-1) e 1 mL do polissacarídeo já diluído. Para 

comparação, foi utilizado ácido ascórbico e glicose na mesma concentração da 

amostra. Para controle 1, colocou-se em outro tubo todos os reagentes utilizados, 

exceto a amostra, que foi substituída por água. Como controle 2 foi feito uma 

mistura contendo todos os reagentes e a amostra menos o salicilato de sódio 

Após incubação por 1 hora a 37 °C, a absorbância do complexo salicilato-

hidroxilado foi medido em espectrofotômetro a 562 nm. A porcentagem de 

remoção foi calculada utilizando a equação abaixo: 

 

                         
       

  
                                                             (5) 

 

Onde A1 representa a absorbância da amostra, ácido ascórbico ou glicose. A0 a 

absorbância do controle 1 e A2 a absorbância do controle 2. 

 

 

4.6.5 Atividade de remoção de H2O2  

 

 

A capacidade de remoção de H2O2 foi determinada de acordo com Liu et al. 

(2010). Foi adicionado 1 mL de H2O2 (0,1 mmol L-1, recém preparado), 1 mL de 

polissacarídeo previamente diluído, 0,1 mL de molibdato de amônio (3% m/v), 10 
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mL de H2SO4 (2 mol L-1), e 7 mL de KI (1,8 mol L-1). A mistura foi titulada com 

Na2S2O3 (5 mmol L-1) até o desaparecimento da  cor amarela. Para comparação, 

foi determinada a capacidade de remoção da vitamina C (controle positivo) e da 

glicose ( controle negativo) na mesma concentração da amostra. A atividade de 

remoção foi calculada segundo a equação a seguir:  

    çã         
       

  
                                                                                (6) 

 

Onde V0 foi o volume da solução de Na2S2O3 utilizada para titular a mistura 

controle e V1 o volume da titulação das misturas contendo amostras. 

 

 

4.6.6 Poder Redutor 
 

  

 O poder redutor foi avaliado de acordo com Liu et al. (2010), neste método, 

foram adicionados 2,5 mL do polissacarídeo diluído a 2,5 mL de ferricianeto de 

potássio (1% m/v) incubado a 50 °C por 20 minutos e então a reação foi finalizada 

pela adição de 2,5 mL de solução TCA (ácido tricloroacético 10% m/v) seguido da 

adição de 5 mL de água deionizada e 1 mL de solução de cloreto férrico (0,1% 

m/v). A absorbância da solução foi mensurada a 700 nm. Para comparação foi 

utilizado a vitamina C (controle positivo) e a glicose (controle negativo) na mesma 

concentração da amostra. Quanto maior a absorbância da mistura maior o poder 

redutor da amostra. 

 

 

4.7 Atividade Antimicrobiana  

 

 

A atividade antimicrobiana do polissacarídeo de cará-moela (D. bulbifera) 

foi investigada frente a cepas padrão de bactérias Gram positivas e Gram 

negativas, leveduras e fungos filamentosos de importância clínica, alimentar e 

tecnológica. 
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Tabela 1 - Descrição dos microrganismos utilizados na determinação da atividade 

antimicrobiana das amostras. 

Nome ATCC Classificação 

Listeria monocytogenes 19111 Bactéria 

Bacilus cereus 10876 Bactéria 

Campylobacter jejuni 33291 Bactéria 

Salmonella gallinarium 9184 Bactéria 

Enterococcus faesium 19433 Bactéria 

Proteus mirabilis 35659 Bactéria 

Pseudomonas aeruginosa 27853 Bactéria 

Salmonela enteritidis 13076 Bactéria 

Staphylococcus epidermidis 12228 Bactéria 

Escherichia Coli 25922 Bactéria 

Staphylococcus aureus 25923 Bactéria 

Salmonella bongori 43975 Bactéria 

Salmonella typhimurium 0028 Bactéria 

Bacilus subtilis 19659 Bactéria 

Candida albicans 10231 Levedura 

Candida tropicalis 13803 Levedura 

Aspergillus niger 6275 Fungo filamentoso 

Aspergillus brasiliensis 16404 Fungo filamentoso 

Penicillium chrysogenum 10106 Fungo filamentoso 

Penicillium expansum * isolado da maçã Fungo filamentoso 

 

A determinação da atividade antimicrobiana foi avaliada pelo método de 

disco difusão, seguindo as metodologias sugeridas por Karaman et al. (2003) e 

Rabanal et al. (2002) e pelos protocolos padrão CLSI (Clinical and Laboratory 

Standards Institute), documentos M27-A3 (Método de Referência para Testes de 

Diluição em Caldo para a Determinação da Sensibilidade de Leveduras à Terapia 

Antifúngica), M44-A2 (Metodologia para Testes de Sensibilidade Antifúngica por 

Disco–Difusão para Leveduras), M02-A11 (Padrões de desempenho para testes 

em disco de susceptibilidade antimicrobiana), M7-A6 (Metodologia do Teste de 
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Sensibilidade a Agentes Antimicrobianos por Diluição para Bactéria de 

Crescimento Aeróbico), M38-A2 (Método de Referências de Diluição em Caldo 

para a Determinação da Sensibilidade de Fungos Filamentosos), com algumas 

modificações. 

As bactérias foram cultivadas em ágar Müller Hinton, e as leveduras e 

fungos filamentosos em ágar Sabouraud com cloranfenicol, os quais foram 

preparados conforme orientação do fabricante. 

 As culturas microbianas foram cultivadas nos meios de cultura citados 

anteriormente e incubadas por 24 - 48 h, a de 35- 37 °C para bactérias e 25 - 27 

°C para leveduras e fungos filamentosos, a fim de se obter culturas ativas. Após a 

reativação as cepas foram inoculadas individualmente em tubos de ensaio, 

contendo água peptonada tamponada; preparada conforme a orientação do 

fabricante; esterilizadas, até atingirem a concentração 0,5 da escala McFarland (± 

1,5 X 108 UFC mL-1). Em seguida, 100 µL da suspensão microbiana foi colocada 

em uma placa de petri contendo ágar, Müller Hinton para bactérias e Sabouraud 

com cloranfenicol para fungos, e com um swab esterilizado o inóculo foi 

espalhado uniformemente sobre toda placa. 

 Na sequência, 10 µL do material testado a uma concentração de 30 mg mL-

1 e esterilizado foram impregnados em discos de 5 mm, os quais foram colocados 

sobre o meio de cultura inoculado com o microrganismo de interesse, de forma a 

avaliar se o material testado teria efeito inibitório sobre o microrganismo. 

 Como controle positivo, foram utilizados os antimicrobianos padrões 

norfloxacina e tetraciclina (bactéria); fluconazol e natamicina (leveduras e fungos 

filamentosos), todos a uma concentração de 1 mg mL-1. Cmo controle negativo fui 

utilizado água peptonada. 

 Em seguida, as placas foram incubadas em estufa microbiológica por 24-48 

h, a temperatura de 35-37 °C para bactérias e 48-72 h, a temperatura de 25-27 °C 

para leveduras e fungos filamentosos. Após este período, foi realizada a medição 

da circunferência dos halos de inibição  com paquímetro e os resultados 

expressos em mm (OSTROSKY et al., 2008). 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

5.1 Extração 
 

 

A Figura 10 apresenta o aspecto visual das amostras de polissacarídeo 

extraído do tubérculo de cará-moela PND (A) e PD (B), ambos com a mesma 

massa (1 g), é possível observar que o PD tem aspecto de algodão e tem uma 

densidade muito menor ao PND. Além disso pode-se verificar que toda a 

coloração existente na amostra PND foi eliminada com a dialise, o que mostra 

que a dialise realmente pré-purificou o polissacarídeo. 

 

Figura 12 - PND (A) e PD (B), ambos após liofilização. 

 

Fonte: Autoria Própria. 

 

5.1 Caracterização Química 

 

 

5.1.1 Ressonância Magnética Nuclear do 13C 
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Uma amostra do polissacarídeo não dialisado, (PND) foi submetida à 

análise por RMN 13C (sólido), sendo que, a absorção mais importante a ser 

observada é aquela que indica a presença de polissacarídeos na amostra. Dados 

da literatura atribuem absorções em 101 a 106 ppm à átomos de carbonos 

anoméricos de manopiranose e glicopiranose, respectivamente (Zhao et al., 

2005).  Na amostra analisada, o carbono com absorção em 103,31 ppm está 

sendo considerado como anomérico, o que indica tratar-se de um polissacarídeo, 

(Figura 13). 

 

Figura 13 - RMN 13C da amostra PND. 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

 Zhao et al. (2005) avaliou o polissacarídeo encontrado na Dioscorea 

opposita, onde comprou a presença de polissacarídeos na composição da 

amostra, em função do sinal de carbono anomérico verificado em 102,5 ppm. 

 

 

5.1.2 Espectroscopia de Infravermelho com Transformada de Fourier 
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 O PD e o PND foram avaliados pela técnica de espectroscopia de 

infravermelho com transformada de Fourier, os resultados obtidos estão descritos 

na figura 14. 

  

Figura 14 - Espectro de Infravermelho com transformada de Fourier do (A) PND e 

(B) PD extraído do tubérculo de cará-moela. 

 
Fonte: Autoria própria. 
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 Os espectros de IV-TF das amostras PD (Figura 14A) e PND (Figura 14B) 

são semelhantes entre si, mas algumas bandas de absorção diferentes, merecem 

ser destacadas. Em ambos os espectros há uma banda atribuída à presença de 

OH em 3260 cm-1 e 3250 cm-1, respectivamente, bandas essas consideradas 

características de polissacarídeos (JAHANBIN et al., 2017; LIU et al., 2017; 

MENG et al., 2017; RASHID et al., 2018; REN et al., 2017; SOUZA et al., 2015). A 

banda existente em 2938 cm-1 corresponde a vibração de alongamento de C-H, 

especialmente do metil (LIU et al., 2017; MENG et al., 2017; RASHID et al., 2018; 

REN et al., 2017; SILVA-LEITE et al., 2017). No espectro do PD podemos 

observar uma banda na região de 2300 cm-1, absorção característica de CO2, que 

aparece muitas vezes devido a saturação de CO2 presente no ambiente da 

análise (SILVERSTEIN et al., 2006). Em 1020 cm-1 (A) e em 1030 cm-1 (B), 

observa-se uma banda característica de carboidratos que pode indicar a presença 

de piranose (LIU et al., 2017; MENG et al., 2017; REN et al., 2017; SILVA-LEITE 

et al., 2017). É importante ressaltar que essa banda está bem mais definida na 

amostra PD, o que pode ser associado a retirada de impurezas e pré-purificação 

ao qual a amostra foi submetida. Outra diferença importante encontra-se na 

região de 1750 cm-1, característica de compostos que apresentam carbonila, 

quase inexistente na amostra PND e bem definido na amostra PD. Já as 

absorções entre de 1200 - 800 cm-1 , observadas em ambos os espectros, são 

características de carboidratos (SOUZA et al., 2015). 

 

 

5.1.3 Microscopia Eletrônica de Varredura 
 

 

 As amostras do PSD e PD foram analisadas por MEV e as micrografias são 

apresentadas na figura 15. 
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Figura 15 - Microscopia eletrônica de varredura do (A) PND e (B) PD, ampliação 

de 200 vezes. 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

 

 Através das imagens obtidas por MEV (Figura 15) é possível observar que 

tanto o PND (Figura 15A) quanto o PD (Figura 15B) têm morfologias bem 

semelhantes, ambos possuem a característica de formar películas ou "folhas" sem 

formato definido e mensurável. A diferença é que o PND apresenta-se de forma 

mais compactada, com as "folhas" mais juntas e densas. Estudos com outros 

polissacarídeos detectaram morfologia muito semelhante aos encontrados neste 

trabalho; Pan et al. (2017) trabalhou com um heteropolissacarídeo da seda do 

milho, a micrografia do mesmo foi muito semelhante ao PD e ele associou os 

poros presentes na amostra ao processo de liofilização; Yu et al. (2017) estudou o 

polissacarídeo presente no ginseng americano e o mesmo apresentou estrutura 

semelhante à folhas secas e estruturas laminadas como as observadas para o PD 

e PNDno presente estudo. Zhao et al. (2017) analisou o polissacarídeo existente 

na Dioscorea hemsleyi, o qual também se mostrou em forma de folha muito 

semelhante as morfologias do PND e PD. 

 

 

5.1.4 Difratometria de Raio-X 
 

 

 Os difratogramas de Raio-X das amostras PD e PND estão apresentados 
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na figura 16. 

 

Figura 16 - Difratograma de Raio-X do PND e PD. 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

 Para avaliar a cristalinidade das amostras de polissacarídeo PD e PND foi 

utilizado o DR-X, e os resultados estão apresnetados na Figura 16. Os 

difratogramas das amostras PND e PD indicam picos de cristalinidade em 21,54º 

e 23,62º 2θ (Graus) em ambas as amostras. Porém, a maior parte do material é 

amorfo o que é algo muito comum em amostras desta natureza. Este perfil 

também foi observado em diversos estudos com diferentes tipos de 

polissacarídeos (BALLESTEROS et al., 2016; ZHANG et al., 2017). Observa-se 

ainda, que a amostra PD (Figura 17) apresentou picos mais intensos e definidos, 

o que indica que a purificação parcial da amostra deixou a mesma com maior 

cristalinidade. Na literatura, existem alguns trabalhos sobre o amido, que também 

é um polissacarídeo, obtido de diferentes espécies de Dioscorea, inclusive da 
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própria Dioscorea bulbifera, porém, os difratogramas desses amidos são 

completamente diferentes quando comparados com os difratogramas de PD e 

PND, o que torna possível afirmar que PD e PND não são amostras compostas 

por amido (HORNUNG et al., 2017). 

 

 

5.1.5 Análise Térmica 
 

 

 Nas Figuras 17 e 18 é possível observar as curvas de TG, DTG e DTA das 

amostras de polissacarídeo PD e PND respectivamente, onde é perceptível que 

as amostras apresentam diferenças em suas curvas de termogravimetria.  

 

Figura 17 - Curvas TGA, DTA e DTG do PND. 

 

Fonte: Autoria própria. 
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Figura 18 - Curvas TGA, DTA e DTG do PD. 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

 Através da curva TG da amostra PND é possível verificar uma perda de 

massa antes dos 100 ºC, confirmada pelo pico da DTG em 57,98 ºC, a qual pode 

ser associada à desidratação da amostra, o que pode ser confirmado pelo leve 

decréscimo no início da DTA e que caracteriza uma reação endotérmica. Uma 

segunda perda de massa é verificada de 150 a 500 ºC, porém, quando a DTG é 

analisada pode-se constatar que essa etapa na verdade, se desdobra em várias 

outras etapas. Na DTG há dois picos que se sobrepõem na região de 150 à 300 

°C. Além disso, na região de 310 a 550 ºC há vários picos de decomposição, o 

que indica que uma grande perda de massa ocorre em diversas etapas. De 550 a 

700ºC verificar-se pela TG que ocorre mais uma perda de massa pela amostra e o 

pico bem definido observado em aproximadamente 677,9 °C na DTG comprova 

que essa reação ocorre em apenas uma etapa. Através da DTA podemos verificar 

um pico exotérmico bem definido em 688,72 °C, porém, durante todo o processo 

é possível observar outros picos exotérmicos não tão definidos. Diante disso 

pode-se dizer que a amostra PND não é muito estável termicamente e tem vários 

estágios de decomposição vindo a estabilizar-se próximo à temperatura de 700 

ºC. Pode-se afirmar também que a quantidade de matéria orgânica da amostra 
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PND chega a 84% e o resíduo da análise térmica é constituído por compostos 

inorgânicos presentes na amostra. 

 Na Figura 18, observar-se pela curva de TG que a amostra PD possui três 

estágios de perda de massa, que acontecem em uma única etapa, e que podem 

ser vistos tanto na TG quanto na DTG. A primeira reação de decomposição 

observada na TG se dá antes da temperatura em 150 ºC e é confirmada pelo pico 

da DTG em 63,23 ºC, que pode ser vinculada à desidratação da amostra. A 

segunda perda de massa observada pela TG se dá entre 175 e 400 ºC e é 

confirmada pelo pico bem definido da DTG em 286,34 ºC, sendo essa etapa a 

mais significativa do processo. Por fim, a última perda de massa verificada 

acontece no intervalo de 425 a 600 ºC na TG, e o pico da DTG em 454,73 ºC 

corresponde a essa decomposição. Através da DTA verificar-se dois picos 

exotérmicos durante a análise, eles ocorrem muito próximos ou na mesma 

temperatura que os picos da DTG. Desta forma, pode-se afirmar que a 

decomposição da amostra PD ocorre em três etapas bem definidas, o que pode 

ser associado a diálise da amostra, pois muitas impurezas foram eliminadas nesta 

etapa. A decomposição estabiliza próximo à temperatura de 600 ºC, temperatura 

essa, inferior a de estabilização da amostra PND. Isso pode ser devido a menor 

quantidade de matéria orgânica presente na amostra, em função de ter sido 

submetida ao processo de diálise, além da facilidade na degradação da matéria 

orgânica presente na amostra em comparação com a anterior. Foi possível 

determinar pela análise da TG que a quantidade de matéria orgânica presente na 

amostra chega a 80%, valor não muito inferior ao encontrado para a amostra 

PND.  

 

 

5.2 Atividade Antioxidante 

 

 

5.2.1 DPPH, ABTS e FRAP 
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 Na Tabela 2 podemos observar os resultados obtidos na análise da 

atividade antioxidante, pelos métodos de DPPH, ABTS e FRAP, para as duas 

amostras, PD e PND. 

 

Tabela 2 - Resultados obtidos para a atividade antioxidante, pelos métodos de 

DPPH, ABTS e FRAP das amostras PD e PND. 

Método PD PND 

DPPH (mg eq. Trolox g-1) 0,28 ± 0,01 0,94 ± 0,02 

ABTS (mg eq. Trolox g-1) 623,33 ± 4,71 165,00 ± 2,36 

FRAP (mmol Fe2+ g-1) 0,175 ± 0,001 1,056 ± 0,001 

Fonte: Autoria própria. 

 

 Através das três metodologias realizadas para determinar a atividade 

antioxidante foi possível verificar que PND é a amostra que apresenta maior 

atividade antioxidante para duas metodologias, DPPH e FRAP, enquanto que a 

amostra PD só se destacou em uma das metodologias, ABTS. 

 Devido a isso, podemos afirmar que, para DPPH e FRAP a atividade 

antioxidante determinada nas amostras está intimamente ligada as impurezas 

presentes, pois quando o polissacarídeo foi pré-purificado a atividade antioxidante 

diminuiu consideravelmente, principalmente em FRAP. 

 A amostra PD apresentou maior capacidade antioxidante na metodologia 

de ABTS, e isso mostra que o polissacarídeo pré-purificado teve maior 

capacidade de captura do radical ABTS e que neste caso, as impurezas 

diminuiram a atividade antioxidante quantificada por esse método (Tabela 2). 

 Oligossacarídeos extraídos da casca do amendoim apresentaram atividade 

antioxidante pelos métodos de DPPH e ABTS. Os valores variaram de 9,6 a 11,8 

mg eq. Trolox g-1 para DPPH, o que comparado aos valores encontrados para o 

polissacarídeo extraído do tubérculo do cará-moela mostra-se superior. Para ATS 

os valores ficaram entre 34,6 e 53,0 mg eq. Trolox g-1, o que neste caso são 

valores muito inferiores aos determinados para o polissacarídeo extraído do cará-

moela (Tabela 2), o que indica que as amostras PND e PD tem uma maior 

capacidade de captura do radical ABTS quando comparadas com os 

oligossacarídeos da casca do amendoim (RICO et al., 2018). 
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 A análise de polissacarídeos presente em diferentes variedades da raiz 

tuberosa de lótus detectou atividade antioxidante dos mesmos por FRAP, os 

resultados variaram de 0,10 a 1,85 mmol de Fe2+ g-1, tais valores são 

semelhantes aos encontrados para o polissacarídeo da D. bulbifera estudado 

neste trabalho, algo que pode ser esperado devido a similaridade das fontes de 

polissacarídeo estudado (YI et al., 2017). 

 Polissacarídeos geralmente apresentam atividade antioxidante menor do 

que as presentes em outros materiais como, por exemplo extratos de plantas, 

mas mesmo assim são resultados relevantes e muito interessantes principalmente 

quando se pensa em aplicação desses polissacarídeos, pois eles podem agregar 

essa propriedade ao produto final. Porém, neste caso, analisando os resultados 

obtidos seria mais interessante a utilização do PND pois, o mesmo apresenta 

melhor atividade antioxidante em dois dos testes realizados. 

 

 

5.2.2 Remoção do radical OH 

 

 

 Na Figura 19 são apresentados os resultados obtidos na análise de 

remoção do radical hidroxil pelas amostras PND e PD em comparação com 

amostras de glicose e vitamina C. 
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Figura 19 -Remoção do radical hidroxila pelas amostras PND, PD, vitamina C (Vc) 

e Glicose (G). 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

 Pode-se perceber que a vitamina C consegue remover praticamente 100%, 

do radical hidroxil presente, pois a mesma é controle positivo, enquanto que a 

glicose remove em torno de 10% apenas sendo o controle negativo. 

 Através da Figura 19 observa-se que as amostras PND e PD apresentaram 

remoção de 49% e 45%, respectivamente, ou seja, removem quase metade do 

radical hidroxila o que pensando em uma aplicação é um resultado muito 

satisfatório pois, o radical hidroxila quando presente no corpo humano tem acesso 

livre às membranas celulares e podem causar danos aos tecidos. Pode-se 

verificar ainda, que as impurezas presentes na amostra interferem pouco na 

remoção do radical hidroxila. 

 Um estudo com polissacarídeo extraído da Sophorae tonkinensis Radix 

demonstrou capacidade de remover até 74 % do radical hidroxila (CAI et al., 

2018). Dessa mesma forma, polissacarídeos presentes na Chlorella pyrenoidosa 

apresentaram remoção de 93 % (CHEN et al., 2018), e o polissacarídeo da 

Chuanminschen violoceum  teve capacidade de remoção de 71%; valores 

superiores aos encontrados no presente trabalho (FAN et al., 2017), mas mesmo 

assim o polissacarídeo possui uma capacidade de remoção muito interessante 

chegando próximo aos 50% no caso do PND. 
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5.2.3 Remoção de H2O2 
 

 

 Apesar do peróxido de hidrogênio não ser muito reativo, ele induz ao 

envelhecimento celular e pode atacar as células devido a alta penetrabilidade das 

membranas celulares, por isso, é importante sua remoção (GIESE et al., 2015).A 

Figura 20 apresenta os resultados obtido para as amostra PND e PD para a 

remoção de H2O2, bem dos controle negativos (glicose) e controle positivo 

(vitamina C) 

. 

Figura 20 - Remoção de H2O2 pelas amostras PND e PD e dos controles positivos 

e negativos, Vitamina C (Vc) e Glicose (G). 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

 Através da Figura 20 pode-se observar que as amostras PND e PD 

apresentaram capacidade de remoção do H2O2 de 9% e 16%, respectivamente. 

Os valores obtidos para as amostra PND e PD são muito interessantes quando 

comparados com o padrão positivo, vitamina C, que apresentou remoção de 

apenas 30% do H2O2, mesmo sendo um antioxidante padrão muito utilizado. Além 

disso, é importantes salientar que a remoção do H2O2 é maior no PD o que 

mostra que as impurezas presentes na amostra PND não apresentam esse tipo 

de atividade antioxidante. 
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 Estudos com a laminarina apresentaram poder de remoção de 19% do 

H2O2, valor muito próximo ao encontrado na amostra PND (Figura 20) (GIESE et 

al., 2015). 

 

 

5.2.4 Poder redutor 
 

 

 A Figura 21 apresenta os resultados da determinação do poder redutor das 

amostras PND e PD. 

 

Figura 21 - Poder redutor das amostras PND, PD, Vitamina C (Vc) e Glicose (G). 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

 O poder redutor das amostras é verificado de acordo com a absorbância 

final, quando maior a absorbância maior será o poder redutor da mesmas. Na 

Figura 21 observa-se que o poder redutor da amostra PND foi de 0,30, enquanto 

que da amostra PD foi de 0,089. Pode-se afirmar que o poder redutor das 

amostras está ligado as impurezas, pois o polissacarídeo dialisado apressentou 

poder redutor menor ao PND. 

 Um estudo com o polissacarídeo presente na cevada avaliou sua atividade 

antioxidante pela metodologia de poder redutor e obteve valores de absorbância 

que variaram de 0,09 a 0,28, valores esses que são próximos aos encontrados no 
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presente trabalho (AHMAD et al., 2016). 

 

 

5.3 Atividade Antimicrobiana 
 

 

 A atividade antimicrobiana das amostras PND e PD a uma concentração de 

30 mg mL-1 foi testada pelo método de disco difusão frente as bactérias L. 

monocytogenes, B. cereus, C. jejuni, S. gallinarium, E. faecium, P. mirabilis, P. 

aeruginosa, S. enteritidis, S. epidermidis, E. coli, S. aureus, S. bongori, S. 

typhimurium e B. subtilis; as leveduras C. albicans e C. tropicalis; e fungos 

filamentosos A. niger, A. brasiliensis, P. chrysogenum e P. expansum. Porém na 

concentração testada nenhuma das amostras apresentou inibição do crescimento 

dos microrganismos testados. Em anexo estão apresentadas as imagens dos 

resultados obtidos nesta análise. 



59 
 

6 CONCLUSÕES 

 
 
 O polissacarídeo presente na D. bulbifera pode ser extraído em meio 

aqueoso, e a diálise do mesmo foi realizada com sucesso para retirada de 

algumas impurezas presentes. 

 Através do RMN foi possível comprovar que PND realmente é constituída 

por polissacarídeo, devido a banda do carbono anomérico em 103,31 ppm. 

 O IV-TF também corroborou que a amostra se tratava de polissacarídeo 

devido, principalmente, pela intensa e característica banda de OH presente. 

 A análise por MEV demonstrou a morfologia das amostras e indicou que a 

mesma se apresenta em películas ou "folhas" sem formato mensurável, o que é 

muito comum em amostras de polissacarídeos. 

 O DRX, por sua vez, confirmou que a maior parte do material é amorfo, 

com picos de cristalinidade em aproximadamente 21,5º e 23,62º 2θ. 

 Por meio da análise térmica foi possível verificar os estágios de 

decomposição da amostra, sendo que PND apresenta três estágios de 

decomposição, mas um deles acontece em várias etapas; o PD também 

apresentou três estágios de decomposição e todos acontecem em etapa única. 

 As amostras PND e PD apresentaram interessante atividade antioxidante 

pelos métodos de DPPH, ABTS, FRAP, remoção do radical OH, remoção de H2O2 

e poder redutor, além disso os resultados destas amostras ficaram bem próxima 

da atividade antioxidante de polissacarídeos de diferentes matérias primas. 

 Através dos testes por disco difusão verificou-se que as amostras não 

apresentam atividade antimicrobiana frente aos 20 microrganismos testados. 

 Os resultados obtidos neste trabalho são de fundamental importância, pois 

até então o polissacarídeo do cará-moela não tinha trabalhos neste sentido, e os 

mesmos servirão de base para futuros trabalhos. 
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APÊNDICES 

 
 

Apêndice A - Determinação da atividade antimicrobiana frente a Listeria 

monocytogenes por disco difusão das amostras PND e PD, respectivamente. 

Onde A indica o disco embebido com água; B o disco com o antimicrobiano; C, D 

e E os discos embebidos com as amostras. 

 

 

 

 

Apêndice B - Determinação da atividade antimicrobiana frente a Bacillus cereus 

por disco difusão das amostras PND e PD, respectivamente. Onde A indica o 

disco embebido com água. Onde A indica o disco embebido com água; B o disco 

com o antimicrobiano; C, D e E os discos embebidos com as amostras. 

 

 

  



72 
 

Apêndice C - Determinação da atividade antimicrobiana frente a Campylobacter 

jejuni por disco difusão das amostras PND e PD, respectivamente. Onde A indica 

o disco embebido com água. Onde A indica o disco embebido com água; B o 

disco com o antimicrobiano; C, D e E os discos embebidos com as amostras. 

 

 

 

 

Apêndice D - Determinação da atividade antimicrobiana frente a Salmonella 

gallinarium por disco difusão das amostras PND e PD, respectivamente. Onde A 

indica o disco embebido com água. Onde A indica o disco embebido com água; B 

o disco com o antimicrobiano; C, D e E os discos embebidos com as amostras. 
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Apêndice E - Determinação da atividade antimicrobiana frente a Enterococcus 

faecium por disco difusão das amostras PND e PD, respectivamente. Onde A 

indica o disco embebido com água. Onde A indica o disco embebido com água; B 

o disco com o antimicrobiano; C, D e E os discos embebidos com as amostras. 

 

 

 

 

Apêndice F - Determinação da atividade antimicrobiana frente a Proteus mirabilis 

por disco difusão das amostras PND e PD, respectivamente. Onde A indica o 

disco embebido com água. Onde A indica o disco embebido com água; B o disco 

com o antimicrobiano; C, D e E os discos embebidos com as amostras. 
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Apêndice G - Determinação da atividade antimicrobiana frente a Pseudomonas 

aeruginosa por disco difusão das amostras PND e PD, respectivamente. Onde A 

indica o disco embebido com água. Onde A indica o disco embebido com água; B 

o disco com o antimicrobiano; C, D e E os discos embebidos com as amostras. 

 

 

 

 

Apêndice H - Determinação da atividade antimicrobiana frente a Salmonella 

enteritidis por disco difusão das amostras PND e PD, respectivamente. Onde A 

indica o disco embebido com água. Onde A indica o disco embebido com água; B 

o disco com o antimicrobiano; C, D e E os discos embebidos com as amostras. 
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Apêndice I - Determinação da atividade antimicrobiana frente a Staphylococcus 

epidermidis por disco difusão das amostras PND e PD, respectivamente. Onde A 

indica o disco embebido com água. Onde A indica o disco embebido com água; B 

o disco com o antimicrobiano; C, D e E os discos embebidos com as amostras. 

 

 

 

 

Apêndice  J - Determinação da atividade antimicrobiana frente a Escherichia coli 

por disco difusão das amostras PND e PD, respectivamente. Onde A indica o 

disco embebido com água. Onde A indica o disco embebido com água; B o disco 

com o antimicrobiano; C, D e E os discos embebidos com as amostras. 

 

 

  



76 
 

Apêndice K -  Determinação da atividade antimicrobiana frente a Staphylococcus 

aureus por disco difusão das amostras PND e PD, respectivamente. Onde A 

indica o disco embebido com água. Onde A indica o disco embebido com água; B 

o disco com o antimicrobiano; C, D e E os discos embebidos com as amostras. 

 

 

 

 

Apêndice L - Determinação da atividade antimicrobiana frente a Salmonella 

bongori por disco difusão das amostras PND e PD, respectivamente. Onde A 

indica o disco embebido com água. Onde A indica o disco embebido com água; B 

o disco com o antimicrobiano; C, D e E os discos embebidos com as amostras. 

 

 

  



77 
 

Apêndice M - Determinação da atividade antimicrobiana frente a Salmonella 

typhimurium por disco difusão das amostras PND e PD, respectivamente. Onde A 

indica o disco embebido com água. Onde A indica o disco embebido com água; B 

o disco com o antimicrobiano; C, D e E os discos embebidos com as amostras. 

 

 

 

 

Apêndice N - Determinação da atividade antimicrobiana frente a Bacillus subtilis 

por disco difusão das amostras PND e PD, respectivamente. Onde A indica o 

disco embebido com água. Onde A indica o disco embebido com água; B o disco 

com o antimicrobiano; C, D e E os discos embebidos com as amostras. 
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Apêndice O - Determinação da atividade antimicrobiana frente a Candida albicans 

por disco difusão das amostras PND e PD, respectivamente. Onde A indica o 

disco embebido com água. Onde A indica o disco embebido com água; B o disco 

com o antimicrobiano; C, D e E os discos embebidos com as amostras. 

 

 

 

 

Apêndice P - Determinação da atividade antimicrobiana frente a Candida tropicalis 

por disco difusão das amostras PND e PD, respectivamente. Onde A indica o 

disco embebido com água. Onde A indica o disco embebido com água; B o disco 

com o antimicrobiano; C, D e E os discos embebidos com as amostras. 
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Apêndice Q - Determinação da atividade antimicrobiana frente a Aspergillus niger 

por disco difusão das amostras PND e PD, respectivamente. Onde A indica o 

disco embebido com água. Onde A indica o disco embebido com água; B o disco 

com o antimicrobiano; C, D e E os discos embebidos com as amostras. 

 

 

 

 

Apêndice R - Determinação da atividade antimicrobiana frente a Aspergillus 

brasiliensis por disco difusão das amostras PND e PD, respectivamente. Onde A 

indica o disco embebido com água. Onde A indica o disco embebido com água; B 

o disco com o antimicrobiano; C, D e E os discos embebidos com as amostras. 

 

 

  



80 
 

Apêndice  S - Determinação da atividade antimicrobiana frente a Penicillium 

chrysogenum por disco difusão das amostras PND e PD, respectivamente. Onde 

A indica o disco embebido com água. Onde A indica o disco embebido com água; 

B o disco com o antimicrobiano; C, D e E os discos embebidos com as amostras. 

 

 

 

 

Apêndice T - Determinação da atividade antimicrobiana frente a Penicillium 

expansum por disco difusão das amostras PND e PD, respectivamente. Onde A 

indica o disco embebido com água. Onde A indica o disco embebido com água; B 

o disco com o antimicrobiano; C, D e E os discos embebidos com as amostras. 

 

 

 


