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A Amazônia apresenta elevada biodiversidade que vem sendo valorizada como fonte de informações
científicas, apresentando potencial econômico comprovado principalmente no que se refere às
espécies vegetais (Clay et aI., 2000). A crescente demanda por produtos amazônicos e,
consequentemente, o processo de industrialização sem a devida estruturação de suas cadeias
produtivas pode promover sérios impactos ambientais, muitas vezes irreversíveis. No entanto, a
aplicação de métodos biotecnológicos que viabilizem a obtenção de biomoléculas presentes em
tecidos vegetais (folhas, flores, raízes, sementes e etc.) pode ter importante aplicação industrial e
representar o equilíbrio entre o uso e a preservação do ambiente florestal. Assim, a composição
química das sementes pode ser útil para mapear o potencial de novos produtos de origem vegetal
(Gonçalves et aI., 2002). Informação sobre o conteúdo protéico das sementes de leguminosas ainda
tem sido pouco investigada apesar de nos últimos anos ter ocorrido um crescente interesse sobre os
aspectos estruturais e funcionais dessas proteínas (Sharon & Lis, 2004). Os inibidores de
proteinases e as lectinas são classes de proteínas ubíquas em todos os seres vivos, são importantes
metabólitos em decorrência das principais funções nas plantas, podendo atuar de maneira
constitutiva ou induzida, no mecanismo de defesa contra insetos e patógenos, na regulação de
proteinases endógenas e como sinais de respostas às condições ambientais. Os inibidores de
proteinases formam complexos estáveis com enzimas proteolíticas inibindo sua atividade. As lectinas
são proteínas, glicosiladas ou não e possuem pelo menos um sitio de ligação reversível a
carboidratos específicos (Bueno et aI., 2004). As lectinas causam aglutinação em celulas animais e
vegetais precipitando polissacarídeos, glicoproteinas ou glicolípidios. No presente trabalho, sementes
de Acosmium nitens e Parkia multijuga foram utilizadas com o objetivo de detectar a presença de
proteínas específicas (inibidores de proteinases e lectinas). Sementes de A. nitens e P. multijuga,
coletadas no INPA (campus lII, germoplasma de leguminosas) foram levados ao Laboratório de
Fisiologia e Bioquímica Vegetal (MCT-INPA) e depois de receberem a devida assepsia com
Hipoclorito de Sódio (2,5% de cloro ativo), foram lavadas em H20 destilada, secas a temperatura
ambiente, trituradas até a obtenção de material pulverizado. Depois esse material foi submetido à
extração salina (NaCI 0,15 M, 10% p/v). Os extratos totais obtidos foram centrifugados e os
sobrenadantes foram dialisados e liofilizados para determinação do teor de proteínas, caracterização
da atividade inibitória (AI) e caracterização da atividade hemaglutinante (AHE). O teor de proteínas
presentes nos extratos totais foi de 2,8 J..lg/mLpara A. nitens e 15,6 uq/rnt, para P. multijuga. Para a
detecção de atividade inibitória (AI) foi utilizada a tripsina bovina, e o substrato cromogênico BAPNA
a 37°C durante 30 minutos, os' resultados sugerem que a atividade inibitória dos extratos de P.
multijuga foi de 94,9% e para nos extratos de A. nitens a inibição foi de 74,2%. A atividade
hemaglutinante acorreu nos dois extratos na presença dos eritrócitos de camundongo, hamster e
rato branco. O ensaio com açucares revelou que na presença de 12,5 mM de galactose, lactose e
sacarose, somente houve atividade hemaglutinante no extrato de A. nitens na qual foi inibida,
sugerindo a presença de lectinas nesse extrato (tabela 01). Assim das espécies de leguminosas
estudadas apenas extratos de A. nitens exibiu atividade hemaglutinante (AHE).
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Tabela 01 - Efeito dos açúcares sobre a AHE induzida por extratos totais de A. nitens e

P. multijuga.

Açúcares Concentração mínima inibitória (CMI) - mM

Glicose

A. nitens P. multijuga

NI NI

12,5 NI

12,5 NI

12,5 NI

Galactose

Lactose

Sacarose

NI: não foi observada inibição da atividade hemaglutinante (AHE) pelo açúcar até a concentração
mínima de 100 mM.

Palavras-chave: Atividade hemaglutinante, Atividade inibitória e Sementes florestais.
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