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Sulfated Polysaccharide from the Marine Sponge Callyspongia vaginalis
Abstract: The literature reports several results of chemical investigations from marine ecosystems,
which have showed molecules with great biological potential, therefore, its fauna and flora has been
target of several studies. Among the marine organisms highlight the sponges, sessile animals,
belonging to the poriferous phylum, a profitable source of micro and macromolecules such as
polysaccharides, with several biological activities reported in the literature. The chemical
investigation of Callyspongia vaginalis led to the isolation of a sulfated polysaccharide. Experiments
of hydrolysis, reducing sugars, thermal stability, infrared, and 1H NMR analyses were performed to
characterize the polysaccharide. The ideal time for hydrolysis was 6 hours, presenting a
concentration of 4.60 mg / mL of reducing sugar. The polysaccharide showed thermal stability up to
about 200 °C. This is the first report of polysaccharide in the genus Callyspongia
Keywords: Callyspongia vaginalis; sulfated polysaccharide; polysaccharide analysis.

Resumo
A literatura apresenta diversos resultados de investigações químicas em ecossistemas marinhos, que
têm apresentado moléculas com grande potencial biológico, por isso, sua fauna e flora tem sido alvo
de diversos estudos. Dentre os organismos marinhos destacam-se as esponjas, animais sésseis,
antigos, pertencentes ao filo porífera, fonte profícua de micromoléculas e macromoléculas como os
polissacarídeos, com diversas atividades biológicas relatadas na literatura. A investigação química de
Callyspongia vaginalis levou ao isolamento de um polissacarídeo sulfatado. Experimentos de
hidrólise, de açúcares redutores, estabilidade térmica, infravermelho e RMN de 1H foram realizadas
para caracterização do polissacarídeo. O tempo ideal para hidrólise foi de 6 horas, apresentando uma
concentração de 4,60 mg/mL de açúcar redutor. O polissacarídeo apresentou estabilidade térmica
até cerca de 200 °C. Este é o primeiro relato de polissacarídeo no gênero Callyspongia.
Palavras-chave: Callyspongia vaginalis; polissacarídeo sulfatado; análise de polissacarídeo.
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1. Introdução
Organismos marinhos representam uma
fonte rica de compostos com potencial
biológico promissor, destacando-se as
micromoléculas, como ácidos graxos,
terpenos, policetídeos e alcaloides, que atuam
principalmente, como sistema químico de
defesa destes seres e as macromoléculas que
apresentam
potencial
biotecnológico
promissor, como proteínas e polissacarídeos.
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Dentre os organismos marinhos, destacamos
as esponjas, estes animais primitivos
pertencentes ao
filo porífera, são
possivelmente os menos desenvolvidos do
reino animal, sendo os representantes
multicelulares mais simples viventes.1,2
Até 2010 haviam sido identificadas 8365
espécies de esponjas, e deste total, 98 % de
habitat marinho1. O interesse pelas esponjas
se intensificou após estudos com a esponja
Cryptotethia crypta e o isolamento dos
compostos ARA-U e ARA-T, Uracila
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arabinosídeo
e
Timina
arabinosídeo,
respectivamente. Estas moléculas conduziram
à síntese de um potente anti-retroviral, o
zidovudine, também conhecido como AZT.3,4
Desde então, as esponjas têm se tornado alvo
de estudos químicos e biológicos, com
inúmeras substâncias novas reportadas por
ano, apresentando diversas atividades
biológicas, como: antibiótica, antitumoral,
antiviral, anti-inflamatória e antioxidante.5-7
Dentre os gêneros de esponjas, podemos
destacar o Callyspongia, o qual possui diversas
classes de metabólitos já isolados, e muitos
com atividade biológica comprovada.
Podemos citar o policetídeo calistatina A,
isolado de C. truncata com atividade
citotóxica;8 os poliacetilenos sifonodiol e
dihidroxi-sifonodiol isolados de C. sp e C.
truncata, assim como os meroterpenos
ilhabreno e isoakaterpina, provenientes de C.
sp com atividade anticâncer;9,10 e peptídeos
como a foriospongina B, isolado de C.
bilamellata,
que
possui
atividade
antiparasitária.11 Além destas diversas outras
moléculas comprovam a relevância química e
biológica de estudos com espécimes
pertencentes ao gênero Callyspongia.
As
macromoléculas,
como
os
polissacarídeos, também são identificadas e
isoladas em esponjas. Quimicamente os
polissacarídeos são polímeros naturais em
que seus monômeros são unidades de

monossacarídeos. Estas moléculas podem ser
obtidas a partir de algas marinhas, como
também do camarão, caranguejo e esponjas
marinhas.12,13 Os polissacarídeos participam
de diversos processos biológicos como
interação e reconhecimento celular.
Uma
característica
estrutural
em
polissacarídeos de origem marinha é a
presença de grupamento sulfato,14 como as
gliconectinas, que possuem a capacidade de
se aderir à células, gerando uma outra classe
de compostos, semelhante a proteoglicanas.15
Eles são relatados em diversas espécies de
esponjas marinhas e estão associados a
atividades antiviral, anti HIV, antioxidantes,
antitumorais, dentre outras.16-18 Alguns
invertebrados marinhos têm se mostrado
promissores na obtenção de polissacarídeos
sulfatados, com estruturas únicas como Lgalactanas e L-fucanas. Estas moléculas
apresentam atividades anticoagulantes e
antitrombóticas devido a sua similaridade
com a heparina, que é um mucopolissacarídeo
sulfatado, com grande quantidade de cargas
elétricas negativas e constitui o ácido
macromolecular mais forte existente no
organismo. Pode ser distinguida de outros
polissacarídeos pela sua extrema acidez,
decorrente da grande quantidade de radicais
sulfatados na sua molécula,18,19 um mero de
sua estrutura é apresentado na Figura 1 a
seguir.

Figura 1: Estruturas de meros de α-L-fucanas sulfatadas (A); galactanas (B) sulfatadas.

Tendo em vista o grande potencial
biológico que os polissacarídeos apresentam,
o
presente
trabalho
apresenta
a
caracterização parcial do polissacarídeo
sulfatado, proveniente da esponja marinha
Callyspongia vaginalis. Estudos com este foco
não foram relatados anteriormente na

literatura para a esponja marinha em questão.
Os polissacarídeos foram obtidos de modo
simples e seguindo o quinto princípio da
química verde, pois utiliza água como solvente
extrator.20,21
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A amostra de polissacarídeo foi analisada
em pastilha de KBr, no espectrômetro de
infravermelho na região (4000 a 400 cm-1)
modelo Nexus 470 FT-IR e fabricante Thermo
Nicolet.

2. Metodologia
2.1. Obtenção do polissacarídeo

Um espécime de Callyspongia vaginalis
(2.345 kg de peso molhado) foi coletada no
Parque Estadual Marinho da Pedra da Risca do
Meio (situado a 10 milhas náuticas do Porto
do Mucuripe A, 3º33,800 'S e 38º26,000' W; B,
3º36.000 'S e 38º26.000' W; C, 3º36.000 'S e
38º21.600' W; D, 3º33.800 'S e 38º21.600 'W),
a profundidades em torno de 20 m em 14 de
julho de 2004, no estado do Ceará, e
identificado pelo prof. Dr. Eduardo Carlos
Medina Hajdu, Universidade Federal do Rio de
Janeiro Janeiro, sob o número MNRJ 8671. O
material animal foi seco em estufa aerada, sob
70 °C para remoção de materiais voláteis e
composto fenólicos por 12 horas e em seguida
triturado em liquidificador. O método de
obtenção e purificação do polissacarídeo foi
baseado na metodologia proposta por Soares
e colaboradores com modificações.22

2.2. Hidrólise do polissacarídeo

Pesou-se 20 mg do polissacarídeo
purificado em tubo de ensaio, que foi
posteriormente solubilizado com 1 mL de
água destilada e mantido sob agitação
constante por um período de 24 h. Em seguida
adicionou-se 1 mL de HCl 4 M, sob 100 °C para
início da hidrólise do mesmo.23 A hidrólise foi
acompanhada em espectrofotômetro (Uv-vis)
Thermo scientific (modelo Evolution 60S), no
comprimento de onda 510 nm no tempo de 2,
6 e 8 horas, para verificação de qual tempo
apresentava
o
maior
teor
de
monossacarídeos. O procedimento foi
realizado em triplicata.

2.3. Infravermelho
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2.4. Dosagem de açúcar redutor

Para a dosagem do açúcar redutor, foi
utilizado o método de Nelson Somogyi24, o
qual consiste na determinação de açúcares
redutores
solúveis.
A
quantidade
recomendada pela técnica é de 100 mg. A
curva de calibração foi construída utilizando
como padrão a galactose com concentrações
variando de 0,8; 1; 3; 5; 7; 9 e 10 mg / mL. As
medidas foram feitas em espectrofotômetro
semelhante ao descrito no ponto 2.2 deste
procedimento.

2.5. Análise termogravimétrica

Uma massa de aproximadamente 5,17 mg
de material isolado foi aquecida em
equipamento SDT-Q 600, fabricante TA, em
atmosfera inerte e com taxa de aquecimento
de 2,5 °C/min com uma variação de 25 °C a
900 °C.

2.6. Ressonância magnética nuclear

O espectro de Ressonância Magnética
1
Nuclear
de
Hidrogênio
(RMN
H)
unidimensional,
foi
obtido
em
espectrômetros Bruker, modelo Avance DRX500, pertencentes ao Centro Nordestino de
Aplicação e Uso da Ressonância Magnética
Nuclear da Universidade Federal do Ceará
(CENAUREMN-UFC). Foi utilizada sonda de
detecção inversa de 5 mm, com frequência de
500,13 MHz (1H), sob um campo magnético de
11,7 T. A amostra foi solubilizada em 0,6 mL
de água deuterada (D2O), comercializado pela
Aldrich. Os deslocamentos químicos (d) foram
expressos em partes por milhão (ppm) e
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referenciado pelo pico do hidrogênio
pertencente à molécula residual nãodeuterada da água (d 4,80). Os parâmetros de
aquisição,
respectivamente:
larguras
espectrais de 24 e 260 ppm, intervalo para
relaxação de 1 s e largura de pulso de 90o de
9,60 ms (0 dB). Foram utilizados 65356 pontos
para a aquisição e 32768 para o
processamento do espectro.

foram 2, 6 e 8 horas. A curva de galactose
realizada apresentou índice de correlação
R2=0.9925. Para cada um destes tempos
concentrações de 1,90; 4,61 e 4,50 mg/mL de
material hidrolisado foram identificadas.
Desse modo, conclui-se que o melhor tempo
de reação é o de 6 horas, tendo em vista que
em tempos maiores, a concentração dos
monossacarídeos diminui, indicando assim
queima ou decomposição das unidades que
compõem o polissacarídeo.

3. Resultados e Discussão
3.3. Infravermelho
3.1. Obtenção
polissacarídeo

e

purificação

do

O isolamento de polissacarídeo pode
ocorrer por via enzimática ou por extrações
com água, seguida de precipitação com
etanol. Contudo extrações enzimáticas
possuem altos custos, e apesar da
seletividade, o rendimento é baixo. Logo, o
método adotado foi aquele no qual utiliza-se
os solventes de baixo custo, água e etanol e
que contemplam os princípios da química
verde.14-16,19 Os percentuais de polissacarídeo
isolado e purificado utilizando este método,
foram de 2,9 % e 50 %, respectivamente. Foi
obtido 30 mg do polissacarídeo purificado,
denominado PoliCv, que foi submetido a
hidrólise e análises por IV e RMN.

3.2. Hidrólise e dosagem de açúcar
redutor do polissacarídeo

PoliCv foi submetido a reação de hidrólise
por diferentes tempos para otimização do
processo. Os tempos de reação utilizados

As análises por espectroscopia na região
do infravermelho, do polissacarídeo isolado e
purificado, não apresentaram mudanças
significativas entre eles, e apresentou
semelhanças significavas com o polissacarídeo
isolado por Chen e colaboradores.25 São
evidenciadas bandas: 3405 cm-1 pertencentes
a deformação axial de grupamento hidroxila;
bandas em 2918 e 1415 cm-1 características de
deformação axial e angular de hidrogênios
ligados a carbonos sp3; sinal intenso
relacionado a grupo carbonila em 1646 cm-1;
pela alta intensidade da banda OH em 3405
cm-1 não se observa sinal de ligação N-H,
contudo podemos associá-lo à uma
deformação na banda de carbonila com
número de onda 1543 cm-1; por fim, percebese, de acordo com a literatura, a presença do
grupo sulfato pelo sinal discreto em 1237 cm1
. As bandas apresentam-se destacadas no
espectro e vale ressaltar a presença do grupo
sulfato, que é o que confere a particularidade
aos polissacarídeos de origem marinha, como
mostrado na Figura 2.
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Figura 2: Espectro de infravermelho do polissacarídeo isolado e purificado.

3.4. Análise termogravimétrica

A estabilidade térmica é geralmente
caracterizada pela temperatura na qual a
decomposição do polímero se torna
perceptível pela formação de produtos e
cinética do processo. Um dos fatores
determinantes da estabilidade térmica do
polímero é a energia das ligações da cadeia
principal.26 Dentre as ligações, podemos

destacar a ligação C-C como umas das mais
resistentes a degradação térmica. Os átomos
de hidrogênio presentes na molécula
aumentam a energia de estabilização da
molécula, diminuindo assim a energia
envolvida em sua degradação em elevadas
temperaturas.27 A Figura 3, a seguir, apresenta
a curva de TG e DTG do polissacarídeo. Na
curva DTG podemos destacar cinco regiões de
degradação, conforme apresentado na Figura
3 abaixo.

Figura 3: Curva TG e DTG para o polissacarídeo CV.

A região I, é característica de saída de água
residual da amostra e corresponde a 15 % da
perda de massa total da amostra. As regiões II
a IV referem-se à decomposição do material
orgânico com liberação de água, dióxido e
1451

monóxido de carbono e metano, que
corresponde a cerca de 70 % de degradação
do material em questão. Por fim, a região V,
nos fornece os dados sobre as cinzas, que são
pertencentes ao material inorgânico presente
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na amostra ou residual no cadinho, em nosso
caso corresponde à 15 % da massa do
material, indicando um percentual elevado de
sais inorgânicos.

3.5. Ressonância magnética nuclear
O espectro de RMN 1H do PoliCv
apresentou sinais entre δ 3,5 e 6,0
característicos de hidrogênios ligados à
carbonos metino oxigenados, e também sinais
entre δ 1,5 e 3,0 que podemos atribuir a
hidrogênios ligados a carbono metilênico

(diasterotópico). A comparação com dados de
RMN de polissacarídeos sulfatados, descritos
na literatura, confirma que a estrutura de
PoliCv se assemelha a estas estruturas,
principalmente com polissacarídeos da classe
das carrageninas. Estes polissacarídeos
naturais ocorrem com frequência em algas
vermelhas, possuem estrutura dimérica,
formada por unidades D-galactopiranose com
padrões glicosídicos α1→3 e β1→4. Os tipos
mais comuns de carrageninas são ι (lota), κ
(kappa) e λ (lambda) que se distinguem entre
si pelo padrão de substituição do grupo
sulfato e teor 3,6 de anidrogalactose,28-30
conforme apresentado na Figura 4.

Figura 4: Espectro de RMN 1H do PoliCv e estrutura química do mero da D-galactopiranose
para polissacarídeo tipo λ-carrageninas.

4. Conclusões
Com base nos dados apresentados no
presente trabalho foi possível comprovar que
a espécie C. vaginalis se apresenta como fonte
de polissacarídeo sulfatado. Não existe
diferença significativa entre as amostras
isoladas e purificadas, e que devido ao baixo
rendimento de cerca de apenas 50 % após a
purificação, este pode ser utilizado já na forma
isolada, sem tratamento posterior. O melhor

tempo de hidrólise foi de 6 horas,
apresentando assim concentração de
açúcares redutores de 4,60 mg/mL. A análise
por infravermelho permitiu identificar grupos
amino e sulfato na estrutura do
polissacarídeo, compatível com os compostos
provenientes de esponjas marinhas. Os dados
de RMN confirmaram a presença de
polissacarídeo sulfatado na espécie, indicando
também um possível mero deste polímero. A
análise térmica mostrou que o polissacarídeo
apresenta estabilidade até cerca de 200 °C.
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Não existe trabalho na literatura sobre
isolamento de polissacarídeos de espécies do
gênero Callyspongia, o que torna o trabalho
pioneiro e promissor, considerando o
potencial biológico das esponjas marinhas e
dos polissacarídeos sulfatados.
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