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RESUMO 

GHIRALDI, Marluci. Desenvolvimento de géis polissacarídicos carregados de 

emulsão incorporando vitaminas D3 e B12.  2018.  124 f. Dissertação (Mestrado) – 

Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos, Universidade de São Paulo, 
Pirassununga, 2018. 
 

O interesse sobre o mercado de produtos vegetarianos e veganos tem crescido muito 

na última década, sendo que novos produtos alimentícios fortificados são 

continuamente introduzidos nesse segmento. Como grande parte do público vegano 

possui deficiências na ingestão de vitaminas D3 e B12, torna-se interessante o 

desenvolvimento de produtos com adição dessas vitaminas como fortificantes de 

alimentos. O objetivo principal desta Dissertação foi produzir e caracterizar um gel de 

pectina carregado de emulsão, incorporando vitaminas D3 e B12. As emulsões foram 

produzidas com óleo de linhaça como fase dispersa e inulina associada à goma 

arábica como estabilizantes. A emulsão foi produzida por método de alto 

cisalhamento, em tampão citrato (pH 4,0) (devido à melhor estabilidade da vitamina 

B12 em tal pH) e em baixa temperatura (30 °C) para minimizar a degradação de 

vitamina D3. As emulsões foram avaliadas utilizando difração a laser, se apresentando 

estáveis ao longo de 30 dias de estocagem e com diâmetro médio de 2,75 ± 0,25 m. 

A vitamina D3 não sofreu degradação no período avaliado. Os géis foram produzidos 

com pectina de baixo grau de metoxilação amidada (pectina LMa) utilizando-se uma 

concentração de 4 % (g/g), a 60 °C, com 30 % (g/g) de sacarose, 0,1 % (g/g) de 

CaCl2.2H2O, em tampão citrato (pH 4,0). Substituiu-se 60 % (g/g) da água da matriz 

do gel pela emulsão e foram obtidos géis carregados firmes. Através de ensaios 

reológicos e de compressão uniaxial foi possível verificar que os géis carregados 

possuem uma rede estrutural mais forte do que o gel não-carregado, mostrando que 

as partículas são ativas. O gel carregado com 40 % de substituição da fase aquosa 

foi o gel mais forte, a ele adicionou-se as vitaminas. A vitamina B12 se mostrou estável, 

assim como os parâmetros colorimétricos dos géis carregados e dos géis não-

carregados após 30 dias. Assim, foi possível produzir géis de pectina carregados de 

emulsão, incorporando-se as vitaminas D3 e B12, que se mostraram estáveis ao longo 

do tempo de armazenamento. 

Palavras-chave: gel carregado. Vegano. Pectina LMa. Estabilizantes naturais. 

Propriedades mecânicas.   



 
 

ABSTRACT 

GHIRALDI, Marluci. Development of polysaccharide emulsion filled gels 
incorporated with vitamins D3 and B12.  2018. 124 p. Dissertation (Master) – 
Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos, Universidade de São Paulo, 
Pirassununga, 2018. 
 

Interest in the vegetarian and vegan product market has grown sharply over the past 

decade, with new fortified food products being continuously introduced into this market 

segment. As a large part of the vegan public has deficiencies in the intake of vitamins 

D3 and B12, it becomes interesting to develop products with addition of these vitamins 

as food fortifiers. The main objective of this research was to produce and characterize 

an emulsion-laden pectin gel incorporating vitamins D3 and B12. The emulsions were 

produced with flaxseed oil as dispersed phase and inulin associated with gum arabic 

as stabilizers. The emulsion was produced by the high shear method, in citrate buffer 

(pH 4.0) (due to the improved stability of vitamin B12 at such pH) and at low temperature 

(30 °C) to minimize vitamin D3 degradation. The emulsions were evaluated using laser 

diffraction, being stable over 30 days of storage and with an average diameter of 2.75 

± 0.25 m. Vitamin D3 was not degraded in the evaluated period. The gels were 

produced with low amidated methoxylation pectin (LMa pectin) using a concentration 

of 4% (w/w) at 60°C with 30% (w/w) sucrose, 0.1% (w/w) of CaCl2.2H2O in citrate buffer 

(pH 4.0). The emulsion replaced a percentage of 60% (w/w) of the gel matrix aqueous 

phase and strong emulsion-filled gels were obtained. Through rheological and uniaxial 

compression tests, it was possible to verify that the emulsion-filled gels have a stronger 

structural lattice than the uncharged gel, showing that the particles are active. The gel 

filled with 40% aqueous phase replacement was the strongest gel therein, and the 

vitamins were added to it. Vitamin B12 was shown to be stable, as were the colorimetric 

parameters of filled and unfilled gels after 30 days. Therefore, it was possible to 

produce emulsion-filled pectin gels and to incorporate vitamins D3 and B12, which were 

shown to be stable over the storage time. 

  

Keywords: emulsion filled gel. Vegan. LMa pectin. Natural stabilizers. Mechanical 

properties. 
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LMa – baixo grau de metoxilação amidada 

m – massa em gramas da fase oleosa 

m0 – coeficiente angular da curva de calibração 

ni – número de partículas 

OL - óleo de linhaça 

PV = valor de peróxido 

RVL - região de viscoelasticidade linear 

SGA - suspensão de goma arábica  

SGA+IN - suspensão de goma arábica hidratada por 24 h e, em seguida, adicionada 

de inulina em pó 

SGAIN - suspensão de goma arábica mais inulina hidratadas por 24 h 

SIN - suspensão de inulina 

span - índice de polidispersidade 

TCD – diferença total de cor 
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 - absortividade molar 

 - potencial zeta  

H - deformação de Hencky 

H - tensão de Hencky 

rup – deformação de ruptura 

rup – tensão de ruptura 

a* - cromaticidade no eixo variando do vermelho/verde 

b* - cromaticidade no eixo variando do amarelo/azul 

C*ab – croma (saturação da cor) 

D43 – diâmetro Broukere 

 - módulo de elasticidade 

G’ - módulo elástico ou módulo de armazenamento 

G” - módulo viscoso ou módulo de perda 

hab – ângulo de Hue (tonalidade definida em graus) 

L* - luminosidade 
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1 INTRODUÇÃO 

O interesse pelo mercado vegetariano e vegano cresceu na última década. A 

dieta do consumidor vegano é totalmente ausente de vitamina B12, pois este nutriente 

está presente apenas em produtos de origem animal. Além disso, este grupo 

específico de vegetarianos consomem menores quantidades de vitamina D, sendo 

que a crônica falta de exposição solar pode ser mais um fator agravante para síntese 

do colicalciferol (vitamina D3). Uma maneira de suprir as necessidades diárias dessas 

vitaminas é suplementar a dieta dos vegetarianos e veganos com alimentos 

fortificados.  

A vitamina B12 é o nome geral dado para os compostos de cobalaminas, sendo 

solúvel em água e que possuem um sistema de anel complexo, com o cobalto como 

átomo central. Suas funções principais estão relacionadas com a formação de células 

vermelhas no sangue e a saúde do sistema nervoso. Anemia e desordens 

neuropsiquiátricas são as doenças que se manifestam quando a quantidade de B12 

absorvida pelo sistema é insuficiente; a deficiência prolongada pode levar a sequelas 

neurológicas irreversíveis. 

A vitamina D é hidrofóbica, insolúvel em água e muito sensível à luz, presença 

de oxigênio e temperatura. Ela consiste de duas formas fisiologicamente importantes: 

a vitamina D2 (ergocalciferol) e a vitamina D3 (colecalciferol). A forma ativa (1,25-

diihidroxivitamina D) tem como função principal manter e controlar a homeostase de 

cálcio. 

Um meio interessante de adicionar compostos bioativos lipofílicos e hidrofílicos 

em uma mesma matriz são os géis carregados de emulsão onde os compostos 

lipofílicos serão encapsulados nas gotículas de óleo da emulsão, enquanto os 

compostos hidrofílicos serão incorporados na rede de gel. Géis carregados de 

emulsão são sistemas obtidos através da substituição (parcial ou total) da água de 

uma matriz de gel por uma emulsão estável. Vários trabalhos são desenvolvidos a fim 

de estudar as propriedades reológicas dos géis carregados para compreender a 

interação entre os componentes (gotículas de óleo e matriz de gel) e a influência da 

concentração dos componentes na estrutura do gel. Esses dados possibilitam 

conhecer a organização estrutural da matriz, e como isso afeta as características 

sensoriais do produto. Géis carregados são interessantes pelo fato de poderem ser 

aplicados na estruturação de diversos alimentos que têm características de géis, tais 



21 
 

como sobremesas, sorvetes, queijos, iogurte e produtos cárneos processados, 

fortificando-os com bioativos lipofílicos. 

Vitaminas lipofílicas são amplamente incorporadas em alimentos através de 

emulsões óleo em água (O/A). É de grande interesse substituir as matrizes 

encapsulantes sintéticas (p. ex. tween e span) por ingredientes naturais, que possuam 

efeitos prebióticos, funcionando não só como materiais de parede, mas também como 

componentes ativos.  Além disso, também se busca utilizar ingredientes de origem 

vegetal pelo fato de os veganos serem o público-alvo.  Assim, a escolha dos 

componentes da emulsão, para encapsular a vitamina D3 foram goma arábica, inulina 

e óleo de linhaça. 

Existem diversos compostos como proteínas e polissacarídeos capazes de 

formar géis, entre eles a pectina. As pectinas são polissacarídeos isolados das 

paredes celulares de plantas superiores, principalmente frutas cítricas, sendo 

consideradas fontes de fibra, e também possuem efeito prebiótico. As pectinas podem 

ser classificadas como de baixo grau de metoxilação (LM) e de alto grau de 

metoxilação (HM). As pectinas HM formam géis na presença de açúcar e meios ácidos 

(pH 2,5-3,5), e as pectinas LM formam géis na presença de cátions divalentes. Além 

desses dois tipos de pectinas, existe a pectina com baixo grau de metoxilação 

amidada (LMa), que é uma pectina comercial. Diversos estudos analisam como os 

aspectos reológicos dos géis de pectina são afetados por parâmetros como pH, teor 

de sacarose, temperatura/taxa de resfriamento, concentração de cálcio e 

concentração de pectina HM, LM e suas misturas e LMa. 

Neste contexto, o presente projeto teve como principal objetivo a produção, 

caracterização e avaliação da estabilidade dos géis carregados de emulsão com 

incorporação de vitaminas B12 e D3, como compostos bioativos. Para alcançar tais 

objetivos foram necessárias a determinação das condições operacionais otimizadas 

para a produção da emulsão com óleo de linhaça como fase oleosa, e blenda de goma 

arábica e inulina como tensoativos e vitamina D3 encapsulada; a determinação das 

condições ótimas para a produção do gel de pectina, na presença de açúcar e sal, 

com adição da vitamina B12 que foi incorporada na rede de gel, com substituição 

parcial ou total da água do gel por emulsão, o estudo da estabilidade das vitaminas 

nesse sistema, a caracterização dos géis por meio de ensaios de compressão 

uniaxial, ensaios oscilatórios de pequena amplitude, microscopia ótica confocal a 

laser, atividade de água, umidade e parâmetros colorimétricos. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 Vegetarianos e veganos  

2.1.1 Mercado de produtos alimentícios vegetarianos e veganos 

O interesse sobre a alimentação vegetariana/vegana e suas consequências 

sobre a saúde vem crescendo rapidamente (RANGEL, 2016; SILVA et al., 2015b). O 

Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística, IBOPE (2018) realizou uma 

pesquisa em abril de 2018, no Brasil, e apontou que 14 % da população se considera 

vegetariana, representando quase 30 milhões de brasileiros. A pesquisa anterior 

(IBOPE, 2012) indicava que nas regiões metropolitanas 8 % das pessoas eram 

adeptas a essa dieta e este índice hoje é de 16 %, crescimento de 100 % em cinco 

anos. É perceptível que em nosso país, a oferta de produtos destinados a esse nicho 

de mercado ainda é menor que a demanda (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE 

SUPERMERCADOS, 2015; SOLA, 2017). Segundo reportagem divulgada por 

Mercado (2015), existem cerca de 200 restaurantes vegetarianos no território 

nacional, que possuem uma clientela não somente vegetariana, mas também 

simpatizantes desta opção, denominados de flexitarianos (“flexitarians”), com 

perspectivas econômicas positivas para este mercado. Os flexitarianos são pessoas 

que exploram outras opções fora da tradicional carne vermelha e produtos lácteos, 

mas não estão comprometidos integralmente, ou seja, reduzem o consumo de 

produtos de origem animal substancialmente, mas ocasionalmente os consomem 

(DORIS, 2017). O IBOPE (2018) mostrou em sua pesquisa o interesse de 60 % da 

população por produtos veganos, se estes tivessem o mesmo preço dos produtos que 

estão acostumados a consumir. No ano de 2016, apontou-se um crescimento de 40 

% nas vendas do setor vegetariano, como por exemplo, pelas empresas Mr. Veggy e 

a Mãe Terra (RANGEL, 2016). O aumento da certificação vegana na rotulagem dos 

alimentos pela Sociedade Vegetariana Brasileira (SVB) é, também, um parâmetro de 

crescimento deste mercado (SVB, 2018). Além disso, novos produtos alimentícios, 

como alimentos fortificados e suplementos alimentares de origem vegetal destinados 

ao público vegetariano estão sendo gradativamente introduzidos no mercado (SILVA 

et al., 2015b).  

Esta tendência de mercado também é vista mundialmente. Nos EUA em 2017, 

6% da população afirmou ser vegana, um crescimento de 600 % em relação aos 

últimos 3 anos (CHIORANDO, 2017), enquanto que no Reino Unido este aumento foi 
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de 350 % nos últimos dez anos (THE VEGAN SOCIETY, 2016) e em Portugal o 

número de vegetarianos aumentou 400 % na última década, revelou a Associação 

Vegetariana Portuguesa (THE PORTUGAL NEWS, 2017). Na Austrália, o número de 

produtos alimentícios veganos lançados aumentou 92 % e, vegetarianos, 8%, entre 

2014 e 2016 (MINTEL, 2017). O movimento internacional denominado de 

“alimentação baseada em plantas” (plant-based diet) é uma nova tendência, que muito 

provavelmente não irá parar de crescer (OBERST, 2018). 

 

2.1.2 Definição, benefícios e limitações da dieta  

A dieta vegetariana é definida como uma dieta que exclui carne, peixe e aves, 

mas pode incluir ovos e/ou laticínios (HUANG; LIN; CHENG, 1999; SILVA et al., 

2015b). A alimentação vegetariana pode ser classificada como ovolactovegetariana, 

lactovegetariana, ovovegetariana e vegetariana estrita (denominada comumente 

como dieta vegana) (COUCEIRO; SLYWITCH; LENZ, 2008; HUANG; LIN; CHENG, 

1999; SABATÉ, 2001). Além destas classificações, é possível também encontrar, 

ocasionalmente, pessoas que seguem dietas do tipo frugívora (somente ingestão de 

frutas), cerealista (somente ingestão de cereais) e crudívora (somente ingestão de 

alimentos crus) (COUCEIRO; SLYWITCH; LENZ, 2008; JOHNSTON, 1998). 

As dietas vegetarianas historicamente estavam relacionadas à filosofia e 

religião, sendo Pitágoras um dos precursores do vegetarianismo, no século VI a.C. 

(LEITZMANN, 2005; MELINA; DAVIS; HARRISON, 1998). Além disso, religiões como 

budismo, hinduísmo e adventistas do sétimo dia, em sua grande maioria, são adeptas 

do vegetarianismo (COUCEIRO; SLYWITCH; LENZ, 2008; HUANG; LIN; CHENG, 

1999). Na atualidade, além destas razões, o aumento do número de vegetarianos no 

mundo está ligado às questões de saúde, ambientais e ecológicas, biodiversidade, 

economia e fatores éticos relacionados ao bem-estar e direitos dos animais 

(COUCEIRO; SLYWITCH; LENZ, 2008; LEITZMANN, 2005; ACKLAND; BALL, 2000; 

JOHNSTON, 1998). 

O vegetarianismo é frequentemente vinculado a vários benefícios, tanto na 

prevenção quanto no tratamento de doenças, devido a maior ingestão de produtos de 

origem vegetal e/ou, menor, de origem animal (SILVA et al., 2015b; COUCEIRO; 

SLYWITCH; LENZ, 2008). Entretanto, os vegetarianos estritos não ingerem a vitamina 

B12, devido ao fato de este nutriente estar presente somente em produtos de origem 

animal, como fígado, carnes, produtos cárneos, queijo, peixes, ostras, mariscos, ovos 
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e leites (GUGGISBERG; RISSE; HADORN, 2012). Além disso, este grupo específico 

de vegetarianos consome menores quantidades de vitamina D (JOHNSTON, 1998), 

devido esta vitamina estar presente em produtos de origem animal, sendo o peixe a 

sua maior fonte (PICCIANO, 2010) e a falta de exposição solar pode agravar as 

consequências decorrentes desta menor ingestão (JOHNSTON, 1998). 

A dieta dos veganos deve, portanto, ser sempre suplementada com aportes de 

vitamina B12, através de alimentos fortificados ou suplementos vitamínicos. Caso tal 

fato não ocorra, tais indivíduos podem, a longo prazo, sofrer riscos decorrentes da 

deficiência deste nutriente (KOEBNICK et al., 2004; HERRMANN; GEISEL, 2002; 

JOHNSTON, 1998). 

 

2.2 Vitaminas B12 e D3 

As vitaminas são um grupo amplo de nutrientes, sendo moléculas orgânicas 

presentes em pequenas quantidades nos alimentos, mas essenciais para o 

desenvolvimento normal das funções do corpo humano, como crescimento, 

automanutenção e funcionamento (GAO et al., 2008; LUO et al., 2006; BALL, 1998). 

A ausência de vitaminas pode causar graves problemas fisiológicos (GAO et al., 2008; 

BALL, 1998). Com a finalidade de corrigir tais deficiências nutricionais da população, 

pode-se propor o enriquecimento de alimentos (GAO et al., 2008).  

Além disso, diversas vitaminas são instáveis a vários fatores, como 

temperatura, umidade, oxigênio, luz, agentes oxidantes, agentes redutores e pH, que 

estão presentes tanto na formulação quanto em diversas fases do processamento de 

alimentos. Estes fatores podem levar à perda desses micronutrientes nos alimentos 

(GAO et al., 2008; LASSEN et al., 2002). 

A vitamina B12 é a denominação dada para os compostos de cobalaminas, e 

consiste em um sistema de anel complexo, tendo o cobalto como átomo central (como 

mostrado na Figura 1), com estrutura similar à clorofila e a hemoglobina 

(GUGGISBERG; RISSE; HADORN, 2012). De acordo com o radical ligado ao cobalto 

a cobalamina pode ter várias denominações: hidroxocobalamina, adenosilcobalamina, 

metilcobalamina e cianocobalamina (BALL, 2005). 
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Figura 1 – Estrutura dos compostos de cobalamina 

 
Fonte: BALL, G. F. M. Vitamins in foods: analysis, bioavailability, and stability. Boca Raton: CRC 
Press: 2005. 787 p. 

 

A metilcobalamina e a adenosilcobalamina são as duas formas de coenzimas 

da vitamina B12, e apresentam atividade metabólica conhecida no organismo dos 

seres humanos (BALL, 2005; MCMARTIN, 2005). A cianocobalamina é utilizada 

comercialmente em pesquisas devido à sua maior estabilidade (ELLENBOGEN; 

COOPER, 1991). É um pó higroscópico cristalino, vermelho escuro e solúvel em água 

(1,25 g / 100 ml a 25 °C) (BALL, 2005).  

A vitamina B12 é um nutriente sintetizado por bactérias e outros microrganismos 

que crescem na água ou no solo e no rúmen ou no trato gastrointestinal dos animais 

(BALL, 2005). No organismo dos seres humanos, a B12 é acumulada no fígado, na 

forma de adenosilcobalamina (BALL, 2005). Não é encontrada em fontes vegetais, 

somente em produtos de origem animal como fígado, carnes, produtos cárneos, 

queijo, peixes, ostras, mariscos, ovos e leites (GUGGISBERG; RISSE; HADORN, 

2012; KUMAR; CHOUHAN; THAKUR, 2010; MARLEY; MACKAY; YOUNG, 2009; 

HEUDI et al., 2006). Entretanto, um estudo realizado por Vogiatzoglou et al. (2009) 

correlacionou a concentração de vitamina B12 no plasma com as fontes alimentícias 

ingeridas, e constatou que a vitamina ingerida a partir de produtos lácteos parece ser 
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mais biodisponível do que as consumidas de carnes e ovos. A demanda diária de 

vitamina B12 é de cerca de 1 g, mas uma ingestão de 3 g é recomendada devido à 

sua baixa taxa de absorção no intestino delgado (GUGGISBERG; RISSE; HADORN, 

2012).  

A vitamina B12 sofre perdas em algumas condições específicas de pH, 

temperatura, presença de agentes oxidantes e/ou redutores. A estabilidade desta 

vitamina é maior no intervalo de pH entre 4 e 7, sendo que a exposição aos meios 

mais ácidos ou mais alcalinos produz derivados de ácidos carboxílicos de vitamina B12 

biologicamente inativos (GREGORI III, 2010). Há também perda considerável durante 

o aquecimento prolongado de alimentos em pH neutro, como por exemplo no 

processamento do leite (GREGORI III, 2010; WATANABE, 2007). A presença de 

agentes oxidantes e altas concentrações de agentes redutores, como por exemplo, o 

ácido ascórbico, acelera a sua degradação (GREGORI III, 2010; BALL, 2005).   

Trata-se de um nutriente essencial ligado à formação de células vermelhas do 

sangue, à síntese de DNA, à manutenção do sistema nervoso (MCMARTIN, 2005; 

ROBERT; BROWN, 2003; ZIEGLER; FILER, 1996) e desempenha um papel essencial 

no desenvolvimento da bainha de mielina (STABLER, 2013), além de ser necessária 

para processar o ácido fólico, outra vitamina essencial (BALL, 1998).  

A deficiência de vitamina B12 pode levar à produção de megaloblastos, que é o 

crescimento anormal da hemácia, e resultar em anemia perniciosa, devido à falha na 

formação de células vermelhas, cujos sintomas incluem cansaço excessivo, falta de 

ar, apatia e baixa resistência à infecção (KUMAR; CHOUHAN; THAKUR, 2010). A 

deficiência da citada vitamina também pode levar a doenças cardiovasculares, 

fraqueza e/ou fadiga (BERNARD; NAKONEZNY; KASHNER, 1998). Além disso, a 

deficiência prolongada de vitamina B12 pode levar à degeneração dos nervos e danos 

neurológicos irreversíveis (JAIN; JAIN; JAIN, 2005; SCOTT, 1992), devido às falhas 

na reparação na bainha de mielina que protege as células nervosas (SCOTT, 1992). 

A deficiência de vitamina B12 pode ser causada devido a desequilíbrios nutricionais 

(no caso dos vegetarianos), síndrome da má absorção e outros problemas 

gastrointestinais (STABLER, 2013; ROBERT; BROWN, 2003).  

Por sua vez, a vitamina D consiste de duas formas fisiologicamente 

importantes: vitamina D2 (ergocalciferol) e vitamina D3 (colecalciferol). A vitamina D3 

(Figura 2) é um hormônio esteroide produzido na pele, mediante exposição à luz solar, 

ou ingerido a partir de produtos de origem animal (ALMOUAZEN et al., 2013; LUO; 
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TENG; WANG, 2012; GREGORY III, 2010), sendo o peixe a fonte mais abundante de 

vitamina D3 (PICCIANO, 2010). No fígado esta vitamina se converte para 25-hidroxi-

vitamina D e no sistema renal ela sofre conversão para a 1,25-dihidroxivitamina D, 

que é sua forma ativa (PICCIANO, 2010; BARRAL; BARROS; ARAÚJO, 2007). 

 

Figura 2 - Estrutura da vitamina D3 

 
Fonte: GONNET, M.; LETHUAUT, L.; BOURY, F. New trends in encapsulation of liposoluble vitamins. 
Journal of Controlled Release, Amsterdam, v. 146, p. 276−290, 2010. 

 

A vitamina D3 é lipossolúvel e muito sensível a diferentes fatores ambientais 

(ABBASI et al., 2014; LUO; TENG; WANG, 2012), como radiação UV, presença de 

oxigênio e calor (ABBASI et al., 2014; NELSON et al., 2007).  

Trata-se de um nutriente extremamente necessário para o corpo humano, 

sendo que alguns estudos mostram a relação dos níveis de vitamina D3 com a saúde 

dos órgãos do corpo e prevenção de doenças (ABBASI et al., 2014; LI et al., 2011). A 

vitamina D3 é responsável por manter e controlar a homeostase de cálcio (NORMAN; 

HENRY, 2012; BARRAL; BARROS; ARAÚJO, 2007). Ela também pode prevenir 

doenças ósseas (PETTIFOR; PRENTICE, 2011), câncer, diabetes, esclerose múltipla, 

hipertensão e doença cardiovascular (NORMAN; HENRY, 2012; PITTAS et al., 2010) 

regular o sistema imunológico e controlar a diferenciação celular (CANTORNA; 

HUMPAL-WINTER; DELUCA, 2000). A deficiência de vitamina D3 resulta em doenças 

como raquitismo em lactentes e crianças, e osteomalácia e osteoporose em adultos 

(NORMAN; HENRY, 2012; PRENTICE; GOLDBERG; SCHOENMAKERS, 2008). 

 

2.3 Emulsões: definição e estabilização com polissacarídeos 

Alimentos funcionais são frequentemente enriquecidos com compostos 

bioativos lipofílicos, no intuito de proporcionar benefícios à saúde (MCCLEMENTS; 
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DECKER; WEISS, 2007). Entretanto, diversos desses compostos podem apresentar 

baixa solubilidade em água, degradação em diferentes condições ambientais e de 

processamento, bem como baixa absorção no trato gastrointestinal, diminuindo sua 

bioacessibilidade (GONNET; LETHUAUT; BOURY, 2010). A encapsulação permite 

que compostos hidrofóbicos (como por exemplo, as vitaminas lipossolúveis) se tornem 

dispersíveis em sistemas aquosos, além de proteger esses compostos das condições 

que os degradem (ABBASI et al., 2014).  

Diversas técnicas podem ser empregadas na encapsulação de compostos 

lipofílicos, e entre eles está a emulsificação (GUPTA et al., 2016; MCCLEMENTS; 

RAO, 2011). As emulsões têm a vantagem de poderem ser veiculadas diretamente ou 

incorporadas como ingredientes em alimentos (GONNET; LETHUAUT; BOURY, 

2010). 

Emulsões são dispersões de dois líquidos imiscíveis, no qual um é a fase 

dispersa ou interna, e o outro é a fase contínua ou externa. Não são sistemas 

termodinamicamente estáveis, devido à tensão interfacial existente entre a fase 

dispersa e a contínua (MCCLEMENTS, 2005). Devido a este fato, para facilitar sua 

formação necessitam de aplicação de energia e de um emulsificante. Tal energia pode 

ser proveniente de dispositivos mecânicos, como no caso dos métodos de alta energia 

(homogeneizadores de alta pressão, microfluidizadores e homogeneizadores 

ultrassônicos) (MCCLEMENTS, 2012). Alternativamente, podem ser produzidos pela 

alteração do sistema tensoativo-óleo-água ou das condições ambientais 

possibilitando a formação espontânea de gotículas de óleo dentro desse sistema, por 

meio de métodos de baixa energia (emulsificação espontânea e métodos de inversão 

de fase) (MCCLEMENTS, 2012). 

Emulsificantes são moléculas anfifílicas, necessários para a estabilização de 

uma emulsão, através da formação de uma interface entre a fase dispersa e a fase 

contínua. Tais moléculas possuem atividade superficial e adsorvem em interfaces, 

como na superfície de gotículas, devido à sua estrutura tensoativa anfifílica 

(MCCLEMENTS, 2005).  

Diversos tensoativos mais eficazes atualmente utilizados em produtos 

alimentícios são sintéticos, como os polisorbatos. Entretanto, os consumidores estão 

buscando alimentos que utilizem ingredientes naturais, e que sejam benéficos à saúde 

(MCCLEMENTS; BAI; CHUNG, 2017). Uma alternativa encontrada pela indústria 

alimentícia é a substituição desses tensoativos sintéticos por naturais (BAINES; SEAL, 
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2012). Além disso, também se busca atualmente substituir ingredientes de origem 

animal por ingredientes de origem vegetal (DORIS, 2017).  

É importante ressaltar que para os emulsificantes naturais (como as proteínas 

e os polissacarídeos) serem utilizados como ingredientes alimentícios eles devem ser 

classificados como seguros (ou GRAS, generally recognized as safe) 

(MCCLEMENTS; GUMUS, 2016; MCCLEMENTS, 2010; MCCLEMENTS; DECKER; 

WEISS, 2007). McClements, Bai e Chung (2017) apresentam como principais 

emulsificantes naturais os fosfolipídios, os biotensoativos (p. ex. saponinas, 

soforolipídios, ramnolipídios, manoproteínas), as proteínas e os polissacarídeos, 

contanto que estes não sejam modificados quimicamente.  Diversos estudos utilizam 

biopolímeros como agentes tensoativos, sendo os mais utilizados os isolados 

proteicos, os concentrados proteicos, proteínas isoladas do leite (beta-lactoglobulina, 

caseinato de sódio, por exemplo), goma arábica, pectina, galactomananas e 

carragenas (OZTURK; MCCLEMENTS, 2016; DICKINSON, 2010; GUZEY; 

MCCLEMENTS, 2006). 

Em relação aos polissacarídeos, eles podem ser classificados em duas 

categorias para seu uso na estabilização de gotículas de emulsão: atuando como 

espessantes ou como emulsificantes. Os polissacarídeos são utilizados mais 

comumente para aumentar a viscosidade da fase contínua, reduzindo o movimento 

das gotículas e contribuindo na estabilidade das emulsões atuando como espessantes 

(MCCLEMENTS, 2005), pois a maioria é altamente hidrofílica e não apresenta 

atividade superficial, não sendo geralmente bons emulsificantes (DICKINSON, 2003).   

Entretanto, determinados polissacarídeos apresentam notável atividade superficial, 

devido à presença de grupos apolares ou proteínas ligadas à sua cadeia, possuindo 

boas propriedades emulsificantes (DOKIĆ; KRSTONOŠIĆ; NIKOLIĆ, 2012; 

DICKINSON, 2003; MCCLEMENTS, 2003). Exemplos de polissacarídeos com 

atividade superficial incluem goma arábica, pectina, goma de fibra de milho, 

mucilagem de mostarda amarela, quitosana, goma de tragacanto, amidos modificados 

e celuloses modificadas, apesar destes dois últimos não serem considerados 

estritamente naturais (MCCLEMENTS; BAI; CHUNG, 2017).  

A goma arábica é o exsudato de árvores de acácia, solúvel em água e capaz 

de produzir dispersões com baixa viscosidade, mesmo sendo utilizada em altas 

concentrações (BEMILLER; HUBER, 2010). Este polissacarídeo possui uma estrutura 

(Figura 3) altamente ramificada podendo conter unidades de galactose, arabinose, 
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ácido glucurônico, ramnose e a cadeia principal é constituída de unidades de -ᴅ-

galactopiranosil (WILLIAMS; PHILLIPS, 2001), além de unidades de ácido urônico nas 

extremidades (IZYDORCZYK; CUI; WANG, 2005). 

 

Figura 3 – Estrutura característica da goma arábica. A= arabinosil; R1 = Ramnose→ 4 Ácido 
glucurônico; R2 = Galactose→ 3 arabinose; R3 = arabinose→ 3 arabinose→ 3 arabinose; ● = 

galactopiranosil ligada em 1→3; ○ = galactopiranosil ligada em 1→6 ou ácido urônico. 

 
Fonte: IZYDORCZYK, M.; CUI, S. W.; WANG, Q. Polysaccharide gums: structures, functional 
properties, and applications In: CUI, S.W. (Ed.) Food carbohydrates: chemistry, physical properties, 
and applications. Boca Raton: CRC Press, 2005. 

 

A goma arábica possui caráter anfifílico, por ser um polieletrólito híbrido que 

contém proteínas e subunidades de polissacarídeos, o que facilita sua adsorção na 

interface óleo-água (DICKINSON, 2003; IDRIS; WILLIAMS; PHILLIPS, 1998).  Devido 

a tais características, é capaz de estabilizar gotas de emulsão principalmente por 

repulsão estérica (Figura 4) (OZTURK et al., 2015; SILVA et al., 2015a;), pois forma 

uma camada interfacial espessa em torno das gotículas de óleo (MCCLEMENTS; BAI; 

CHUNG, 2017; OZTURK et al., 2015). 

 

Figura 4 – Repulsão estérica: mecanismo de estabilização das gotículas lipídicas contra a agregação 

 
Fonte: MCCLEMENTS, D. J.; GUMUS, C. E. Natural emulsifiers - biosurfactants, phospholipids, 
biopolymers, and colloidal particles: molecular and physicochemical basis of functional performance. 
Advances in Colloid and Interface Science, Amsterdam, v. 234, p. 3–26, 2016. 
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A goma arábica é o tensoativo natural mais utilizado na indústria de alimentos 

(WILLIAMS; PHILLIPS, 2009), porém a sua maior desvantagem é a elevada razão 

tensoativo:óleo (~1:1) necessária para formar emulsões estáveis (CHAROEN et al., 

2011). Além destas características, a goma arábica também é compatível com altas 

concentrações de açúcares, sendo usada na produção de balas de gomas, caramelos 

e pastilhas (BEMILLER; HUBER, 2010). 

Como dito anteriormente, polissacarídeos são também utilizados como 

espessantes nas emulsões para contribuir com sua estabilidade. Exemplos de 

polissacarídeos que não possuem atividade superficial, ou seja, não adsorvem na 

interface óleo-água incluem goma xantana, alginatos, carragenas, ácido hialurônico 

(BOUYER et al., 2012) e inulina (SILVA et al., 2015a). 

A inulina é um polissacarídeo de reserva de vários vegetais comestíveis, tais 

como cebola, alho, aspargo, alho-poró, alcachofra, banana e trigo (KARIMI et al., 

2015; MEYER et al., 2011; KAUR; GUPTA, 2002). Entretanto, comercialmente é 

extraído das raízes de chicória (WOUTERS, 2010; BOECKNER; SCHNEPF; 

TUNGLAND, 2000). Este frutano possui baixo peso molecular e é composto por 

unidades de -ᴅ-frutofuranosil unidas por ligações 2→1 (Figura 5) (BEMILLER; 

HUBER, 2010; IZYDORCZYK; CUI; WANG, 2005). 

 

Figura 5 – Estrutura química da inulina (n = 20-30). 

 
Fonte: IZYDORCZYK, M.; CUI, S. W.; WANG, Q. Polysaccharide gums: structures, functional 
properties, and applications In: CUI, S.W. (Ed.) Food carbohydrates: chemistry, physical properties, 
and applications. Boca Raton: CRC Press, 2005. 
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A inulina tem baixo valor calórico (1,5 kcal/g) (ROBERFROID, 1999) e é 

considerada uma fibra dietética (TUNGLAND; MEYER, 2002; ANDERSSON; 

ELLEGÅRD; BOSAEUS, 1999), devido a presença de ligações β (2→1), que impedem 

sua digestão e absorção (ALVAREZ-SABATEL; MARAŇÓN; ARBOLEYA, 2015; 

ROBERFROID; SLAVIN, 2000). Entretanto ela é fermentada no cólon para fornecer 

lactato e ácidos graxos de cadeia curta que estimulam a multiplicação de 

bifidobactérias benéficas (IZYDORCZYK; CUI; WANG, 2005). Devido a essas 

características ela é considerada um composto prebiótico (MEYER et al., 2011; 

BEMILLER; HUBER, 2010), e por causa de tais vantagens nutricionais, bem como 

características tecnológicas (tais como a formação de géis), o uso deste biopolímero 

em alimentos vem crescendo (ALVAREZ-SABATEL; MARAŇÓN; ARBOLEYA, 2015; 

MEYER et al., 2011). 

A inulina é geralmente utilizada em conjunto com outros polissacarídeos 

(especialmente amidos e hidrocoloides), interagindo e produzindo efeito sinérgico 

(WITCZAK; WITCZAK; ZIOBRO, 2014). Alguns estudos utilizam inulina em 

combinação com outros materiais encapsulantes, como por exemplo, no estudo 

conduzido por Fernandes, Borges e Botrel (2014), em que os autores combinaram 

inulina com goma arábica, ou maltodextrina, ou amido modificado para encapsular 

óleo essencial de alecrim, utilizando a técnica de emulsificação por alta energia 

seguida de spray-dryer. Por sua vez, Silva et al. (2016) usaram misturas de inulina 

com goma arábica, ou isolado proteico de soro de leite (WPI) ou amido modificado 

(Hi-Cap) para encapsular óleo de semente de urucum, através de emulsificação por 

ultrassom seguido de secagem por liofilização. Em trabalho realizado por Zabot et al. 

(2016), os autores também utilizaram emulsificação por ultrassom seguido de 

secagem por liofilização e obtiveram resultados promissores ao misturar amido 

modificado com inulina para encapsular extrato de orégano. Por sua vez, Wang et al. 

(2016) combinaram inulina com alginato de sódio e leite desnatado para encapsular 

Lactobacillus plantarum, garantindo seu efeito probiótico, usando a técnica de 

extrusão. Através de microencapsulação por spray-dryer com emulsões por ultrassom 

Fernandes et al. (2016) estudaram diferentes proporções de blendas de inulina com 

goma de cajueiro para encapsular óleo essencial de gengibre e, em seu estudo mais 

recente, Fernandes et al. (2017) encapsularam este mesmo óleo utilizando uma 

mistura de inulina com WPI e outras misturas de biopolímeros. Por fim, também 

através deste método de encapsulação, Campelo et al. (2017) utilizaram misturas de 
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inulina e WPI para encapsular óleo essencial de lima; Castel, Rubiolo e Carrara (2018) 

compararam blendas de inulina com goma arábica, ou com goma Brea para 

encapsular óleo de milho; e Oliveira et al. (2018) estudaram misturas de WPI com 

inulina para encapsular óleo de pequi. É importante notar que os estudos utilizando 

inulina em técnicas de microencapsulação são recentes, sendo mais numerosos nos 

últimos cinco anos, o que torna o tema do projeto, o qual engloba o uso de 

biopolímeros como tensoativos para a produção de emulsões, tema bastante atual. 

 

2.4 Géis carregados com emulsões (emulsion-filled gels) 

Géis são redes poliméricas tridimensionais estruturadas, formados pela 

reticulação das cadeias poliméricas através de ligações covalentes ou não-covalentes 

(CUI; WANG, 2005). Tais sistemas apresentam características de sólido elástico e, 

também, de líquido viscoso, sendo então considerados semisólidos viscoelásticos 

(BEMILLER; HUBER, 2010). 

Segundo Geremias-Andrade et al. (2016), um gel carregado de emulsão é um 

sistema obtido através da substituição (parcial ou total) da água de uma matriz de gel 

por uma emulsão estável. Tais estruturas podem ser produzidas de duas formas: 

através da gelificação da fase contínua ou por agregação das gotículas da emulsão 

(Figura 6). Segundo Dickinson (2012), na prática, tais estruturas ocorrem 

simultaneamente, ou seja, o gel carregado de emulsão é uma rede híbrida que 

compreende gotículas incorporadas e também parcialmente agregadas. 

 

Figura 6 - Representação teórica das duas estruturas combinada de géis carregados: (a) Emulsion-
filled gel e (b) Emulsion gel. 

 
Fonte: GEREMIAS-ANDRADE, I. M. et al. Rheology of emulsion-filled gels applied to the development 
of food materials. Gels, Basel, v. 2, p. 22-40, 2016. 

 

Géis carregados são interessantes pelo fato de poderem ser aplicados na 

estruturação de diversos alimentos que têm características de géis, tais como 

sobremesas, sorvetes, queijos, iogurte e produtos cárneos processados, fortificando-
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os com bioativos lipofílicos (GEREMIAS-ANDRADE et al., 2016; MUN et al., 2015). 

Para que sejam obtidas as propriedades viscoelásticas nestes produtos, eles são 

produzidos usando-se proteínas e/ou polissacarídeos de grau alimentício capazes de 

formar uma rede polimérica tridimensional ou particulada em fase aquosa (MUN et al., 

2015). 

As propriedades reológicas dos géis carregados de emulsão são fortemente 

dependentes das propriedades da rede de gel do polímero (LUPI et al., 2015; 

LORENZO; ZARITZKY; CALIFANO, 2013). É importante estudar as propriedades 

reológicas dos géis carregados para compreender a interação entre os componentes 

(gotículas de óleo e matriz de gel) e a influência da concentração dos componentes 

na estrutura do gel (LORENZO; ZARITZKY; CALIFANO, 2013). 

As gotículas lipídicas podem estar ou não estar ligadas à rede do gel. Se 

ocorrerem interações entre as macromoléculas da matriz do gel e as moléculas do 

tensoativos as gotículas interagem com o gel, as gotas são denominadas de partículas 

ativas (Figura 7a) e podem aumentar ou diminuir o módulo elástico. Se as gotículas 

não interagirem com a matriz de gel e tiverem pouca afinidade físico-química com as 

macromoléculas da matriz biopolimérica, são denominadas de partículas inativas 

(Figura 7b) e normalmente reduzem o módulo elástico do gel (SALA et al., 2007; VAN 

VLIET, 1988). 

 

Figura 7 – Representação esquemática do comportamento das partículas: (a) ativas e (b) inativas. 

 
Fonte: GEREMIAS-ANDRADE, I. M. et al. Rheology of emulsion-filled gels applied to the development 
of food materials. Gels, Basel, v. 2, p. 22-40, 2016. 

 

Géis carregados de emulsão, além de poderem ser aplicados na estruturação 

de diversos alimentos, têm como vantagem a capacidade de incorporar não só 

componentes ativos lipofílicos (aprisionados no interior da gotícula de óleo), mas 

também, hidrofílicos (aprisionado na rede de gel) (AJAZUDDIN et al., 2013). A 

literatura apresenta vários estudos sobre géis carregados, tanto em sistemas 

proteicos quanto polissacarídicos, como géis produzidos com isolado proteico de soro 
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de leite, gelatina, micelas de caseína (OLIVER; SCHOLTEN; VAN AKEN, 2015), 

isolado proteico de soja (KIM; RENKEMA; VAN VLIET, 2001), goma gelana 

(LORENZO; ZARITZKY; CALIFANO, 2013), inulina (PARADISO et al., 2015), alginato 

(SATO; MORAES; CUNHA, 2014) e ágar (DE LAVERGNE et al., 2015). 

 

2.5 Pectinas: estrutura e gelificação 

As pectinas são polissacarídeos aniônicos lineares compostos em grande parte 

por unidades de ácido galacturônico (Figura 8a), sendo obtidas das paredes de células 

de plantas superiores (CHAN et al., 2017). Na indústria alimentícia estes 

polissacarídeos são muito utilizados como agentes gelificantes, espessantes ou 

estabilizantes, aplicados em compotas, geleias, sorvetes, molhos, gelatinas e bebidas 

lácteas acidificadas (KASTNER et al., 2014; BOLAND et al., 2004; DOUBLIER; 

CUVELIER, 1996). As pectinas não são digeridas ao longo do trato gastrointestinal, 

mas são facilmente degradadas pela microbiota do cólon, por isso elas são 

consideradas fibras dietéticas solúveis (MEHTA et al., 2015). Devido à sua capacidade 

de formar géis no trato gastrointestinal, as pectinas possuem muitos efeitos benéficos 

no organismo como, por exemplo, melhorar os níveis de colesterol e o metabolismo 

dos lipídeos (BROUNS et al., 2012) e prevenir e/ou controlar o diabetes (JENKINS et 

al., 1977).  

Uma das características mais importantes das pectinas é seu grau de 

metoxilação, que pode ser definido como a porcentagem de grupos carboxílicos 

presentes na molécula que são esterificados com grupos metil (Figura 8b) (CHAN et 

al., 2017). Pectinas com alto grau de metoxilação (denominadas pectinas HM) 

possuem mais de 50 % dos grupos carboxila metilados e, pectinas com menos que 

50% dos grupos carboxila metilados são denominadas de pectinas com baixo grau de 

metoxilação (pectinas LM) (HOLM; HERMANSSON; WENDIN, 2009; SHARMA et al., 

2006). O tipo de pectina utilizado interfere na escolha das condições de processo para 

formação de géis. Pectinas LM contém uma maior quantidade de grupos livres de 

ácido carboxílico, e por isso formam géis na presença de cátions divalentes (como 

Ca2+), sendo que essa capacidade aumenta com a diminuição do grau de metoxilação. 

Por sua vez, as pectinas HM formam géis na presença de açúcar (55-75 %) e em 

condições ácidas (pH 2,5-3,5) (KASTNER et al., 2014; FRAEYE et al., 2010; SHARMA 

et al., 2006).  
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Figura 8 – Estrutura química do monômero da pectina: (a) unidades de α-1,4-D-galacturônico (GalA); 
(b) unidades de GalA esterificados com metil. 

 
Fonte: CHAN, S. Y. Pectin as a rheology modifier: origin, structure, commercial production and 
rheology. Carbohydrate Polymers, Barking, v. 161, p. 118–139, 2017. 

 

Além desses dois tipos de pectinas, existe outro tipo de pectina comercial, 

conhecida como pectina de baixo grau de metoxilação amidada (pectinas LMa), que 

é obtida através da desesterificação da pectina HM (Figura 9) (CHAN et al., 2017). A 

principal diferença entre as pectinas LMa e as pectinas LM é que existem grupos 

amida primários na estrutura química das pectinas LMa substituindo grupos éster de 

metil nos grupos carboxílicos das pectinas HM (CHAN et al., 2017). Outra 

característica do gel de pectinas LMa é que eles são termodinamicamente reversíveis, 

ou seja, eles podem ser aquecidos e solidificados novamente durante o resfriamento, 

enquanto que os géis com pectinas convencionais permanecem líquidos nesta 

condição (CHEN et al., 2014). 

 

Figura 9 – Representação esquemática do processo de desesterificação das pectinas HM para 
formação das pectinas LMa. 

 
Fonte: CHAN, S. Y. Pectin as a rheology modifier: origin, structure, commercial production and 
rheology. Carbohydrate Polymers, Barking, v. 161, p. 118–139, 2017. 
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Segundo Löfgren, Hermansson e Walkenström (2002), os géis de pectinas HM 

podem formar redes mais homogêneas do que de pectinas LM puros; entretanto, é 

possível produzir géis com microestruturas semelhantes com pectinas diferentes 

(Figura 10), porque ambos os tipos de pectinas formam géis com fios que são 

agregados em feixes ou aglomerados e se ramificam de forma irregular. No estudo de 

Löfgren, Guillotin e Hermansson (2006), os autores constataram que a sacarose não 

influenciou na microestrutura do gel de pectinas LMa, mas em meio ácido (pH 3) a 

estrutura do gel parecia possuir fios retos, enquanto que em meio neutro (pH 7) a 

estrutura se apresentava mais fina, densa e ramificada (Figura 11). 

 

Figura 10 – Estruturas da rede de géis de pectinas observadas por microscopia eletrônica de 
transmissão: (a) HM (0,75 % de pectinas HM e 60 % de sacarose); (b) LM (0,75 % de pectinas LM, 30 

% de sacarose e 0,15 % de CaCl2.2H2O); e (c) mistura HM/LM (0,75 % de pectinas HM, 0,75 % de 
pectinas LM, 60 % de sacarose e 0,15 % de CaCl2.2H2O). 

 
Fonte: LÖFGREN, C.; WALKENSTRÖM, P.; HERMANSSON, A.-M. Microstructure and rheological 
behavior of pure and mixed pectin gels. Biomacromolecules, Washington, DC, v. 3, p. 1144-1153, 
2002. 

 

Figura 11 – Microestrutura dos géis com 0,8 % de pectinas LMa (a) em pH 3, sem sacarose; (b) em 
pH 3 com 30 % de sacarose; (c) em pH 7 sem sacarose. 

 
Fonte: LÖFGREN, C.; GUILLOTI, S.; HERMANSSON, A.-M. Microstructure and kinetic rheological 
behavior of amidated and nonamidated lm pectin gels. Biomacromolecules, Washington, DC, v. 7, p. 
114-121, 2006. 

 

As medidas reológicas são os dados mais comuns e confiáveis para o exame 

da transição sol-gel da pectina (KASTNER et al., 2014). Diversos estudos analisam 

como os aspectos reológicos dos géis de pectinas são afetados por variáveis como 
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pH, teor de sacarose, temperatura/taxa de resfriamento, concentração de cálcio e 

concentração de pectinas HM, LM e misturas de tipos diferentes de pectinas 

(KASTNER et al., 2014; FRAEYE et al., 2010; HOLM; HERMANSSON; WENDIN, 

2009; LÖFGREN; HERMANSSON, 2007; CAPEL et al., 2006; GILSENAN; 

RICHARDSON; MORRIS, 2000).  

Não foram encontrados na literatura muitos estudos sobre géis de pectinas 

carregados com emulsão. Sistemas de hidrogéis de pectina (HM ou LM) carregados 

com emulsão utilizando o princípio de complexação eletrostática para formar os géis, 

com a pectina sendo o biopolímero aniônico escolhido, e o caseinato de sódio o 

catiônico foram os mais estudados (CHUNG; DEGNER; MCCLEMENTS, 2013; 

CHUNG et al., 2013; MATALANIS; DECKER; MCCLEMENTS, 2012; MATALANIS et 

al., 2010; ZHANG; DECKER; MCCLEMENTS, 2014). Lupi et al. (2015) testaram 

quatro pectinas LM com diferentes graus de metoxilação e a pectina que apresentou 

o gel mais forte (maior G’) foi carregado com emulsão. A emulsão foi preparada pela 

mistura da fase oleosa (azeite de oliva e tween 60) com a aquosa (dispersão de 

pectina em etanol e tampão) passando em seguida pelo processo de ultra-agitação. 

Os géis carregados foram obtidos através da gelificação da emulsão por adição de 

cloreto de cálcio, a temperatura ambiente. 

Diante do exposto nesta revisão bibliográfica, pode-se observar que a 

incorporação de bioativos em alimentos é uma problemática relevante. O interesse na 

aplicação das vitaminas B12 e D3 é justificado pela suplementação necessária de 

dietas vegetarianas/veganas, em um nicho de mercado em franca expansão, e cuja 

oferta de produtos é muito menor que a demanda. Emulsões são uma alternativa 

interessante para a incorporação de vitamina D3 aos alimentos por serem dispersíveis 

em meio aquoso, e possibilitarem um aumento na bioacessibilidade do micronutriente 

em questão, devido à sua natureza lipídica. Além disso, géis carregados de emulsão 

podem incorporar não só componentes ativos lipofílicos, mas também, hidrofílicos 

(como a vitamina B12), aprisionando-os na rede de gel. Como o foco do trabalho é o 

público vegetariano, é importante ressaltar que os componentes utilizados devem ser 

provenientes de fontes naturais, e, por isso a escolha dos estabilizantes 

polissacarídicos. O óleo de linhaça também foi escolhido pensando-se no eventual 

apelo que este óleo pode ter junto ao público consumidor do produto, que não aceita 

produtos transgênicos, estruturado a partir do gel carregado de emulsão. 
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3 OBJETIVOS 

O presente trabalho de Mestrado teve como objetivo principal a produção, a 

caracterização e a avaliação da estabilidade físico-química de um gel de pectina 

carregado de emulsão incorporando vitaminas D3 e B12.  

 

Para atingir o citado objetivo geral, os seguintes objetivos específicos foram 

definidos: 

 

- Determinação de condições otimizadas de produção das emulsões 

encapsulando vitamina D3, utilizando inulina e goma arábica como estabilizantes, e 

óleo de linhaça como fase dispersa, por método de alto cisalhamento, avaliando-se 

parâmetros como tamanho médio de gota, potencial zeta e proteção da vitamina D3 

encapsulada; 

- Determinação de condições otimizadas de produção dos géis de pectinas, 

avaliando parâmetros de pH, temperatura e concentração e tipo de pectina; 

- Incorporação da emulsão de óleo de linhaça nos géis de pectinas, com 

determinação da influência da quantidade de emulsão adicionada na formação e nas 

características reológicas e mecânicas dos géis; 

- Caracterização físico-química dos géis não-carregados e carregados através 

de ensaios oscilatórios de pequena amplitude, ensaios de compressão uniaxial e 

análise da microscopia ótica confocal a laser.  

- Avaliação da estabilidade físico-química dos bioativos incorporados ao longo 

do tempo nos géis, através da quantificação das vitaminas D3 e B12, atividade de água, 

umidade e colorimetria. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

4.1 Material 

4.1.1 Produção das emulsões 

Para a produção das emulsões foi utilizado óleo de linhaça dourada (CISBRA, 

Panambi, RS, Brasil) como fase lipídica. Os estabilizantes utilizados foram a goma 

arábica (Instantgum BB®, Nexira Commercial Ltda., São Paulo, SP, Brasil) e a inulina 

(Frutafit®, IQ, Sensus, Roosendaal, Holanda). O bioativo incorporado nas emulsões 

foi a vitamina D3 (colicalciferol, Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, EUA). Benzoato de sódio 

foi utilizado como conservante (Labsynth, Diadema, SP, Brasil). Para o tampão citrato 

foi utilizado ácido cítrico (C6H8O7) e citrato de sódio (Na3C6H5O7.2H2O) (Labsynth, 

Diadema, SP, Brasil). 

 

4.1.2 Caracterização das emulsões 

 O corante vermelho do Nilo (Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, EUA) foi utilizado 

como fluoróforo, na análise de microscopia de fluorescência, dissolvido em etanol 

absoluto (Dinâmica, Diadema, SP, Brasil). Para as análises de oxidação lipídica foram 

utilizados: clorofórmio (CHCl3) (Labsynth, Diadema, SP, Brasil), iso-octano (C8H18), 

isopropanol (C3H8O), tiocianato de amônio (NH4SCN), cloreto de bário (BaCl2.2H2O), 

sulfato ferroso (FeSO4.7H2O) (Dinâmica, Diadema, SP, Brasil) e metanol (UV-IR-

HPLC) (Panreac, Barcelona, Espanha). Para a análise de quantificação de vitamina 

D3 foi utilizado metanol (UV-IR-HPLC) (Panreac, Barcelona, Espanha). Óleo de 

silicone (Dinâmica, Diadema, SP, Brasil) foi utilizado durante as análises reológicas. 

Cloreto de potássio (Dinâmica, Diadema, SP, Brasil) foi utilizado na análise de 

potencial zeta. 

 

4.1.3 Produção dos géis 

Os géis foram produzidos com pectina de baixa metoxilação parcialmente 

amidada (pectina LMa, GENU® LM-102 AS-CAB, CPKelko, Limeira, SP, Brasil). Nos 

testes iniciais também foram usadas as pectinas de alta metoxilação (pectina HM, 

GENU® 121 slow set, CPKelko, Limeira, SP, Brasil) e de baixa metoxilação (pectina 

LM, GENU® LM 102-AS, CPKelko, Limeira, SP, Brasil). 
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 Foram utilizados também a sacarose (C12H22O11) e o cloreto de cálcio 

(CaCl2.2H2O) (Dinâmica, Diadema, SP, Brasil). O bioativo utilizado foi a vitamina B12 

(metilcobalamina, Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, EUA).  

Para as análises dos géis foram utilizados hidróxido de sódio (NaOH) 

(Dinâmica, Diadema, SP, Brasil), dimetilsulfóxido (DMSO) (Merck, Darmstadt, 

Alemanha) e isotiocianato de fluoresceína (FITC) (Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, EUA). 

Água deionizada foi utilizada nos experimentos, tendo sido proveniente de um 

sistema de purificação Direct Q3 (Millipore, Billerica, MA, EUA). 

 

4.2 Métodos 

4.2.1 Testes preliminares para a produção das emulsões 

Foram realizados testes preliminares de produção das emulsões variando-se a 

forma de hidratação dos polissacarídeos (inulina e goma arábica). Também foi 

produzida uma emulsão somente com a goma arábica como tensoativo. Os métodos 

de preparo das suspensões de goma arábica e/ou inulina estão apresentados na 

Tabela 1. A razão de goma arábica e inulina foi de 1:1 (g/g), de acordo com a usada 

por Silva et al. (2016). 

 

Tabela 1 – Modos de produção e formulações das suspensões testadas para fazer a emulsão e 
quantidade da fase oleosa presente na emulsão 

Siglas Goma arábica (g) Inulina (g) Água (g) 
Óleo de 

linhaça (g) 

SGAa 15,4 - 80,8 3,8 

SGAINb 7,7 7,7 80,8 3,8 

SGA+INc 7,7 7,7 80,8 3,8 

FAd 10,0 10,0 75,0 5,0 

a: suspensão de goma arábica hidratada por 24 h; 
b: suspensão de goma arábica mais inulina hidratadas por 24 h;  
c: suspensão de goma arábica hidratada por 24 h e, em seguida, adicionada de inulina em pó; 
d: suspensão de goma arábica hidratada por 24 h e suspensão de inulina hidratada por 24 h, em seguida 
misturadas. 
Fonte: Própria autoria. 

 

Em seguida, estas suspensões passaram pelo processo de emulsificação pelo 

método de alta energia, utilizando-se ultra-agitação de acordo com o método descrito 

no item 4.2.2.  
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4.2.2 Produção das emulsões  

A razão entre os biopolímeros goma arábica (GA) e inulina (IN) foi 1:1 (g/g) de 

acordo com o que foi utilizado por Silva et al. (2016). As formulações continham, em 

100 g de emulsão: 75 g de tampão citrato, 10 g de IN, 10 g de GA, 5 g de óleo de 

linhaça. Para as amostras com bioativo, 12,5 mg de vitamina D3 foram adicionadas 

diretamente na fase oleosa (FO). Foram preparadas suspensões de goma arábica (10 

g de GA hidratada em 53,75 g de água) e de inulina (10 g de IN hidratada em 21,25 g 

de água) em água deionizada ou em tampão citrato (pH 3,5 e pH 4,0), sob agitação 

magnética. As suspensões foram preparadas pelo menos 24 h antes da emulsificação 

e armazenadas em repouso, a temperatura ambiente, para garantir a completa 

hidratação das cadeias de biopolímeros. Após a hidratação das suspensões, elas 

foram misturadas, constituindo a fase aquosa da emulsão. A FA e a FO foram 

colocadas sob temperatura controlada de 30 °C, e ao se atingir tal temperatura verteu-

se a FA na FO. A mistura foi então submetida a um processo de ultra-agitação (T25, 

IKA, Staufen, Alemanha) a 13.000 rpm, por 5 min, sempre sob temperatura controlada 

(30 °C). Por fim, a dispersão obtida foi deixada sob agitação magnética em banho de 

gelo (10 °C) até atingir cerca de 20 ºC.  

 

4.2.3 Determinação do índice de cremeação e sedimentação 

O índice de cremeação (IC) das emulsões foi analisado, de acordo com o 

método descrito por Silva et al. (2015a), durante o período de 20 dias. Imediatamente 

após a preparação da emulsão, alíquotas de 30 mL de cada uma das emulsões foram 

vertidas em uma proveta, seladas e armazenadas a aproximadamente 4 °C. A 

estabilidade da emulsão foi medida pela altura da fase superior durante o período de 

armazenamento. O IC foi determinado de acordo com a equação (1): 

 

𝐼𝐶(%) = (
𝐻𝑐

𝐻𝑇
)  × 100   (1) 

 

Em que:  

HT = altura inicial da dispersão 

HC = altura da fase superior (fase creme) 
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Para o índice de sedimentação (IS) o mesmo processo foi realizado, entretanto 

este valor foi obtido pela altura da fase inferior (fase sedimentada) (Hs) durante o 

período de armazenamento. Na equação (1) substituiu-se, então, Hc por Hs. 

 

4.2.4 Microscopia ótica de fluorescência 

O corante vermelho do Nilo foi encapsulado na emulsão para determinar a 

distribuição do material encapsulado, segundo protocolo adaptado de Abhyankar et 

al. (2011). Uma solução-estoque de corante vermelho do Nilo (0,1 g/100 mL de etanol) 

foi preparada e adicionada à fase oleosa (10 µL de solução-estoque/g de óleo) no 

processo de produção da emulsão. A análise de microscopia de fluorescência no 

microscópio Zeiss Axioplan 2 (Carl Zeiss Microscopy, LLC One Zeiss Drive, 

Thornwood, NY, EUA) com fonte de luz fluorescente HBO 100 foi realizada no dia 

seguinte (dia 0) ao preparo da emulsão. No caso das emulsões instáveis esta análise 

foi realizada no dia 20, para as fases sedimentada, intermediária e cremeada. Esta 

análise foi realizada no Laboratório de Oncologia Comparada e Translacional 

(ZMV/FZEA/USP). 

 

4.2.5 Determinação da densidade, tensão interfacial e tensão superficial  

Foram preparadas suspensões de inulina e/ou goma arábica na proporção de 

1:1 (g/g) (SILVA et al., 2016) de cinco modos diferentes, de acordo com a Tabela 2: 

 

Tabela 2 – Modos de produção e formulações das suspensões testadas para fazer os testes de 
tensão interfacial e superficial. 

 Suspensão de goma arábica Suspensão de inulina  

Siglas Goma arábica (g) Água (g) Inulina (g) Água (g) Água* (g) 

SGAa 10 52,5 - - - 

SINb - - 10 52,5 - 

SGAINc 10 75,0 10 - - 

SGA+INd 10 52,5 10 - 22,5 

FAe 10 53,75 10 21,25 - 

a: suspensão de goma arábica hidratada por 24 h;  
b: suspensão de inulina hidratada por 24 h; 
c: suspensão de goma arábica e inulina misturadas e hidratadas por 24 h; 
d: suspensão de goma arábica hidratada por 24 h e, em seguida, adicionada de inulina em pó e o 
restante da água; 
e: suspensão de goma arábica hidratada por 24 h e suspensão de inulina hidratada por 24 h, em 
seguida misturadas. 
*água adicionada após as 24 h de hidratação, para se completar 95 g de fase aquosa. 
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Fonte: Própria autoria. 

 

As densidades foram obtidas por densímetro DMA 4500 (Anton Paar, Graz, 

Áustria) e estes dados foram utilizados como entrada para o cálculo das tensões 

interfacial e superficial. As tensões interfacial e superficial foram medidas utiilizando-

se anel de Du Nouy. Os valores de tensões registrados no mostrador do equipamento 

utilizam o fator de correção de acordo com o modelo matemático proposto por Huh e 

Mason (1975). 

A tensão interfacial entre o óleo de linhaça e a água deionizada, e entre o óleo 

de linhaça e as suspensões de biopolímeros (SGA, SIN, SGA+IN, SGAIN, FA) e a 

tensão superficial das suspensões, do óleo e da água deionizada foram determinadas 

no tensiômetro de força Sigma 702 (Attension, KSV Instruments, Helsinque, Finlândia) 

utilizando-se anel de Du Nouy, de platina-irídio, com raio de 9,545 mm e raio do 

filamento de 0,185 mm. O equipamento possui sistema de controle de temperatura 

por meio de banho termostatizado, sendo assim as análises foram realizadas a 25 ± 

0,1 ºC. Tais análises foram realizadas no Laboratório de Engenharia de Separações 

(ZEA/FZEA/USP). 

 

4.2.6 Ensaios reológicos das suspensões e da emulsão 

Os ensaios reológicos foram realizados no Laboratório de Tecnologia de 

Alimentos (ZEA/FZEA/USP), utilizando-se reômetro rotacional (AR 2000, TA 

Instruments, New Castle, DE, EUA). Tais análises reológicas foram realizadas em 

triplicata. 

 

4.2.6.1 Determinação de curvas de fluxo 

As análises foram realizadas utilizando geometria de cilindros concêntricos de 

parede dupla. Foram analisadas a suspensão de goma arábica, a fase aquosa da 

emulsão e a emulsão, na temperatura de 25 °C. A emulsão também foi analisada na 

temperatura de 8 °C (temperatura de armazenamento, sob refrigeração). Foi realizado 

inicialmente o peak hold por 5 min. As curvas de escoamento foram obtidas a uma 

taxa de deformação variando de 0,01 a 100 s-1.  
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4.2.6.2 Ensaios oscilatórios de pequena amplitude: testes de varredura de 

deformação e varredura de frequência 

Os protocolos utilizados para os testes de varredura de deformação e 

frequência foram adaptados de Chang et al. (2014). As amostras de suspensão de 

inulina (32 g/100 g) foram submetidas a testes oscilatórios de pequena amplitude. 

Esses testes foram realizados com geometria de placa-placa, 60 mm de diâmetro e 

gap de 1 mm. O óleo de silicone foi aplicado ao redor da amostra para prevenir perda 

de umidade durante o experimento. A amostra foi colocada no reômetro e as análises 

de varredura de deformação foram conduzidas para a determinação da região de 

viscoelasticidade linear (RVL), a uma frequência constante de 1 Hz, com a taxa de 

deformação variando de 0,01 a 100 %, a temperatura de 25 °C.  

O teste de varredura da frequência foi realizado após a determinação da RVL. 

O tempo de acomodação das amostras antes do início de cada processo foi de 5 min. 

A varredura de frequência foi realizada a 25 °C, a uma taxa de deformação constante 

de 10 Pa, com frequência variando de 0,1 a 10 Hz. Os dados dos testes descritos 

foram tratados pelo programa Rheology Advantage Data Analysis (TA Instruments, 

New Castle, DE, EUA). 

 

4.2.7 Avaliação da estabilidade físico-química 

As emulsões foram armazenadas sob refrigeração em vidros âmbar com tapas 

de rosca e, em tempos determinados, foram retiradas alíquotas que foram analisadas 

em termos de tamanho médio e distribuição do tamanho de gota (conforme protocolo 

descrito no item 4.2.8), potencial zeta (conforme protocolo descrito no item 4.2.9), 

quantificação da vitamina D3 (conforme protocolo descrito no item 4.2.10), avaliação 

da oxidação lipídica por análise de índice de peróxido (conforme protocolo descrito no 

item 4.2.11). 

 

4.2.8 Determinação de diâmetro médio e distribuição de tamanho de gota 

A distribuição de tamanho de gota e o diâmetro médio de gota foram obtidos 

utilizando-se difração a laser (SALD-201V, Shimadzu, Kyoto, Japão) a 25 °C, 

realizado no Laboratório de Processos de Engenharia de Alimentos (ZEA/FZEA/USP). 

O comprimento de onda do laser foi 670 nm, com medições na faixa de 0 a 5 mW 

(resolução de 0,01 mW). As amostras foram dispersas em água deionizada antes das 

medições. O processamento dos dados foi realizado pelo software incluso no sistema 
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(Wing-1). As emulsões foram analisadas um dia após sua preparação (dia 0) e nos 

dias 10, 20 e 30. O tamanho das gotas de óleo foi expresso em diâmetro Broukere 

(D43) (equação 2) e o índice de polidispersidade (span) foi determinado de acordo com 

a equação (3). Três replicatas das amostras foram medidas em triplicata. 

 

𝐷43 =  
∑ 𝑛𝑖𝑑𝑖

4

∑ 𝑛𝑖𝑑𝑖
3                          (2) 

𝑠𝑝𝑎𝑛 =
𝑑90  − 𝑑10

𝑑50
               (3) 

 

Em que:  

di = diâmetro médio de partícula 

ni = número de partículas 

d10 = frequência de tamanho de 10 % das partículas (m) 

d50 = frequência de tamanho de 50 % das partículas (m) 

d90 = frequência de tamanho de 90 % das partículas (m) 

 

4.2.9 Determinação do potencial zeta 

Os valores do potencial zeta () nas emulsões com e sem vitamina D3 foi 

determinado por mobilidade eletroforética pelo equipamento ZetaPlus (Brookhaven 

Instruments Company, Holtsville, NY, EUA). As amostras foram diluídas em solução 

1 mM de KCl e a mobilidade eletroforética foi calculada pelo equipamento utilizando a 

equação de Helmholtz–Smoluchowski. Para cada medida foram feitas 10 corridas, 

fornecendo como resultado uma média do potencial zeta (em mV). 

 

4.2.10 Quantificação de vitamina D3 

Primeiramente foi realizada a extração da vitamina D3 da emulsão. Durante a 

extração os tubos utilizados foram envolvidos com papel alumínio para evitar 

possíveis perdas durante o procedimento, visto que se tratava de um processo 

relativamente demorado. Uma massa de 0,3 g de emulsão e 5 mL de metanol foram 

misturados.  Em seguida, cada amostra foi agitada sob vórtex durante 10 s, por 3 

vezes e, depois, submetidas ao banho ultrassônico (410US, UNIQUE, Indaiatuba, SP, 

Brasil) por 5 min. As amostras foram então centrifugadas (centrífuga 5430R, 

Eppendorf, Hamburgo, Alemanha) a 7100 g a 4 °C, por 5 min, e o sobrenadante foi 



47 
 

coletado e reservado. Adicionou-se 5 mL de metanol ao tubo contendo o corpo de 

fundo e o procedimento foi repetido mais uma vez. Por fim, o sobrenadante retirado 

foi misturado com o sobrenadante reservado e o extrato coletado foi filtrado através 

de membrana de nylon de 0,45 m com 13 mm de diâmetro interno. Em seguida, a 

absorbância foi medida no comprimento de onda de 265 nm em espectrofotômetro 

(Genesys 10S UV-Vis, Thermo Scientific, Waltham, MA, EUA). A concentração de 

vitamina D3 foi determinada usando uma curva padrão da amostra (sem vitamina) 

extraída com metanol, segundo procedimento descrito, e acrescida de concentrações 

conhecidas de D3 dissolvido em metanol. A análise foi realizada em sextuplicata e 

lidas com brancos extraídos da triplicata de emulsões sem D3.  

 

4.2.11 Avaliação da oxidação lipídica 

Para análise dos produtos primários de oxidação, foi analisado o índice de 

peróxido adaptado do protocolo descrito por Shantha e Decker (1994). O valor de 

peróxido das emulsões foi avaliado durante 30 dias de estocagem a temperatura de 

refrigeração (~ 8°C). Primeiramente extraiu-se a fase oleosa da emulsão. Para tal, 

uma amostra de 500 L de emulsão foi agitada em vórtex 3 vezes durante 10 s com 

2 mL de uma mistura de iso-octano/isopropanol (3:2 v/v). As fases foram separadas 

por centrifugação (1.300 g durante 5 min). Uma alíquota de 200 L da fase inferior foi 

coletada e adicionada a 2,8 mL de uma mistura de clorofórmio/metanol (7:3 v/v), 15 

L de solução de tiocianato de amônio 3,9 M e 15 L de solução de ferro ferroso 

(preparado com quantidades iguais de cloreto de bário 0,132 M e sulfato ferroso 0,144 

M). A amostra foi brevemente agitada em vórtex e ficou reagindo por 5 min no escuro. 

Em seguida, a absorbância foi medida no comprimento de onda de 500 nm em 

espectrofotômetro (Genesys 10S UV-Vis, Thermo Scientific, Waltham, MA, EUA). A 

concentração de hidroperóxido foi determinada por curva padrão de solução de Fe 

(III). O índice de peróxido foi determinado a partir da equação (4), expressa em 

miliequivalentes de peróxido por quilo de fase oleosa: 

 

𝑃𝑉 =
𝐴𝑏𝑠 × 𝑚

55,84 × 𝑚𝑜 × 2
            (4) 

 

Em que:  

PV = valor de peróxido 
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Abs = absorbância da amostra 

m = coeficiente angular da curva de calibração 

mo = massa em gramas da fase oleosa 

55,84 = peso atômico do Fe 

2 = fator para converter miliequivalente de Fe para miliequivalente de peróxido 

 

4.2.12  Produção dos géis de pectina 

Os géis de pectina foram preparados baseando-se em metodologia descrita por 

Holm, Hermansson e Wendin (2009), com modificações. Inicialmente foram testadas 

três pectinas diferentes: pectina de alto grau de metoxilação (denominada neste 

trabalho como pectina HM), pectina de baixo grau de metoxilação (denominada neste 

trabalho como pectina LM) e pectina de baixo grau de metoxilação parcialmente 

amidada (denominada neste trabalho como pectina LMa). Também foi testada a 

produção dos géis em tampão citrato pH 3,5 e 4,0, bem como em meio não-

tamponado (pH aproximado de 4,5). Diferentes temperaturas foram testadas, até se 

chegar à temperatura mais baixa possível em que ocorresse gelificação. Assim, foi 

possível determinar a metodologia a ser utilizada para produção dos géis, cujo 

protocolo está descrito a seguir. 

Para a produção de géis carregados houve substituição parcial da fase aquosa 

da matriz dos géis de pectina pelas emulsões. Substituiu-se 20, 40 e 60 % (mássica) 

da fase aquosa da matriz do gel pelas emulsões e as formulações estão apresentadas 

na Tabela 3. 

 

Tabela 3 – Formulações dos géis de pectina não-carregados e carregados (g/100 g de amostra). 

Amostra 
CaCl2.2H2O 

(g) 

Sacarose 

(g) 

Pectina LMa 

(g) 

Tampão citrato 

(g) 

Emulsão* 

(g) 

GNC 0,1 30,0 4,0 65,90 0 

GC20 0,1 30,0 4,0 52,72 13,18 

GC40 0,1 30,0 4,0 39,54 26,36 

GC60 0,1 30,0 4,0 31,36 34,54 

*Em 100 g de emulsão contem: 75 g de tampão citrato, 10 g de inulina, 10 g de goma arábica e 5 g de 
óleo de linhaça e as emulsões com vitamina contem 12,5 mg de D3. 
Fonte: Própria autoria. 

 

Em todas as formulações testadas foram adicionadas as quantidades de 0,1 % 

(mássica) CaCl2.2H2O e 30 % (mássica) de sacarose. Nos géis com vitaminas foram 
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adicionadas 5,5 mg de vitamina B12 e a vitamina D3 já estava encapsulada na emulsão. 

Uma solução-estoque de CaCl2.2H2O em solução tampão citrato (pH 4) foi feita para 

que fosse adicionada já solubilizado. A sacarose foi solubilizada em solução tampão 

citrato (pH 4) (ou na emulsão) (formando uma “calda” de açúcar), em temperatura 

controlada de 80 °C, facilitando assim a sua adição no processo de gelificação, e 

evitando que ela não solubilize completamente devido as temperaturas baixas 

testadas na produção do gel, na etapa de mistura dos ingredientes. Uma solução-

estoque de vitamina B12 (2 mg/mL) também foi preparada em tampão citrato (pH 4). 

Uma dispersão-estoque de pectina LMa (14 g pectina LMa/100 g dispersão) foi 

preparada em tampão citrato (pH 4). A pectina LMa foi vertida no tampão (pré-

aquecido a 40 °C, para melhor dispersão da pectina) sob agitação magnética 

constante. Esta mistura foi então agitada mecanicamente com impelidor tipo hélice 

(diâmetro 5 cm) por 120 min a 1000 rpm, a temperatura ambiente. 

Uma concentração de 4 % (em massa) da solução-estoque de pectina LMa foi 

pesada e adicionada de tampão citrato (pH 4) (ou emulsão) e colocada em banho-

maria sob temperatura controlada para atingir 60 °C (Figura 12a). A vitamina B12 foi 

adicionada nesta dispersão de pectina, para os géis com bioativo. Em seguida, sob 

agitação mecânica contínua a 500 rpm, a solução de cloreto de cálcio (3 g 

CaCl2.2H2O/100 mL solução), foi adicionada (Figura 12b), a intensidade de agitação 

foi aumentada para 1000 rpm por 1 min (Figura 12c). A seguir, com a agitação 

mecânica a 500 rpm, a solução de sacarose fundida foi vertida na dispersão de pectina 

(Figura 12d) e a intensidade de agitação foi então aumentada para 1000 rpm por 1 

mim (Figura 12e). A massa da amostra foi corrigida com tampão citrato (pH 4) (Figura 

12f) e, em seguida, foi reaquecida a 60 °C (Figura 12g). As amostras foram resfriadas 

e armazenadas a temperatura ambiente (Figura 12h). No agitador mecânico foi 

utilizado impelidor tipo hélice, com diâmetro de 5 cm.  
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Figura 12 – Etapas de produção dos géis de pectina. 

 
Fonte: Própria autoria.  

 

4.2.13 Caracterização e avaliação da estabilidade físico-química dos géis 

A caracterização físico-química foi realizada nos géis não-carregados e nos 

carregados com 20, 40 e 60 % de emulsão, através de ensaios oscilatórios de 

pequena amplitude, ensaios de compressão uniaxial e análise da microscopia ótica 

confocal a laser.  

 A avaliação da estabilidade físico-química foi realizada nos diferentes 

tratamentos (Tabela 4) em tempos determinados. As vitaminas B12 e D3 foram 

extraídas e quantificadas depois de incorporadas no gel, a fim de monitorar a 

capacidade dos géis carregados e não-carregados de proteção dos bioativos. A 

atividade de água, umidade e cor também foram mensurados. Os géis foram 

armazenados sob refrigeração (~ 8°C) em embalagens plásticas (Wyda zip, 18 x 23 

cm). 
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Tabela 4 - Diferentes formulações (tratamentos) dos géis de pectina, carregados e não-carregados 

Tratamento 

(gel) 

Carregado com 

emulsão? 

Incorporando 

vitamina D3? 

Incorporando vitamina 

B12? 

1 (GNC) Não Não Não 

2 (GNCB) Não Não Sim 

3 (GC40) Sim Não Não 

4 (GC40B) Sim Não Sim 

5 (GC40D) Sim Sim Não 

6 (GC40BD) Sim Sim Sim 

Fonte: Própria autoria. 

 

4.2.14 Ensaios oscilatórios de pequena amplitude 

Os protocolos utilizados para os testes de varredura de deformação e 

frequência foram adaptados de Capel et al. (2006). Os ensaios oscilatórios de 

pequena amplitude foram realizados no Laboratório de Tecnologia de Alimentos 

(ZEA/FZEA/USP), utilizando-se reômetro rotacional (AR 2000, TA Instruments, New 

Castle, DE, EUA). Estas análises foram realizadas em triplicata. Esses testes foram 

realizados com geometria de cone-placa (2°, 60 mm de diâmetro).  

Os géis de pectina foram preparados de acordo com o item 4.2.12 e, após o 

ajuste de massa e reaquecimento a 60 °C, a dispersão foi imediatamente vertida no 

reômetro, com geometria pré-aquecida a 60 °C. O óleo de silicone foi aplicado ao 

redor da amostra para prevenir perda de umidade durante o experimento. Em 

sequência, a temperatura foi diminuída para 25 °C e esperou-se um tempo de 

acomodação de 20 min. Este tempo foi necessário para completa gelificação da 

amostra. As análises de varredura de deformação foram conduzidas para a 

determinação da RVL, a uma frequência constante de 1 Hz, com a taxa de deformação 

variando de 0,01 a 100 %, a temperatura de 25 °C.  

O teste de varredura de frequência foi realizado após a determinação da RVL. 

Da mesma maneira as amostras de géis foram preparadas e imediatamente vertidas 

no reômetro com geometria pré-aquecida a 60 °C. A temperatura de acomodação das 

amostras antes do início de cada processo foi de 25 °C e o tempo de acomodação foi 

de 20 min. A varredura de frequência foi realizada a 25 °C. Foi monitorado o módulo 

de armazenamento (G’) e o módulo de perda (G”) com frequência variando de 0,01 a 

10 Hz, a uma tensão constante de 8 Pa.  
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Os dados dos testes descritos foram tratados pelo programa Rheology 

Advantage Data Analysis (TA Instruments, New Castle, DE, EUA). Os géis analisados 

foram: géis não-carregados e géis carregados com 20, 40 e 60 % de emulsão. 

 

4.2.15 Ensaios de varredura de temperatura 

Para os géis GNC e GC20 foi possível fazer a varredura de temperatura, 

utilizando-se reômetro rotacional (AR 2000, TA Instruments, New Castle, DE, EUA). 

Esses testes foram realizados com geometria de cone-placa (2°, 60 mm de diâmetro). 

Os géis de pectina foram preparados de acordo com o item 4.2.12 e, após o ajuste de 

massa e reaquecimento a 60 °C, a dispersão foi imediatamente vertida no reômetro, 

com geometria pré-aquecida a 60 °C. O óleo de silicone foi aplicado ao redor da 

amostra para prevenir perda de umidade durante o experimento. Em sequência, a 

temperatura foi diminuída enquanto que os módulos G’ e G” foram monitorados. Os 

experimentos foram realizados resfriando-se as amostras de 60 a 20 °C a uma taxa 

de decaimento de 2 °C por minuto. A varredura de temperatura foi realizada a 

frequência constante de 1 Hz e a tensão constante de 8 Pa (RVL). Os dados dos 

testes descritos foram tratados pelo programa Rheology Advantage Data Analysis (TA 

Instruments, New Castle, DE, EUA). 

 

4.2.16 Ensaios de compressão uniaxial 

As propriedades mecânicas foram determinadas no Centro Multiusuário de 

Funcionalidade de Macromoléculas (ZEA/FZEA/USP), utilizando um texturômetro 

TA.XTPlus (StableMicroSystems, Godalming, Surrey, Reino Unido).  

As amostras foram preparadas em formato cilíndrico com 30 mm de altura e 20 

mm de diâmetro e comprimidas em 80 % da altura inicial por uma probe de alumínio. 

Esperou-se 24 h após sua produção, para desenformá-las e realizar os testes de 

compressão uniaxial. A velocidade de compressão utilizada foi de 1 mm/s.  Cada 

formulação foi analisada em 5 replicatas e os valores de tensão de Hencky (H) e 

deformação de Hencky (H) foram obtidos a partir dos dados de força-deformação de 

acordo com as equações (5) e (6), respectivamente:  

 

𝐻 = F(t).
𝐻(𝑡)

𝐻0 . 𝐴0
                 (5) 
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𝐻 = ln
𝐻(𝑡)

𝐻0
                          (6) 

 

Em que:  

F(t) = força no tempo t  

A0 = área inicial 

H0 = altura inicial do gel 

H(t) = altura do gel no tempo t 

 

Os valores de módulo de elasticidade () dos sistemas foram determinados a 

partir do coeficiente angular da região linear inicial das curvas de tensão de Hencky 

(H) versus deformação de Hencky (H), enquanto as propriedades de ruptura foram 

obtidas a partir do ponto máximo das mesmas.  

 

4.2.17 Microscopia de varredura a laser confocal 

As análises de microscopia ótica confocal a laser foram realizadas segundo 

metodologia adaptada de Abhyankar, Mulvihill e Auty (2014). O corante isotiocianato 

de fluoresceína (FITC, 1 mg/mL DMSO) foi utilizado para corar os polissacarídeos 

(inulina e goma arábica e pectina) e foi adicionado no momento da produção dos géis, 

na proporção de 0,05 mL da solução FITC para 1 mL de amostra de gel. A fase lipídica 

foi corada com o corante vermelho do Nilo (0,1 g/100 mL de etanol) e foi adicionado 

no momento da produção da emulsão uma proporção de 20 L de solução vermelho 

do Nilo para cada g de óleo. Após a gelificação das amostras, as imagens da 

microestrutura dos géis foram registradas com o microscópio invertido LSM780-NLO 

Zeiss (Carl Zeiss Microscopy, LLC One Zeiss Drive Thornwood, NY, EUA), utilizando 

uma lente objetiva de imersão em óleo de 40 ampliações. A análise foi realizada no 

Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de Fotônica Aplicada à Biologia Celular 

(INFABIC/ UNICAMP). Os polissacarídeos corados foram visualizados excitando o 

corante FITC no comprimento de onda de 488 nm, utilizando laser argônio e medindo 

a emissão em uma faixa de comprimento de onda de 505-530 nm. A fase lipídica foi 

visualizada excitando o corante vermelho do Nilo no comprimento de onda de 543 nm, 

utilizando laser neônio e medindo a emissão em uma faixa de comprimento de onda 

de 560-615 nm. 
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4.2.18 Quantificação da vitamina B12 

Para a extração da vitamina B12, foi pesada uma massa de gel, à qual 

adicionou-se água deionizada na proporção de 1:2, em massa. Em seguida, as 

amostras foram colocadas em banho-maria a 80 °C até a completa fusão (por 

aproximadamente 20 min) e, depois, resfriadas até a temperatura ambiente. O pH das 

amostras foi ajustado para 8,3-8,5 com NaOH 5M. As amostras foram centrifugadas 

(centrífuga 5430R, Eppendorf, Hamburgo, Alemanha) a 7100 g a 25 °C, por 5 min, e 

a fase intermediária foi coletada. Por fim, o extrato coletado foi filtrado através de 

membrana de nylon de 0,45 µm (13 mm de diâmetro interno). 

A determinação de vitamina B12 foi feita por espectrofotometria, em valores de 

absorbância obtidos no comprimento de onda de 361,4 nm (ESTEVINHO et al., 2016) 

em espectrofotômetro GenesysM 10S UV-Vis (Thermo Scientific, Waltham, MA, EUA). 

As análises foram realizadas em triplicata. Foi utilizado como branco o extrato dos 

tratamentos GNC, para gel não-carregado GC40, para os géis carregados. A 

concentração de vitamina B12 foi determinada usando duas curvas-padrão, uma 

utilizando o extrato do tratamento GNC e, outra, o extrato do tratamento GC40, 

acrescidos de concentrações conhecidas de vitamina B12.  

 

4.2.19 Quantificação da vitamina D3 

A extração da vitamina D3 do gel foi realizada de maneira semelhante à 

extração das emulsões. Primeiramente foi misturada 10 g gel com 20 g de água 

deionizada. Em seguida, as amostras foram colocadas em banho-maria a 80 °C até 

completa fusão (por aproximadamente 20 min) e, depois, resfriadas até a temperatura 

ambiente. Foi pesada uma massa de 2,0 g desta amostra, que foi misturada com 4 

mL de metanol.  Em seguida, cada amostra foi agitada sob vórtex durante 10 s, por 3 

vezes e, depois, submetidas ao banho ultrassônico (410US, UNIQUE, Indaiatuba, SP, 

Brasil) por 5 min. As amostras foram então centrifugadas (centrífuga 5430R, 

Eppendorf, Hamburgo, Alemanha) a 7100 g a 4 °C, por 5 min, e o sobrenadante foi 

coletado e reservado. Adicionou-se 4 mL de metanol ao tubo contendo o corpo de 

fundo e o procedimento foi repetido mais uma vez. Por fim, o sobrenadante retirado 

foi misturado com o sobrenadante reservado e o extrato coletado foi filtrado através 

de membrana de nylon de 0,45 µm com 13 mm de diâmetro interno. Em seguida, a 

absorbância foi medida no comprimento de onda de 265 nm em espectrofotômetro 
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(Genesys 10S UV-Vis, Thermo Scientific, Waltham, MA, EUA), utilizando-se como 

branco o extrato do tratamento GC40. As análises foram realizadas em triplicata. A 

concentração de vitamina D3 foi determinada usando uma curva-padrão utilizando o 

extrato do tratamento GC40 acrescidos de concentrações conhecidas de D3.  

 

4.2.20 Determinação da cor instrumental dos géis 

A cor instrumental dos géis foi determinada em colorímetro MiniScan EZ 

(HunterLab, Reston, VA, EUA). Para essa análise, foi necessário fazer a calibração 

do colorímetro com duas placas padrões, preta e branca, respectivamente. Utilizou-

se como fundo papel sulfite branco, para leitura das amostras. As análises foram 

realizadas em triplicata. Foram determinados os parâmetros colorimétricos (L*, a*, b*) 

e calculados os valores de croma (C*ab), ângulo de Hue (hab) e diferença total de cor 

(TCD). Esta análise foi realizada no Centro Multiusuário de Funcionalidade de 

Macromoléculas (ZEA/FZEA/USP). 

A determinação do parâmetro C*ab foi determinada pela equação (7). 

 

𝐶𝑎𝑏
∗ =  √(𝑎∗)2  +  (𝑏∗)2  (7) 

 

Em que: 

C*ab = croma (saturação da cor) 

b* = cromaticidade no eixo variando do amarelo/azul 

a* = cromaticidade no eixo variando do vermelho/verde 

 

A tonalidade do sistema, definida como o ângulo de Hue, foi obtida pela 

Equação (8). 

 

ℎ𝑎𝑏 =  tan−1
𝑏∗

𝑎∗
        (8) 

Em que: 

hab = ângulo de Hue (tonalidade definida em graus) 

b* = cromaticidade no eixo variando do amarelo/azul 

a* = cromaticidade no eixo variando do vermelho/verde 

 

Por sua vez, a diferença total de cor (TCD) foi obtida pela Equação (9). 



56 
 

 

𝑇𝐶𝐷 =  √(𝐿∗  −  𝐿0
∗ )2  +  (𝑎∗  −  𝑎0

∗)2  +  (𝑏∗  −  𝑏0
∗)2  (9) 

 

Em que: 

L*0, a*0 e b*0 = parâmetros obtidos no dia zero de estocagem 

L*, a* e b* = parâmetros obtidos nos dias de amostragem 

 

4.2.21 Determinação da umidade 

A determinação da umidade dos géis foi realizada utlilizando-se analisador de 

umidade MB35 (Ohaus, OH, EUA). 

 

4.2.22 Determinação da atividade de água 

A atividade de água foi determinada utilizando-se o equipamento Aqualab 

(Decagon Devices, Pullman, WA, EUA).  

 

4.2.23  Análises estatísticas 

Para a obtenção das análises estatísticas dos resultados, utilizou-se o 

programa SAS (Statistical Analyses System, Cary, NC, EUA), versão 9.3, o qual foi 

aplicado o teste de médias (teste de Tukey) ao nível de 5 % de significância.  
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1 Determinação das condições de produção das emulsões 

Um dos primeiros objetivos do presente Mestrado foi definir os parâmetros de 

produção das emulsões, como intensidade e tempo de cisalhamento, temperatura, 

concentração da fase oleosa e da fase aquosa e as quantidades de tensoativos 

utilizadas.  

Inicialmente foram testados modos de preparo das suspensões de goma 

arábica e/ou inulina, de quatro maneiras. A razão de goma arábica e inulina foi de 1:1 

(g/g) e a de óleo e biopolímeros foi de 1:4 (g/g). A Figura 13 mostra o aspecto visual 

das amostras, 24 h após seu preparo. 

 

Figura 13 – Aspecto visual das emulsões preparadas com a: (a) suspensão de goma arábica e inulina 
hidratadas juntas por 24 h (SGAIN); (b) suspensão de goma arábica hidratada por 24 h e, em 

seguida, adicionada de inulina em pó (SGA+IN); (c) suspensão de goma arábica hidrata por 24 h 
(SGA); (d) suspensão de goma arábica e de inulina hidratadas separadamente por 24 h (FA), após 24 

h de sua produção 

 
Fonte: Própria autoria 

 

A amostra preparada com suspensão de goma arábica (16 g/100 g de 

suspensão) e suspensão de inulina (32 g/100 g suspensão) hidratadas 

separadamente por 24 h e, em seguida, misturadas para formar a fase aquosa (FA) 

da emulsão, foi a única que formou uma emulsão estável, no dia seguinte a sua 

preparação (Figura 13d). Todas as demais emulsões desestabilizaram. As dispersões 

SGAIN e SGA+IN com o tempo apresentaram também mais uma fase. A Figura 14 
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apresenta as micrografias das três fases que as emulsões desestabilizadas 

apresentaram com o tempo. A Figura 15 apresenta a micrografia da emulsão estável. 

 

Figura 14 – Micrografias óticas de fluorescência das fases creme, intermediária e sedimentada das 

amostras SGAIN, SGA+IN e SGA, após 20 dias. Barra de escala = 20m. 

 
Fonte: Própria autoria 

  

Figura 15 – Micrografia obtida por microscopia óptica de fluorescência da emulsão em água 

deionizada, no primeiro dia de armazenagem. Barra de escala = 20 m 

 
Fonte: Própria autoria. 
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Nas imagens do microscópio óptico de fluorescência, a fase oleosa (óleo de 

linhaça) está corada em vermelho. Pode-se observar que as suspensões 

desestabilizadas não possuíam tamanho médio de gota de óleo uniforme, sendo que 

algumas apresentam tamanhos muito grandes, além disso sua distribuição não era 

homogênea e as gotas em algumas fases das suspensões se mostraram floculadas. 

Pode-se perceber que haviam gotículas de óleo presentes em todas as micrografias, 

portanto as emulsões se separaram em 3 fases denominadas neste trabalho de fase 

creme, intermediária e sedimentada. A emulsão estável apresentou gotículas de óleo 

uniformemente distribuídas pela fase contínua. 

O índice de cremeação e sedimentação das emulsões foram obtidos e medidos 

durante 20 dias e estão mostrados nas Figuras 16 e 17, respectivamente:  

 

Figura 16 – Índice de cremeação das amostras feitas com SGA+IN, SGAIN e SGA. 

 
Fonte: Própria autoria. 
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Figura 17 – Índice de sedimentação das amostras SGA+IN e SGAIN. 

 
Fonte: Própria autoria. 

 

Pelos gráficos apresentados observa-se que a amostra que continha somente 

goma arábica em sua composição não sedimentou, somente cremeou, mas que as 

amostras que continham a mistura de goma arábica com inulina cremearam e 

sedimentaram. 

 

5.1.1 Determinação das tensões interfacial e superficial 

As densidades do óleo de linhaça, da água deionizada, das suspensões usadas 

nos testes iniciais das emulsões, exceto de inulina, foram determinadas e os 

resultados estão apresentados na Tabela 5. Para este teste a suspensão de inulina 

foi usada na mesma concentração da de goma arábica (16 g/100 g de suspensão), 

devido à inulina ter formado um gel na concentração 32 g/100 g de suspensão (seção 

5.2), sistema este muito viscoso, que não flui no tubo do equipamento. 
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Tabela 5 – Densidades do óleo de linhaça, água deionizada, suspensões de biopolímeros e emulsão, 
após 24 h de seu preparo, em temperatura ambiente (25 °C). 

Sistema Densidade (g/cm³) 

Óleo de linhaça (OL) 0,92429 ± 0,00016 

Água deionizada (ADI) 0,99714 ± 0,00000 

Suspensão de inulina (SIN) 1,05729 ± 0,00010 

Suspensão de goma arábica (SGA) 1,05865 ± 0,00008 

Suspensão de goma arábica misturada 

com a suspensão de inulina (FA) 
1,07832 ± 0,00024 

Suspensão de goma arábica mais 

inulina (SGAIN) 
1,07893 ± 0,00009 

Suspensão de goma arábica 

adicionando inulina após 24 h (SGA+IN) 
1,07955 ± 0,00017 

Fonte: Própria autoria 

 

Os valores de densidade obtidos foram utilizados como valores de entrada para 

o cálculo da tensão interfacial entre o óleo de linhaça e os outros sistemas. Os 

resultados obtidos estão apresentados na Tabela 6. 

 

Tabela 6 – Tensão interfacial entre o óleo de linhaça e água deionizada, fase aquosa da emulsão, 
emulsão, suspensões de: goma arábica, inulina e suspensões e goma arábica e inulina. 

Fase aquosa 
Tensão Interfacial (mN/m) 

Huh-Mason 

ADI  5,05 ± 0,26a 

SGAIN  4,60 ± 0,11a 

SGA+IN  4,57 ± 0,31a 

SIN  4,53 ± 0,29a 

FA 4,51 ± 0,20a 

SGA  3,71 ± 0,35b 

Sign. * 

a-b – médias seguidas com a mesma letra na mesma coluna não se diferenciam ao nível de significância 
de 5 %, pelo teste de Tukey. 
Sign. = Significância: * significativo ao nível de 5 % de probabilidade (p<0,05). 
Fonte: Própria autoria. 

 

Segundo os dados da Tabela 6, o sistema óleo de linhaça+SGA apresentou a 

menor tensão interfacial. Apesar de esta suspensão ter uma menor tensão interfacial 
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com o óleo ela pode ter não formado uma emulsão estável devido à necessidade de 

utilizar a goma arábica em grandes quantidades para produzir emulsões estáveis 

(CHAROEN et al, 2011). A tensão interfacial dos demais sistemas com o óleo não 

apresentou diferença significativa, apesar do sistema denominado de fase aquosa ter 

formado uma emulsão estável. Somente com estes dados não é possível ainda 

explicar porque está emulsão foi estável. Na seção 5.3.4 será discutida uma hipótese 

para tal estabilidade. 

A tensão superficial de todos os sistemas, com o ar, foi analisada e os 

resultados estão mostrados na Tabela 7. 

 

Tabela 7 – Tensão superficial da água, da emulsão, da fase aquosa da emulsão e das suspensões e 
goma arábica e inulina preparadas de diferentes formas. 

Sistema 
Tensão Superficial (mN/m) 

Huh-Mason 

ADI  72,50 ± 0,35a 

SIN  55,34 ± 2,23b 

SGAIN  48,72 ± 1,53c 

SGA+IN  47,22 ± 0,97c 

SGA  47,12 ± 2,24c 

FA  46,75 ± 1,92c 

OL  33,33 ± 0,25d 

Sign. * 

a-d – médias seguidas com a mesma letra na mesma coluna não se diferenciam ao nível de significância 
de 5 %, pelo teste de Tukey. 
Sign. = Significância: * significativo ao nível de 5 % de probabilidade (p<0,05). 
Fonte: Própria autoria. 

 

Todos os sistemas que continham goma arábica na composição apresentaram 

tensão superficial menor do que da SIN e não apresentaram diferença significativa 

entre si.  Esses dados, somente corroboram com o fato que a goma arábica é um 

tensoativo natural, por ser um polieletrólito híbrido, que contem proteínas e 

subunidades de polissacarídeos, propriedades que conferem a esta goma um caráter 

anfifílico, permitindo sua adsorção na interface óleo-água (DICKINSON, 2003; SILVA 

et al., 2016). Entretanto, apesar de não haver diferença significativa dos sistemas com 

a mistura goma arábica e inulina, somente uma formulação (a FA) resultou em uma 

emulsão estável. Este fato pode ser explicado pelo método de preparação da 
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suspensão de inulina a qual formou um gel (seção 5.2), antes de ser misturada com a 

suspensão de goma arábica. A alta viscosidade da suspensão de inulina 

possivelmente restringiu o movimento das gotículas de óleo proporcionando maior 

resistência à separação de fases. 

A suspensão de inulina aumentou a tensão interfacial. Dispersões que têm 

interações com o solvente mais fortes que as interações com a fase gasosa evitam a 

interface, fazendo com que a tensão superficial da suspensão aumente (SHAW, 

1992). A inulina é um polissacarídeo que não possui atividade superficial (SILVA et 

al., 2016), por esse motivo ela apresentou uma tensão superficial maior que as 

suspensões que continham goma arábica. 

 

5.2 Caracterização reológica das emulsões 

Foram avaliados o comportamento reológico da suspensão de inulina (32 g/100 

g) da suspensão de goma arábica (16 g/100 g), da mistura destas suspensões (fase 

aquosa da emulsão) e da emulsão, a fim de determinar a viscosidade aparente dos 

sistemas e o comportamento do fluido em cada etapa do processo de emulsificação. 

Estes dados auxiliam na discussão da estabilidade da emulsão e na compreensão de 

suas características. 

Os ensaios oscilatórios de pequena amplitude foram realizados para a 

suspensão de inulina, no intuito de confirmar se havia a formação de gel. Foi realizado 

o teste de varredura de deformação para poder definir a região de viscoelasticidade 

linear (RVL), na temperatura de 25 °C, e a triplicata da análise está representada na 

Figura 18.  
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Figura 18 - Rampas de tensão das suspensões de inulina (32 g/100 g), 24 h após preparação, a 25 
°C. G’ é o módulo de armazenamento 

 
Fonte: Própria autoria. 

 

Pode-se visualizar a RVL e escolher a tensão de 10 Pa para aplicar na 

varredura de frequência. Os módulos de armazenamento e de perda em função da 

frequência angular foram analisados e os resultados podem ser vistos na Figura 19. 

 

Figura 19 – Curvas de varredura de frequência das suspensões de inulina (32 g/100 g), 24 h após 
preparação, a 25 °C. G’ é o módulo de armazenamento e G” é o módulo de perda. 

 
Fonte: Própria autoria 
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Através das curvas de varredura de frequência pode-se constatar que houve 

formação de gel na suspensão de inulina de concentração 32 g/100 g, deixada 

hidratando por 24 h, visto que o G’ é maior que G” (STEFFE, 1996). Também foi 

possível perceber que G’ foi constante no intervalo de frequência aplicado, dados 

similares foram obtidos por Glibowski (2010). 

As curvas de viscosidade da suspensão de goma arábica, fase aquosa da 

emulsão e emulsão foram obtidas e estão representadas na Figura 20. Através das 

curvas de viscosidade foi possível avaliar o tipo de comportamento dos fluidos. A 

suspensão de goma arábica (Figura 20a) apresentou comportamento de fluido 

newtoniano, com viscosidade de 0,01437 ± 0,00010 Pa.s, a temperatura de 25 °C. 

Esta goma tem como peculiaridade a capacidade de formar suspensões com baixa 

viscosidade mesmo em altas concentrações (BEMILLER; HUBER, 2010). 

As curvas de viscosidade da fase aquosa (Figura 20b), da emulsão a 25 °C 

(Figura 20c) e da emulsão a 8 °C (Figura 20d) mostram que os fluidos a baixas taxas 

de deformação, ou seja, quando o fluido está em repouso, apresentaram 

comportamento de fluido não newtoniano, do tipo pseudoplástico. A viscosidade da 

fase aquosa, que é a mistura da suspensão de goma arábica com a suspensão de 

inulina foi maior que a suspensão de goma arábica, a baixas taxas de deformação. 

Esse fato comprova que a suspensão de inulina, por ter formado um gel, aumentou a 

viscosidade do sistema, fato que possivelmente ajudou na estabilidade da emulsão 

formada. Também foi possível perceber que, a baixas taxas de deformação, as 

emulsões, em ambas as temperaturas analisadas, apresentaram uma maior 

viscosidade aparente que sua fase aquosa. Este fato pode ser explicado devido este 

sistema ter sido adicionado de óleo, enquanto que a fase aquosa somente há mistura 

de polissacarídeos.  

Outro fato importante a ser observado nas curvas de viscosidade foi que em 

maiores taxas de deformação, quando o fluido está escoando, todos os sistemas 

apresentaram comportamento de fluido newtoniano, como a suspensão de goma 

arábica. 

 

 

 

 

 



66 
 

Figura 20 - Variação da viscosidade aparente em função da taxa de deformação das amostras, 24 h 
após sua preparação: (a) suspensão de goma arábica (SGA) a 25 °C; (b) fase aquosa (FA) da 

emulsão a 25 °C; (c) emulsão (E) a 25 °C; e (d) emulsão a 8 °C.  
 

 
Fonte: Própria autoria. 

 

Assim, a formulação de emulsão escolhida para continuar o projeto foi a única 

que se mostrou estável, que foi preparada com suspensão de goma arábica (16 g/100 

g) e inulina (32 g/100 g) hidratadas por 24 h, separadamente, para posteriormente 

serem misturadas e formarem a fase aquosa da emulsão (FA). 

 

5.3 Avaliação da estabilidade físico-química 

Para a avaliação da estabilidade físico-química, a emulsão escolhida foi 

preparada em tampão citrato (pH 3,5 e 4,0) devido ao fato de que ela foi usada para 

produzir os géis de pectina carregados com emulsão. O uso de pH 3,5 deve-se ao fato 

que a pectina que foi utilizada na constituição do gel forma géis em valores de pH 

ácidos. Sabe-se também que a vitamina B12 é mais estável em meios a pH 4,0, e por 

isso a escolha deste valor de pH para produção dos géis. O tampão citrato foi 

escolhido devido ao fato que se pretende chegar próximo à formulação de uma bala 
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de goma, sendo que este tampão poderia eventualmente auxiliar nas características 

sensoriais do produto. 

Em seguida, a emulsão em pH 4,0 foi escolhida e adicionada de vitamina D3 e 

avaliada durante o período de 30 dias em termos de tamanho médio e distribuição do 

tamanho de gota, potencial zeta, oxidação lipídica e quantificação da vitamina D3.  

 

5.3.1 Determinação do tamanho médio e distribuição do tamanho de gota 

A estabilidade das emulsões (em água deionizada e em tampão citrato com pH 

3,5 e com pH 4,0) foi acompanhada ao longo do tempo de estocagem, sob 

refrigeração, em relação à distribuição do diâmetro hidrodinâmico das gotículas e do 

diâmetro médio. A Tabela 8 apresenta os resultados para o diâmetro médio, em 

volume, durante o período de estocagem avaliado. 

 

Tabela 8 – Diâmetro hidrodinâmico médio de gotas (D43), em volume, e span das emulsões 
produzidas com água deionizada e tampão citrato em pH 3,5 e pH 4,0  

Tempo 

(dias) 

Água deionizada Tampão pH 3,5 Tampão pH 4,0 

D43 (μm) span D43 (μm) span D43 (μm) span 

0 2,68±0,13ab 1,86±0,09 2,62±0,08ab 1,87±0,03 2,74±0,08b 1,85±0,03 

5 2,63±0,10abc 1,86±0,03 2,52±0,06ab 1,90±0,06 3,16±0,24a 1,98±0,27 

10 2,68±0,09a 1,89±0,04 3,15±1,02a 2,47±1,20 2,57±0,08b 1,82±0,04 

20 2,60±0,08abc 1,85±0,05 2,68±0,25ab 1,94±0,28 2,65±0,07b 1,85±0,02 

30 2,54±0,10c 1,86±0,06 2,49±0,10b 2,15±0,72 2,60±0,09b 1,86±0,04 

40 2,55±0,07bc 1,91±0,04 - - - - 

Sign. *  *  *  

a-b – médias seguidas com a mesma letra na mesma coluna não se diferenciam ao nível de significância 
de 5 %, pelo teste de Tukey. 
Sign. = Significância: * significativo ao nível de 5 % de probabilidade (p<0,05),  
Fonte: Própria autoria 

 

O diâmetro médio de gota apresentou diferença significativa para as emulsões 

produzidas nas diferentes fases aquosas. Os valores de span expressam o grau de 

uniformidade da distribuição das gotículas, e quanto menor o seu valor, maior a 

homogeneidade do diâmetro de gota da emulsão. Entretanto, estes dados não devem 

ser analisados sozinhos. Assim, as curvas de distribuição de tamanho (em termos de 

volume) foram também avaliadas e estão apresentados na Figura 21. 
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Figura 21 – Curvas de distribuição de tamanho de gota das emulsões produzidas com: (a) água 
deionizada; (b) tampão citrato em pH 3,5; e (c) tampão citrato em pH 4,0, em termos de volume. 

 
Fonte: Própria autoria. 

 

As curvas de distribuição em volume apresentaram bases largas, com 

população heterogênea. Entretanto, observa-se que o diâmetro médio foi estável ao 

longo do tempo, para todas as fases aquosas. Os polissacarídeos tendem a estabilizar 

as gotas de emulsão pelo mecanismo de repulsão estérica; devido a este fato, as 

gotículas revestidas com a goma arábica tendem a ser muito menos afetadas pelas 

mudanças de pH (MCCLEMENTS; BAI; CHUNG, 2017; OZTURK et al., 2015). 

Também é devido a esse mecanismo de estabilização que o volume das gotas é 

heterogêneo, visto que a goma arábica forma uma camada interfacial espessa em 

torno das gotículas de óleo, fazendo com que apresentem diversos tamanhos. A 

distribuição de tamanho da fase dispersa da emulsão fresca pode ser confirmada 

através de microscopia ótica de fluorescência (Figura 15).  
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Posteriormente foi avaliada ao longo do tempo de estocagem, sob refrigeração, 

a estabilidade das emulsões em tampão citrato (pH 4,0) com e sem vitamina D3, para 

efeito comparativo. A emulsão em tampão citrato sem vitamina foi novamente avaliada 

devido a mudança no lote de óleo de linhaça utilizado como fase oleosa e, também, 

para um melhor efeito comparativo, visto que as emulsões com e sem vitamina foram 

preparadas no mesmo dia e foram armazenadas juntas, no mesmo refrigerador, 

sofrendo influências ambientais iguais. A Tabela 9 apresenta os resultados para o 

diâmetro médio, em volume, durante o período de estocagem avaliado. 

 

Tabela 9 – Diâmetro hidrodinâmico médio de gotas (D43), em volume, e span das emulsões 

produzidas em tampão citrato (pH4,0) sem vitamina (EB) e com vitamina D3 (ED).  

Tempo (dias) 
EB ED 

Sign. 
D43 (μm) span D43 (μm) span 

0 2,41 ± 0,07BC 1,93 ± 0,29A 2,46 ± 0,12A 1,78 ± 0,08A n.s. 

10 2,62 ± 0,18Aa 1,78 ± 0,11ABa 2,32 ± 0,08Bb 1,58 ± 0,07Bb * 

20 2,52 ± 0,10ABa 1,66 ± 0,04Ba 2,23 ± 0,03Bb 1,57 ± 0,05Bb * 

30 2,25 ± 0,03Cb 1,57 ± 0,07Ba 2,33 ± 0,08Ba 1,63 ± 0,11Ba * 

Sign. * * * *  

a-b – médias seguidas com a mesma letra minúscula na mesma linha não se diferenciam ao nível de 
significância de 5 %, pelo teste de Tukey. 
A-C – médias seguidas com a mesma letra maiúscula na mesma coluna não se diferenciam ao nível de 
significância de 5 %, pelo teste de Tukey. 
Sign. = Significância: * significativo ao nível de 5 % de probabilidade (p<0,05), n.s.: não significativo,  
Fonte: Própria autoria. 

 

O diâmetro médio de gota para a emulsão sem vitamina (EB) apresentou 

diferença significativa durante o tempo de estocagem, que não foi regular, entretanto 

seu valor de span diminui ao longo de tempo, sem diferença significativa a partir do 

dia 10 de estocagem, indicado que a distribuição das gotas de óleo na emulsão não 

se modificou ao longo do tempo. Já a emulsão com vitamina D3 (ED) encapsulada 

apresentou valores de diâmetro médio e de span diminuído no dia 10, comparado ao 

dia 0 e, sem diferença significativa nos dias posteriores analisados. Comparando-se 

as emulsões em um mesmo período percebe-se que no dia 10 e 20 a ED apresentou 

valores de span e diâmetro médio menores que EB, entretanto no dia 30 ela 

apresentou um valor de diâmetro maior que EB. Apesar desta discrepância, o valor 

do diâmetro no dia 30 teve um aumento pequeno e os valores de span, entre estas 

emulsões no dia 30, não apresentaram diferença significativa. 
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Os valores de span apresentaram valores um pouco menores do que os da 

Tabela 8, mas ainda assim consistentes, indicando homogeneidade da distribuição de 

diâmetro de gota das emulsões, podendo este fato ser explicado devido a mudança 

de lote do óleo.  Novamente, estes dados não devem ser analisados sozinhos. Assim, 

as curvas de distribuição de tamanho (em termos de volume) foram avaliadas e estão 

apresentados na Figura 22. 

 

Figura 22 – Curvas de distribuição de tamanho de gota das emulsões produzidas em tampão citrato 
(pH 4,0) (a) sem vitamina (b) com vitamina D3, em termos de volume 

 
Fonte: Própria autoria. 

 

Em relação à distribuição do diâmetro hidrodinâmico das gotículas, observa-se 

curvas com bases largas, com população iniciando em 0,5 µm até aproximadamente 

9 µm. A distribuição foi estável ao longo do tempo para as duas emulsões. Estes dados 

foram semelhantes aos obtidos quando se analisou a emulsão sem vitamina em 

diferentes pHs. Esta distribuição, novamente, deve-se ao mecanismo de estabilização 

dos polissacarídeos por repulsão estérica. 

  

5.3.2 Estabilidade da vitamina D3 encapsulada 

Foram testados alguns protocolos para a quantificação da vitamina D3 por 

cromatografia líquida de alta eficiência e por espectrofotometria. Optou-se pelo uso 

da espectrofotometria devido ao fato de a presença da inulina causar possíveis danos 

à coluna cromatográfica, devido não se conseguir separar completamente a inulina do 

extrato de D3 com metanol, nem mesmo depois do processo de filtração. 

Durante as tentativas iniciais de quantificação por espectrofotometria, 

entretanto, descobriu-se que a emulsão tem compostos que interferem na leitura da 

absorbância em 265 nm. O interferente está presente na inulina e no óleo de linhaça. 
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Dessa forma foi necessário construir uma curva-padrão utilizando a extração da 

própria amostra sem vitamina, a qual também foi utilizado como branco. É importante 

ressaltar que a absortividade molar () da vitamina D3 é de 18200 (NAPOLI; 

KOSZEWSKI; HORST, 1986), sendo necessária a utilização de uma concentração 

alta desta vitamina na emulsão para que se consiga quantificá-la em 

espectrofotômetro.  

Para melhor reprodutibilidade dos resultados, foram feitas três emulsões sem 

vitamina D3 obtendo-se, assim, três brancos diferentes, que foram estocados da 

mesma maneira que as emulsões com vitamina D3, assim, diminuindo a interferência 

dos compostos na leitura de absorbância em 265 nm. Foram feitas seis emulsões 

iguais e todas foram analisadas com três brancos, obtendo 18 respostas das quais 

seis foram eliminadas devido a discrepância com os demais resultados, causada erros 

indeterminados.  

Teoricamente, adicionou-se 12,5 mg de vitamina D3 em 100 g de emulsão. A 

concentração de vitamina D3, em mg/100 g de emulsão, ao longo de 30 dias de 

estocagem sob refrigeração, está apresentada na Figura 23.  

 

Figura 23 – Perfil temporal de concentração de vitamina D3 nas emulsões. 

 
Fonte: Própria autoria. 

 

A perda inicial do bioativo foi baixa, e a quantidade verificada no início do 

período de armazenamento (dia 0) e no dia final não apresentou diferença 

significativa. O desvio padrão observado também foi baixo para uma escala em mg. 
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Sabe-se que a vitamina D3 é muito sensível a diversos fatores ambientais como: 

radiação UV, presença de oxigênio e calor (ABBASI et al., 2014). Um dos fatores 

importantes para a baixa perda de vitamina verificada foi a metodologia de preparo da 

emulsão que utilizou uma temperatura baixa e controlada, além de cuidados na hora 

do preparo e da extração, em que a luz do ambiente ficou apagada. Assim, foi possível 

verificar que a emulsão possui alta capacidade de proteção a vitamina D3. É 

interessante ressaltar que, apesar da alta concentração de vitamina adicionada a 

emulsão para se conseguir quantificá-la, pode-se diminuir a sua quantidade na 

emulsão, visto que ela foi encapsulada adequadamente e sem perdas ao longo do 

tempo, caso deseje adequar ao limite de ingestão diário, dependendo da quantidade 

de emulsão a ser utilizada como ingrediente alimentício.  

 

5.3.3 Avaliação da oxidação lipídica 

O óleo de linhaça é um produto rico em ácidos graxos poli-insaturados, 

principalmente 3 (ácido alfa-linolênico) (TRUCOM, 2006) o que o torna susceptível 

a deterioração (MCCLEMENTS; DECKER, 2010), mesmo estando encapsulado na 

emulsão. O processo de oxidação lipídica reduz a qualidade sensorial do produto e, 

consequentemente, sua aceitação, devido ao desenvolvimento de odores e sabores 

indesejáveis e, também levam à formação de compostos tóxicos, afetando a 

segurança do alimento (ARAÚJO, 2011; RAMALHO; JORGE, 2006). Além disso, 

levam a perda do valor nutricional, devido à degradação de ácidos graxos essenciais 

e vitaminas lipossolúveis (RAMALHO; JORGE, 2006). 

Neste contexto, a oxidação lipídica foi monitorada medindo-se a formação dos 

produtos primários da oxidação, nas emulsões com e sem vitamina D3, durante o 

período de armazenamento de 30 dias. 

Verificou-se que no período de 30 dias de estocagem, sob refrigeração, não 

houve oxidação lipídica, tanto da emulsão sem vitamina D3, quanto da emulsão com 

o bioativo encapsulado. Também foi verificado que não houve alteração de odor e cor 

da amostra durante este período.  

Diversos fatores influenciam a oxidação lipídica na emulsão, como por 

exemplo: o pH da emulsão, tipo de emulsificante, estrutura química dos lipídeos, 

concentração de oxigênio, tipo e concentração de antioxidantes, e interações com os 

componentes da fase aquosa (ARAÚJO, 2011). No caso deste trabalho, foi utilizada 

uma temperatura baixa no processo de emulsificação, também foram utilizados dois 
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polissacarídeos, inulina e goma arábica, um atuando no aumento da viscosidade da 

fase aquosa (inulina), diminuindo a difusão das espécies reativas e, o outro (goma 

arábica), que influenciou na espessura da interface. Além disso, o óleo de linhaça 

utilizado foi o comercial. Nas especificações (ANEXO A) de seu fabricante, pode-se 

perceber a presença de vitamina E. O tocoferol é, dentre os compostos naturais, o 

que tem mais capacidade de agir como antioxidante (RIBEIRO; SERAVALLI, 2007). 

Estes fatores explicam a ausência da oxidação lipídica na emulsão, mesmo não se 

utilizando nenhum antioxidante na sua formulação. 

 

5.3.4 Avaliação do potencial zeta 

Há dois mecanismos que ocorrem no processo de estabilização da emulsão 

usando biopolímeros: por repulsão estérica e eletrostática, que podem ocorrer de 

forma simultânea, sendo denominado de repulsão eletrostérica (BOUYER et al, 2012). 

A estabilização eletrostática é mensurada pelo potencial zeta (HUNTER; 1981).  

A figura 24 apresenta os valores de potencial zeta obtidos para as emulsões 

sem e com vitamina D3, ao longo do tempo de estocagem. 

 

Figura 24 – Potencial zeta das emulsões sem vitamina e com vitamina D3 encapsulada, ao longo do 
tempo de armazenagem. Médias seguidas com a mesma letra maiúscula não se diferem 

estatisticamente entre si (p<0,05), pelo teste de Tukey, para a mesma amostra ao longo do período 
de estocagem. Médias seguidas com a mesma letra minúscula não se diferem estatisticamente entre 

si (p<0,05), pelo teste de Tukey, para amostras diferentes no mesmo dia de avaliação. 

 
Fonte: Própria autoria. 
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Os valores encontrados para o potencial zeta no primeiro dia foram altos, porém 

com altos desvio-padrão e a ED apresentou maior potencial zeta que a EB. Ao longo 

do tempo o potencial zeta diminui para as duas emulsões e o desvio-padrão também 

diminui e, no último dia de análise, estes valores se comportaram de maneira mais 

estável e as duas emulsões apresentaram valores próximos. 

A emulsão é constituída de uma mistura de goma arábica e inulina. Sabe-se 

que somente a goma arábica possui atividade superficial. Silva et al. (2015a) 

encontrou em seu estudo um potencial zeta de -23,2 mV para suspensão de goma 

arábica em pH 5. Toniazzo (2013) sugere que dispersões coloidais com valores de 

zeta menor que - 30 mV e maior que + 30 mV, se repelem mais fortemente, sendo 

mais estáveis ao longo do tempo. Pelos valores encontrados neste trabalho, pode-se 

supor que a goma arábica confere estabilidade eletrostática à emulsão. 

Jayme, Dunstan e Gee (1999) concluem em seu estudo que a goma arábica 

confere estabilidade a emulsão pelo mecanismo eletrostérico, porém que a 

contribuição estérica é dominante. Este fato ocorre devido os polissacarídeos serem 

moléculas grandes que formam camadas espessas depois de adsorverem na gotícula 

de óleo, fazendo com que a repulsão estérica seja, provavelmente, o mecanismo 

dominante da estabilização da emulsão (MCCLEMENTS, 2005; SILVA et al., 2015a).  

Através dos resultados obtidos, pode-se verificar que a emulsão estável foi a 

qual o método de preparação da suspensão de inulina gelificou. A alta viscosidade da 

suspensão de inulina possivelmente restringiu o movimento das gotículas de óleo, 

proporcionando maior resistência à separação de fases. Por sua vez, a goma arábica, 

por ser constituída de um “esqueleto” de polipeptídeo hidrofóbico unido 

covalentemente a numerosas cadeias de polissacarídeos aniônicos hidrofílicos, pode 

ter feito com que a parte hidrofóbica ancorasse na superfície das gotículas de óleo, 

enquanto a parte hidrofílica proporciona a estabilização por repulsão estérica e 

eletrostática paralelamente (McCLEMENTS; BAI; CHUNG, 2017). Tanto 

emulsificantes quanto espessantes são possíveis estabilizantes de emulsões 

(McCLEMENTS; BAI; CHUNG, 2017). Neste caso, supõe-se então que a inulina se 

comportou como um espessante, enquanto a goma arábica funcionou como um 

emulsificante. É interessante usar uma mistura de inulina e goma arábica, pois se 

diminui a quantidade de goma arábica necessária para estabilizar a emulsão, fato 

importante devido à disponibilidade, qualidade e custo desta matéria-prima 

(FERNANDES; BORGES; BOTREL, 2014; WILLIAMS; PHILLIPS, 2009). Além disso, 
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utilizar uma concentração elevada deste emulsificante natural pode levar à floculação 

por depleção, quando a quantidade de biopolímero não adsorvido nas gotículas de 

óleo excede uma concentração crítica (CHANAMAI; McCLEMENTS, 2001). A 

floculação por depleção ocorre devido ao aumento das forças atrativas entre as 

gotículas que ocorre como consequência do efeito osmótico associado à exclusão de 

partículas coloidais de uma região estreita (denominada de zona de depleção) que 

envolve as gotículas (McCLEMENTS, 2005). 

 

5.4 Determinação das condições de produção do gel de pectina 

A Figura 25 mostra as etapas da escolha das variáveis de produção do gel de 

pectina. Todas as etapas estão descritas posteriormente. 



76 
 

Figura 25 - Fluxograma de ação de resultados para a determinação das condições experimentais de 
produção dos géis de pectina carregados 

 

Fonte: Própria autoria. 

 

Eliminou-se a 
pectina HM

•pH = 3,5 Sacarose = 30 %

•Temperatura = 95 °C CaCl2.2H2O = 0,1 %

•Concentração de pectina = 3  % Pectinas = HM, LM, LMa

Eliminou-se a 
pectina LM

•pH = 3,5 Sacarose = 30 %

•Temperaturas = 80, 70 e 60 °C CaCl2.2H2O = 0,1 %

•Concentração de pectina = 3  % Pectinas = LM, LMa

Eliminou-se as T 
de 30 e 40° C e a 

conc. de 3 %

•pH = 3,5 Sacarose = 30 %

•Temperaturas = 50, 40 e 30 °C CaCl2.2H2O = 0,1 %

•Concentração de pectina = 3  e 4 % Pectina = LMa

Eliminou-se 60, 
80 e 100 % de 
substituição e 

emulsão em ADI

•pH = 3,5 Sacarose = 30 %

•Temperatura = 50 °C CaCl2.2H2O = 0,1 %

•Concentração de pectina = 4  % Pectina = LMa

•Substituição de água por emulsão = 20, 30, 40, 60, 80 e 100 %

•Emulsão em tampão e em ADI

Eliminou-se a 
conc. de 3 % 

g/g

•pH = 4,0 Sacarose = 30 %

•Temperaturas = 60, 50, 40 °C CaCl2.2H2O = 0,1 %

•Concentração de pectina = 3; 3,5; 4 % Pectina = LMa

Eliminou-se a T 
de 40 e 50° C

•pH = 4,0 Sacarose = 30 %

•Temperaturas = 60, 50, 40 °C CaCl2.2H2O = 0,1 %

•Concentração de pectina = 3,5 e 4 % Pectina = LMa

•Substituição de água por emulsão = 20, 60 % Emulsão em tampão
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Primeiramente foi testada a produção dos géis em pH 3,5, na temperatura de 

95 °C, com concentração de pectina de 3 g/100 g de solução, variando-se o tipo de 

pectina testada (HM, LM e LMa). Os resultados obtidos, em termos de aspecto visual 

das estruturas, estão mostrados na Figura 26.  

 

Figura 26 – Aspecto visual dos géis de pectinas, produzidos em pH 3,5, a 95 °C, concentração de 
pectina 3 g/100 g, sacarose 30 g/100 g e CaCl2.2H2O 0,1 g/100 g. Pectinas: (a) HM; (b) LM; (c) LMa. 

 
Fonte: Própria autoria. 

 

A pectina HM não formou gel nestas condições de processo, provavelmente 

devido à quantidade de sacarose utilizada (30 g/100 g de gel), sendo necessária 

maiores concentrações para formação de gel com este polissacarídeo (55-75 %) 

(KASTNER et al., 2014). A alta concentração de sacarose reduz a atividade de água, 

assim, promovendo as interações cadeia-cadeia em vez das interações cadeia-

solvente (THIBAULT; RALET, 2003). Esse fato ocorre para a pectina HM, pois suas 

cadeias são estabilizadas por ligações de hidrogênio intermoleculares e 

principalmente por ligações hidrofóbicas entre ésteres de metila (WALKINSHAW; 

ARNOTT, 1981). Supõe-se que as zonas de junção neste tipo de interação hidrofóbica 

entre os grupos ésteres de metila são estabilizadas pela sacarose (OAKENFULL; 

SCOTT, 1984).  

As pectinas LM e LMa formaram géis firmes, e por isso continuaram a ser 

consideradas em outras condições de produção de géis. A concentração de pectina 

foi mantida e o pH também, mas a temperatura foi diminuída até o ponto em que não 

ocorresse gelificação. O intuito de diminuir a temperatura de produção do gel foi 

devido à sensibilidade da vitamina D3 a temperaturas mais altas, sabendo-se que tal 

nutriente será incorporado posteriormente, encapsulado nas emulsões. Assim, foram 

testadas as temperaturas de 80, 70 e 60 °C para gelificação das pectinas LMa e LM 

e os resultados obtidos para os géis estão mostrados na Figura 27.  
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Figura 27 – Aspecto visual dos géis de pectinas, em pH 3,5, concentrações de pectina 3 g/100 g, 
sacarose 30 g/100 g e CaCl2.2H2O 0,1 g/100 g, com diferentes tipos de pectina (LM e LMa) e 

temperaturas de 60 a 80 ºC 

 
Fonte: Própria autoria. 

 

A dispersão de pectina LM na temperatura de 60 °C não formou um gel 

sustentável. Os géis de pectina LM são estabilizados por ligações iônicas cruzadas 

através de ligações de cálcio entre dois carboxilatos de duas cadeias diferentes 

(AXELOS; THIBAULT, 1991). Em temperaturas mais altas estas zonas de junção, 

apoiadas por interações hidrofóbicas, são predominantes, promovendo o processo de 

estruturação (CHAN et al., 2017). Assim, supõe-se que em temperaturas mais baixas 

tais zonas de junções modelo “caixa de ovo” que se formam são menores, resultando 

em um gel fraco, ou não-sustentável, e, devido também, a concentração de 0,1 % 

(g/g) de cloreto de cálcio utilizada ser baixa.  

Assim, os testes de produção de géis seguiram somente com a pectina LMa. 

Para continuação dos testes e, para conseguir chegar a mesma temperatura em que 

é preparada a emulsão, foi utilizada uma maior concentração de pectina LMa. Então, 

testou-se as temperaturas de 50, 40 e 30 °C, adicionando-se 3 ou 4 g de pectina 

LMa/100 g de solução e os resultados visuais dos géis estão mostrados na Figura 28. 
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Figura 28 - Aspecto visual dos géis de pectina LMa, em pH 3,5, concentrações de sacarose 30 g/100 
g e CaCl2.2H2O 0,1 g/100 g, em concentrações de pectina 3 e 4%, em temperaturas entre 30 e 50 ºC 

 
Fonte: Própria autoria. 

 

A dispersão de pectina LMa com concentração de 3 g/100 g de solução, a 30 

°C foi a única que formou um gel não-sustentável. Os géis mais firmes, do ponto de 

vista visual, foram os produzidos com aquecimento a 50 °C. Portanto, estes foram os 

escolhidos para testar a substituição da água da matriz do gel pelas emulsões de óleo 

de linhaça. Os resultados podem ser vistos na Figura 29. 

 

Figura 29 - Aspecto visual dos géis de pectina LMa carregados com: (a) emulsões; (b) emulsões 
produzidas em tampão (pH 3,5), com substituição de 20, 30 e 40 % da água da matriz do gel por 

emulsão. Condições do processo: pH 3,5, concentração de sacarose 30 g/100 g e CaCl2.2H2O 0,1 
g/100 g, a temperatura de 50 °C e com concentração de pectina 4 g/100 g 

 
Fonte: Própria autoria. 

 

 20 % 30 % 40 % 

a 

 

b 
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Os géis carregados de emulsão se mostraram, aparentemente, mais firmes que 

os géis não-carregados. Uma possível explicação é que a goma arábica, usada na 

emulsão, possui grupos ionizáveis que podem contribuir com cargas elétricas para a 

superfície das gotículas (MCCLEMENTS; BAI; CHUNG, 2017). Os polissacarídeos 

também tendem a estabilizar as gotas de emulsão pelo mecanismo de repulsão 

estérica. Devido a este fato, as gotículas revestidas com a goma arábica tendem a ser 

muito menos afetadas pelas mudanças de temperaturas (MCCLEMENTS; BAI; 

CHUNG, 2017; OZTURK et al., 2015), fato importante para a fase de formação do gel 

carregado de emulsão. 

Comparando-se os géis substituídos com emulsão produzida em água 

deionizada com os géis substituídos com emulsão produzida em tampão, percebe-se 

que não houve diferença na firmeza (aparente) do gel. Entretanto, como se pretende 

obter um produto semelhante a uma bala cítrica, o produto foi provado e o sabor do 

gel carregado que foi preparado com emulsão produzida em tampão era mais 

agradável por ser cítrico. 

Foi possível substituir até 40 % da fase aquosa usada na produção dos géis 

pela emulsão. Também foram testadas substituições da ordem de 60, 80 e 100 %, 

mas não resultaram na formação de géis. Para se conseguir estas porcentagens de 

substituições mais altas foi necessário preparar uma dispersão-estoque de pectina 

utilizando a emulsão, porque parte da água do gel é usada nesta dispersão-estoque. 

Entretanto, a dispersão-estoque de pectina ao ser produzida com emulsão “coagulou”. 

Nesse caso, esse fenômeno pode ter advindo de uma interação entre a pectina LMa 

e os polissacarídeos da emulsão, ou ter sido um efeito do óleo, por haver menos água 

no sistema para formar o gel. Supõe-se, portanto, que tais interações não permitiram 

a formação de um gel sustentável.  

Em seguida, foram testados géis em pH 4,0, porque posteriormente será 

incorporada a vitamina B12 em sua formulação e, sabe-se que esta vitamina é mais 

estável em meios a pH 4,0. Estes géis foram testados somente com pectina LMa 

(escolhida pelos testes em pH 3,5), a temperaturas de 60, 50 e 40 °C, variando-se a 

concentração de pectina (4; 3,5 e 3 g/100 g). Os resultados obtidos podem ser 

visualizados na Figura 30. 

. 
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Figura 30 – Aspecto visual dos géis de pectina LMa, em pH 4, concentração de sacarose 30 g/100 g 
e CaCl2.2H2O 0,1 g/100 g, em diferentes temperaturas e diferentes concentrações de pectina 

 
Fonte: Própria autoria. 

 

Os géis com concentração de 3 g de pectina LMa/100 g de dispersão se 

mostraram estruturados, mas aparentemente não tão firmes quantos os outros, e por 

isso foram excluídos dos testes seguintes. Comparando-se com os géis de pectina 

em pH 3,5, os géis em pH 4,0 são menos firmes, mas ainda assim com uma estrutura 

aceitável para uma possível bala de goma. Foram realizados ensaios reológicos com 

varredura de temperatura (dados mostrados na seção 5.5.3) no gel com concentração 

de pectina de 4 g/100 g, com temperatura de gelificação de 60 °C, pois foi o gel 

escolhido para se prosseguir as análises de caracterização. A temperatura de 

gelificação encontrada nesta análise de varredura corrobora com as análises visuais 

da Figura 30, ou seja, que realmente houve formação de gel até a temperatura de 40 

°C. 

Dessa forma, continuou-se testando as formulações com concentração de 

pectina de 4 e 3,5 %, substituindo-se 20 e 60 % de água da matriz do gel por emulsão, 

em pH 4,0, e os resultados estão apresentados na Figura 31. 
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Figura 31 – Aspecto visual dos géis de pectina LMa carregados com emulsão em tampão (pH 4), com 
substituição de 20 e 60 % da água da matriz do gel por emulsão. Condições do processo: pH 4, 

concentração de sacarose 30 g/100 g e CaCl2.2H2O 0,1 g/100 g, variando a temperatura e a 
concentração de pectina 

 
Fonte: Própria autoria. 

 

 

Todas as formulações testadas a 60 °C formaram géis firmes. Entretanto, a 40 

e 50 °C não se formaram géis sustentáveis quando se substitui 60 % da fase aquosa 

pela emulsão. Em pH 4, diferentemente do pH 3,5, houve possibilidade de produzir 

um dispersão-estoque de pectina LMa mais concentrada, devido a menor viscosidade 

da dispersão neste pH. Assim, foi possível a substituição por até 60 % de emulsão 

para produção dos géis carregados. 

Devido aos resultados alcançados, para a continuação das análises de 

caracterização do gel, foi escolhida a concentração de 4 g de pectina LMa/100 g de 

dispersão, a temperatura de 60 °C, devido se ter obtido uma substituição de 60 % de 

água da matriz do gel por emulsão, ambos preparados em tampão com pH 4,0.  
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5.5 Caracterização dos géis não-carregados e carregados sem incorporação 

das vitaminas 

Os géis escolhidos para serem caracterizados foram os formulados em tampão 

citrato em pH 4,0, com concentração de pectina LMa de 4 g/100g, de sacarose de 30 

g/100g e de CaCl2.2H2O de 0,1 g/100 g, gelificados a temperatura de 60 °C. Quatro 

formulações foram analisadas, de acordo com a substituição de água por emulsão: 0 

(denominados neste trabalho como géis não-carregados), 20, 40 e 60 %, 

representadas pelos códigos GNC, GC20, GC40, GC60, respectivamente. Os 

aspectos visuais destes quatro géis são mostrados na Figura 32. 

 

Figura 32 – Aspecto visual das amostras: (a) gel não-carregado; gel carregado com: (b) 20 %; (c) 40 
%; (d) 60 % 

 
Fonte: Própria autoria. 

 

 

5.5.1 Microestrutura dos géis 

As imagens de microscopia confocal foram utilizadas para observar a 

microestrutura dos géis GNC, GC20, GC40, GC60 e, estão apresentadas na Figura 

33 e na Figura 34, respectivamente.  
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Figura 33 - Imagem de microscopia confocal (ampliação de 40x) do gel não-carregado. A pectina LMa 
foi corada com FITC (verde) e excitado em 488 nm 

 
Fonte: Própria autoria. 

 

Figura 34 – Imagens de microscopia confocal (ampliação 40x) dos géis carregados com (a) 20; (b) 
40; e (c) 60 % de emulsão.  

Imagens: (i) A fase oleosa – óleo de linhaça – foi corada com vermelho do Nilo (vermelho) e excitado 
em 543 nm;  

(ii) os polissacarídeos – goma arábica, inulina e pectina LMa – foram corados com FITC (verde) e 
excitados em 488 nm;  

(iii) é a combinação das imagens (i) e (ii) 

 
Fonte: Própria autoria. 
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O gel não-carregado tinha somente como polissacarídeo a pectina LMa. A 

imagem da Figura 33 mostra, em verde, a pectina LMa homogeneamente distribuída 

e, ao se ampliar um pedaço desta imagem, pode-se visualizar em preto a água 

aprisionada na rede tridimensional do gel de pectina. 

As imagens dos géis carregados mostraram, também, uma rede de gel 

homogênea. Na Figura 34 a imagem (i) mostra apenas as gotas de óleo, em vermelho, 

distribuídas no sistema. Nota-se com o aumento da concentração de óleo nos 

sistemas as gotas aumentam de tamanho e se aglomeram. Este fato pode estar 

relacionado a dois fatores: primeiro a metodologia utilizada para corar os 

polissacarídeos requer que seja preparada uma solução de corante FITC em DMSO 

e, sabe-se que este reagente é comumente utilizado para quebrar emulsões para 

fazer quantificações, como, por exemplo, a de curcumina (ANDRADE, 2017); e o 

segundo fator que pode ter ocorrido é que com o aumento de emulsão no sistema, ao 

formar o gel, as gotas de óleo que estavam uniformemente distribuídas na emulsão, 

ficam aprisionadas na rede tridimensional, o que provoca aglomeração de algumas 

gotas, fato que levou a diminuição da força do gel GC60 (seção 5.5.4). 

As imagens (ii) da Figura 34 mostram somente os polissacarídeos corados em 

verde. Os géis carregados possuem três polissacarídeos em sua composição a 

pectina LMa, a qual foi gelificada, a inulina e a goma arábica, presentes na emulsão, 

por esse motivo, não foi possível diferenciá-los na imagem de confocal. As imagens 

mostram uma rede de gel homogênea para os géis carregados. As gotas de óleo 

também aparecem na imagem (ii) coradas em verde, assim, pode-se dizer que envolta 

de toda gotícula de óleo há presença de polissacarídeos que estabilizam a emulsão, 

como já discutido anteriormente. Não se pode afirmar que apenas a goma arábica 

está envolta da gota de óleo, ou se é a mistura de inulina e goma arábica que estão 

juntas recobrindo a gota.  

Por fim as imagens (iii) da Figura 34 mostram a combinação das imagens (i) e 

(ii). Para melhor visualização das gotas de óleo, uma parte da imagem do gel GC40 

(Figura 34 b.iii) foi ampliada e está apresentada na Figura 35. Nesta imagem, a gota 

de óleo se apresenta em amarelo (mistura das cores verde e vermelho), visto que ela 

está recoberta com os polissacarídeos. Observa-se, também que em torno da gota de 

óleo há uma camada mais espessa em verde (indicadas pelas setas vermelhas), 

indicando polissacarídeos aglomerados neste local, provavelmente a goma arábica 

ou a mistura goma arábica e inulina usadas para estabilizar a emulsão. Esta imagem 
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corrobora com a explicação do mecanismo de estabilização da emulsão por repulsão 

estérica (seção 5.3.4).  

 
Figura 35 – Imagem da gota do gel GC40 ampliada, retirada da microscopia confocal 

 
Fonte: Própria autoria. 

  

A metodologia utilizada para corar o gel foi somente preparar a solução de FITC 

em DMSO e misturar no processo de formação do gel. Nenhum dos polissacarídeos 

foram marcados separadamente antes da produção do gel, fato que impossibilitou a 

visualização de como cada polissacarídeo está distribuído na rede do gel. Vários 

estudos utilizam a técnica de marcar o polissacarídeo (covalent labelling) com um 

corante específico, antes de realizar o processo de gelificação (ABHYANKAR; 

MULVIHILL; AUTY, 2011; AGODA-TANDJAWA et al., 2012; HOU et al., 2015; 

TROMP et al., 2001). Arltoft, Madsen e Ipsen (2008) analisaram, por microscopia ótica 

confocal, um sistema com mais de um polissacarídeo, para isso marcou-se os dois 

polissacarídeos com dois corantes distintos, emitindo-os em faixas de comprimento 

de onda distintos. A pectina foi corada com conjugado anticorpo JIM5-Alexa Fluor 647 

e a carragena foi corada com anticorpo anti-carragena conjugado com Alexa Fluor 

488. Dai et al. (2018) utilizou azul do Nilo para corar a emulsão que possui goma 

arábica em sua composição. Agoda-Tandjawa et al. (2012) marcou a pectina LM de 

seu sistema com fluoresceinamina.  

Assim, devido essa peculiaridade dos polissacarídeos que necessitam serem 

marcados por técnicas específicas antes de serem utilizados no processo de 

gelificação ou emulsificação e, também devido este sistema de gel carregado utilizar 

vários polissacarídeos em sua composição, não foi possível concluir como cada 

polissacarídeo se distribuiu no gel carregado. 

 



87 
 

5.5.2 Caracterização reológica dos géis 

As propriedades reológicas dos géis carregados foram avaliadas para se 

compreender melhor a interação entre as gotículas de óleo e a matriz do gel e, 

portanto, a possível influência da concentração de emulsão na estrutura do gel de 

pectina. 

No caso das análises reológicas, é importante salientar que as amostras foram 

gelificadas no próprio reômetro. Para isso, o reômetro foi aquecido antes das 

suspensões serem acomodadas nele e foi esperado um tempo de 20 min para que 

ela gelificasse, contabilizado no próprio equipamento, para que depois ele iniciasse 

as varreduras de tensão e frequência. O aspecto visual do gel, após decorrida análise, 

está apresentada na Figura 36 comprovando sua gelificação e sua homogeneidade 

após acomodação da geometria na amostra. 

 

Figura 36 – Aspecto visual do gel, após decorrida as análises reológicas 

 
Fonte: Própria autoria. 

 

A primeira caracterização realizada nos géis foram os ensaios de varredura de 

deformação, para poder definir a RVL, realizada a 25 °C, e as curvas de cada amostra 

estão apresentadas na Figura 37. Esta análise foi realizada em duplicata. 
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Figura 37 – Rampas de tensão dos géis não-carregados (GNC) e dos géis carregados em 20 % 
(GC20), 40 % (GC40) e 60 % (GC60) de emulsão, a 25 °C. G’ é o módulo de armazenamento 

 
Fonte: Própria autoria.  

 

A partir das rampas de tensão obtidas, foi possível escolher uma tensão 

pertencente à RVL, comum a todas as amostras, a qual foi de 8 Pa, para ser 

posteriormente aplicada na varredura de frequência. Os módulos de armazenamento 

e de perda em função da frequência angular das quatro amostras foram analisados e 

os resultados podem ser vistos na Figura 38. 

 

Figura 38 - Curvas de varredura de frequência dos géis não-carregados (GNC) e dos géis carregados 
com 20 % (GC20), 40 % (GC40) e 60 % (GC60) de emulsão, a 25 °C. G’ é o módulo de 

armazenamento (símibolos fechados) e G” é o módulo de perda (símbolos abertos) 

 
Fonte: Própria autoria. 
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Estas análises foram realizadas em triplicata, mas apenas uma curva de cada 

amostra foi plotada devido à reprodutibilidade dos resultados. As triplicatas de cada 

amostra estão apresentadas no APÊNDICE A. A varredura de frequência confirmou o 

comportamento de gel das amostras (G’>G”). Pode-se averiguar que o gel não-

carregado possui o módulo elástico (G’) menor que os géis carregados, indicando uma 

estrutura de rede polimérica tridimensional mais fraca que os géis carregados. Dentre 

os géis carregados, o que possuiu uma rede mais forte (maior G’) foi o com 

substituição de 40 % de emulsão. Estas averiguações também foram feitas através 

de uma compressão “manual”, nos testes iniciais, ao se escolher tal formulação, e foi 

perceptível até mesmo pelo tato a diferença entre o gel não-carregado e carregado e, 

também entre o gel carregado com 40 % e 60 %.  

Segundo Sala et al. (2007) se há interação entre as partículas lipídicas e a 

matriz do gel, as partículas são denominadas de ativas (aumentam ou diminuem o 

módulo elástico) e, se não há interaçãoo, elas são inativas (diminuem o módulo 

elástico). Neste contexto, pode-se dizer que devido ao aumento da força dos géis as 

gotículas de óleo se mostraram ativas. Entretanto, quando houve substituição de 60 

% de emulsão o gel enfraqueceu em relação ao gel GC40.  

A maior força do gel carregado em comparação com o gel não-carregado indica 

um efeito de reforço que a gotícula de óleo confere ao material. Entretanto, o aumento 

da fração volumétrica de óleo no sistema pode resultar no efeito de crowding, ou seja, 

as gotículas de óleo começam se aglomerar, atrapalhando a formação do gel. Supõe-

se também que o aumento de partículas no sistema pode ter um efeito de separação 

de fases (não observada nas imagens de confocal, devido não se ter corado os 

polissacarídeos separadamente) que fez com que o gel enfraquecesse. Esta 

separação de fases pode ser proveniente de dois componentes do sistema: da maior 

fração volumétrica de óleo; ou da maior quantidade de inulina no sistema que pode 

ter se aglomerado, visto que este polissacarídeo também forma gel. 

 

5.5.3 Avaliação da temperatura de gelificação 

As curvas de varredura de temperatura obtidas para os géis de pectina LMa 

não-carregados estão apresentadas na Figura 39. Através destas curvas pode-se 

averiguar o ponto em que G’ e G” se cruzam. Este ponto de cruzamento indica a 

temperatura de gelificação do gel de pectina que foi de aproximadamente 37,2 ± 1,2 

°C. Este fato corrobora com os testes iniciais de gelificação, os quais mostraram que 
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em temperaturas maiores que 40 °C foi possível formar um gel sustentável, visto que 

a temperatura de gelificação da pectina LMa, nas condições testadas, foi por volta de 

37 °C.  

 

Figura 39 - Comportamento de G’ e G” no resfriamento de 60 a 20 °C, da dispersão de pectina LMa 4 
g/100 g, sacarose 30 g/100 g, CaCl2.2H2O 0,1 g/100 g, pH 4. À rampa de resfriamento foram 

aplicadas tensão de 8 Pa e frequência de 1 Hz, constantes 

 
Fonte: Própria autoria. 

 

Não foi possível analisar os géis carregados, pois ao serem retirados do banho-

maria a 60 °C, eles gelificam rapidamente, sendo que, ao ser colocado no reômetro, 

mesmo com a geometria aquecida, formava-se uma camada gelificada na parte da 

amostra em contato com o ar e, ao iniciar a varredura, G’ já era maior que G”. 

Entretanto, foi possível obter pelo menos uma curva do gel carregado com 20 % de 

emulsão, obtendo uma temperatura de gelificação de aproximadamente 47 °C (Figura 

40). Assim, foi possível comprovar que os géis carregados possuem uma temperatura 

de gelificação maior que os géis não-carregados, como já verificado visualmente 

(Figura 31) nos testes iniciais de produção do gel. A formação deste tipo de gel ocorre 

no processo de resfriamento, então, quanto maior é a temperatura de gelificação, 

menos energia foi necessária para o gel se formar. A emulsão pode ter contribuído 

com a estruturação do gel. Esse fato pode ter ocorrido devido a presença de inulina 

na emulsão e, sabe-se que este polissacarídeo possui propriedades gelificantes, que 
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pode ter contribuído para a gelificação mais rápida dos géis carregados em relação 

ao gel não-carregado. 

 

Figura 40 - Comportamento de G’ e G” no resfriamento de 60 a 20 °C, do gel não-carregado (GNC) e 
do gel carregado (GC20). À rampa de resfriamento foram aplicadas tensão de 8 Pa e frequência de 1 

Hz, constantes 

 
Fonte: Própria autoria.  

 

5.5.4 Caracterização mecânica dos géis 

Além dos testes reológicos de pequena deformação, os testes de grande 

deformação são também importantes para a caracterização mecânica do gel. Os 

ensaios de compressão uniaxial permitem a caracterização dos géis não-carregados 

e dos géis carregados quanto a sua homogeneidade, elasticidade e sensibilidade a 

ruptura. Além disso, permitem a avaliação dos efeitos da incorporação das emulsões 

em diferentes proporções, nas propriedades de grande deformação. A Figura 41 

mostra o gel não-carregado e o gel carregado com 40 % de emulsão sendo 

comprimidos. 

  



92 
 

Figura 41 – (a) Gel de pectina LMa não-carregado (GNC); (b) Gel de pectina LMa carregado (GC40) 
durante o ensaio de compressão uniaxial 

 
Fonte: Própria autoria. 

 

Os resultados dos testes de compressão uniaxial para as formulações de géis 

não-carregados (GNC) e carregados de emulsão (GC20, GC40, GC60) estão 

apresentados na Figura 42. 

 

Figura 42 – Resultados dos ensaios de compressão uniaxial: (a) deformação de ruptura; (b) tensão 
de ruptura; (c) módulo de elasticidade de géis não-carregados (GNC) e géis carregados com 20 

(GC20), 40 (GC40) e 60 % (GC60) de emulsão. Médias seguidas pela mesma letra minúscula são 
estatisticamente iguais (p<0,05). (a) (b) (c) 

 
Fonte: Própria autoria. 
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Os dados mostraram que o a amostra GC40 apresentou maior módulo de 

elasticidade (), maior tensão de ruptura (rup) e maior deformação de ruptura (rup), 

quando comparado com o GNC. As amostras GC20 e GC60 apresentaram maior  e 

rup, mas não apresentaram diferença significativa no valor de rup, em relação ao 

GNC. 

Diversos estudos também classificam as partículas como ativas ou inativas 

pelos dados de compressão uniaxial. A redução de  e de rup e uma aumento ou 

diminuição de rup no gel carregado em comparação ao gel não-carregado são efeitos 

de partículas inativas, enquanto que o aumento de rup, a redução de rup e o aumento 

ou diminuição de  no gel carregado em relação ao gel não-carregado são 

características da incorporação de partículas ativas (OLIVER; SCHOLTEN; VAN 

AKEN, 2015).  

Os resultados encontrados não se encaixaram no padrão discutido 

anteriormente. O gel GC40 teve aumento dos valores de todos os parâmetros 

analisados, comparado com o gel GNC. Os aumentos de  e de rup são associados 

à adição de partículas ativas, como ocorreu para todos os géis carregados. Entretanto, 

espera-se uma diminuição da rup, que teve um leve aumento para o gel GC40 e que 

permaneceu estatisticamente inalterado para os géis GC20 e GC60.  

O efeito de diminuição da rup depende de diversos fatores relacionados à 

agregação e distribuição das gotas no gel. O processo de ruptura em um gel inicia-se 

em regiões mais fracas da rede, que podem ser advindas de estruturas heterogêneas 

ou de gotículas da emulsão dentro do gel, que atuam como núcleos que concentram 

a tensão e podem aumentar a fricção entre os componentes do sistema (OLIVER; 

SCHOLTEN; VAN AKEN, 2015). Nas imagens de confocal (Figura 34) é possível notar 

que as partículas de óleo a amostra GC20 estão uniformemente distribuídas na rede 

de gel e conforme aumenta-se a quantidade de emulsão e, consequentemente óleo, 

no sistema, as partículas começam a se agregar. Este fato pode estar relacionado 

com a temperatura de aquecimento do gel, que é de 60 °C, superior a utilizada na 

metodologia utilizada para o preparo da emulsão, fato que pode provocar a agregação 

das gotículas de óleo. 

Outro aspecto importante verificado é o comportamento somente entre os géis 

carregados. A adição de partículas no gel aumentou o valor de rup até 40 % de 
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substituição (GC40) e depois este parâmetro diminui no GC60, assim como ocorreu 

com rup e  sofreu uma leve redução (sem diferença estatística).  

Tendo em vista todos estes fatores e, levando em consideração os resultados 

das análises de confocal e de reologia, pode-se sugerir que as gotículas de óleo de 

linhaça agiram como partículas ativas nos géis carregados. Entretanto nas amostras 

GC20 e GC40 as gotículas de óleo não atuaram como pontos de concentração de 

tensão, enquanto que na amostra GC60 as partículas atuaram como pontos de fratura, 

devido a distribuição heterogênea, agregação das partículas, forma e tamanho da 

gota, aspectos estes que afetam as propriedades de textura dos géis. 

 Através dos resultados obtidos observa-se uma concentração ótima de 40 % 

de emulsão que foi acrescida no gel (GC40), tornando-o mais firme e adequado para 

aplicações em que esta estrutura seja requerida, como por exemplo, uma “bala de 

goma”. Sendo assim, esta foi a formulação escolhida para ser adicionada as vitaminas 

e aplicados os testes de estabilidade físico-química. 
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5.6 Incorporação das vitaminas D3 e B12 nos géis de pectina – avaliação físico-

química 

5.6.1 Aspecto visual 

Após ser escolhida a formulação de gel carregado mais adequada para o gel 

contendo as vitaminas, as mesmas foram adicionadas, totalizando 6 tratamentos 

(conforme listados na Tabela 4). As denominações destas formulações neste trabalho 

são: GNC (T1), GNCB (T2), GC40D (T3), GC40B (T4), GC40D (T5), GC40BD (T6) e, 

o aspecto visual destes géis está apresentado na Figura 43. 

 

Figura 43 - Aspecto visual dos géis preparados para análise de estabilidade. Tratamento: (a) GNC; 
(b) GNCB; (c) GC40; (d) GC40B; (e) GC40D; (f) GC40BD 

 
Fonte: Própria autoria. 

 

A pectina produz géis transparentes com coloração creme (GNC Figura 43 a). 

A vitamina B12 possui uma coloração vermelha, por isso conferiu aos géis que 

continham ela em sua composição esta cor vermelho/rosa (GNCB, GC40B e 

GC40BD, Figura 43 b, d e e, respectivamente). A vitamina D3 não possui cor e a 

emulsão possui uma cor creme leitosa, conferindo ao gel carregado a coloração creme 

(GC40 e GC40D, Figura 43 c e e). 

 

5.6.2 Atividade de água e umidade 

Durante o armazenamento os géis foram estocados dentro de sacos plásticos 

(Wyda zip, 18 x 23 cm) (Figura 44), para evitar a perda de umidade para o ambiente, 
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fato que ocorreu visivelmente durante alguns testes, devido à diminuição da massa 

do gel, por perder água para o ambiente. Entretanto, ao acondicioná-los dentro destes 

sacos, os géis apresentaram exsudado. Foi necessário acondicionar os géis sob 

refrigeração devido a sua alta atividade de água e ao ambiente externo não controlado 

que, no verão, estava quente e úmido, para não haver crescimento microbiano. Assim, 

para a análise de estabilidade, foram avaliados os parâmetros de umidade (Tabela 

10) e atividade de água (Tabela 11) ao longo do tempo de armazenamento, sob 

refrigeração. 

 

Figura 44 – Aspecto visual das embalagens em que foram armazenados os géis 

 
Fonte: Própria autoria. 
 

Tabela 10 – Valores de umidade (%) para cada tratamento ao longo do período de armazenamento 

Amostra 
Tempo de armazenagem (dias) 

Sign. 
0 10 20 30 

GNC 56,5 53,6 57,1 49,1 - 

GC40 52,0 40,6 46,8 43,3 - 

GC40D 44,5 ± 2,5ab 45,8 ± 1,8b 45,6 ± 3,8b 41,1 ± 3,8b n.s. 

GC40B 41,7 ± 7,4ab 45,1 ± 2,5b 42,1 ± 3,0b 38,3 ± 2,9b n.s. 

GC40BD 38,8 ± 5,5b 42,8 ± 3,5b 42,7 ± 3,6b 36,0 ± 4,0b n.s. 

GNCB 54,2 ± 2,4a 55,4 ± 0,7a 56,2 ± 0,9a 53,2 ± 1,0a n.s. 

Sign. * * * *  

a-b – médias seguidas com a mesma letra minúscula na mesma coluna não se diferenciam ao nível de 
significância de 5 %, pelo teste de Tukey. 
Sign. = Significância: * significativo ao nível de 5 % de probabilidade (p<0,05), n.s.: não significativo,  
Fonte: Própria autoria. 
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Tabela 11 – Valores de atividade de água para cada tratamento ao longo do período de 
armazenamento 

Amostra 
Tempo de armazenagem (dias) 

Sign. 
0 10 20 30 

GNC 0,975 0,970 0,977 0,976 - 

GC40 0,956 0,968 0,974 0,966 - 

GC40D 0,963±0,003Bab 0,971±0,002A 0,975±0,002A 0,973±0,001Aab * 

GC40B 0,957±0,006Bb 0,9707±0,0006A 0,973±0,003A 0,968±0,005ABb * 

GC40BD 0,962±0,003Bb 0,971±0,002A 0,972±0,002A 0,969±0,002Aab * 

GNCB 0,972±0,002a 0,972±0,002 0,977±0,002 0,977±0,003a n.s. 

Sign. * n.s. n.s. *  

a-b – médias seguidas com a mesma letra minúscula na mesma coluna não se diferenciam ao nível de 
significância de 5 %, pelo teste de Tukey. 
A-B – médias seguidas com a mesma letra maiúscula na mesma linha não se diferenciam ao nível de 
significância de 5 %, pelo teste de Tukey. 
Sign. = Significância: * significativo ao nível de 5 % de probabilidade (p<0,05), n.s.: não significativo,  
Fonte: Própria autoria 

 

Os géis, durante o período de armazenamento, não apresentaram diferença 

significativa nos valores de umidade. Entretanto, entre eles, os géis não-carregados 

contendo somente vitamina B12 (GNCB) apresentaram maior valor de umidade em 

comparação com os géis carregados com vitaminas. Este fato é explicado, pois é o 

gel que tem menor quantidade de sólidos em sua composição.  

A atividade de água de todos os géis foi alta, em torno de 0,97, e, apesar de 

estaticamente ter havido diferença nos valores, ao nível de 5% de significância, o 

desvio-padrão foi muito baixo, ao longo do tempo de armazenamento. Piccone, 

Rastelli e Pittia (2011) elaboraram sistemas modelos de balas baseados em 

metodologias usadas em produtos comercias e utilizou pectina em um desses 

sistemas. Em seus resultados para a bala de pectina foram encontrados valores de 

atividade de água de 0,595, umidade de 19,47% e módulo de elasticidade de 7,6 ± 

0,3 Pa. Estes valores são muito inferiores se comparados aos géis obtidos neste 

trabalho, devido principalmente a metodologia aplicada. Para se fazer a bala, após a 

gelificação o produto final deve passar por um processo de secagem, diminuindo 

assim os valores de atividade de água e umidade, para posteriormente serem 

embalados.   
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5.6.3 Estabilidade das vitaminas B12 e D3 ao longo do período de estocagem 

A estabilidade das vitaminas B12 e D3 durante o período de armazenamento das 

amostras sob refrigeração está apresentada na Figura 45. Teoricamente, adicionou-

se 5,5 mg de vitamina B12 em 100 g de gel e 3,3 mg de vitamina D3 em 100 g de gel. 

A vitamina B12 se mostrou estável durante todo o período avaliado, para as 

amostras GC40BD e GNCB, sem apresentar diferença significativa. Entretanto para a 

amostra GC40B houve diferença significativa entre o primeiro dia de análise e o último, 

com a concentração decaindo neste período. Porém ao se comparar o mesmo período 

para amostras diferentes, não há diferença significativa na quantificação da referida 

vitamina. Uma possível explicação para essa diferença é o fato de que a quantidade 

de vitamina é pequena (grandeza em mg) em relação a quantidade total de amostra, 

(grandeza em g) e a vitamina pode não ter ficado homogeneamente distribuída no 

meio. Importante ressaltar que foi utilizada a mesma amostra ao longo do período 

analisado e ela foi dividida igualmente nos quatro tempos analisados. Assim, apesar 

da análise apresentar valores minimamente superiores à quantidade teórica, 

provavelmente devido a quantidade volumétrica da solução estoque de B12 

adicionada, observa-se que esta diferença foi relativamente homogênea em todas as 

amostras, se somar a concentração total (5,8 a 6,0 mg/100 g de gel) quantificada em 

cada sistema durante todo período. A referida vitamina é estável em meios com pH 

4,0 e o sistema em que ela estava inserida não continha nenhum agente que 

possibilitou sua degradação. 
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Figura 45 - Perfil temporal de: (a) concentração de vitamina B12 nos géis não-carregados (GNCB) e 
carregados (GC40B e GC40BD); (b) concentração de vitamina D3 nos géis carregados (GC40BD e 
GC40D). Valores teóricos adicionado: B12 5,5 mg/100 g; D3 3,3 mg/100 g. Médias seguidas com a 

mesma letra maiúscula não se diferem estatisticamente entre si (p<0,05), pelo teste de Tukey, para a 
mesma amostra ao longo do período de estocagem. Médias seguidas com a mesma letra minúscula 
não se diferem estatisticamente entre si (p<0,05), pelo teste de Tukey, para amostras diferentes no 

mesmo dia de avaliação 

 
Fonte: Própria autoria. 
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Os valores de vitamina D3 encontrados foram inferiores ao teórico. Esta análise, 

apesar de ter um protocolo bem estabelecido, apresentou-se grandes desvios, 

provavelmente devido a quantidade e distribuição de vitamina presente no gel 

carregado.  Como já foi dito anteriormente absortividade molar () da vitamina D3 é de 

18200 no comprimento de onda de 265 nm (NAPOLI; KOSZEWSKI; HORST, 1986). 

Segundo a lei de Beer (A = bc) (SKOOG; HOLLER; NIEMAN, 2002), a absortividade 

molar é um coeficiente de proporcionalidade entre a absorbância e o produto bc, onde 

“b” é o caminho óptico da cubeta utilizada (0,1 cm) e “c” é a concentração (mol/L). Na 

concentração utilizada (3,3 mg de D3/ 100 g de gel) a absorbância lida foi abaixo de 

0,1, não sendo um resultado confiável, por isso seria necessário aumentar a 

quantidade de vitamina na emulsão para se conseguir quantificá-la no gel carregado. 

Entretanto, devido aos resultados obtidos na quantificação da D3 na emulsão, a qual 

foi devidamente encapsulada não apresentando perdas ao longo do período estocado, 

pode-se supor que no gel carregado esta vitamina também não foi perdida. 

Outro fato a ser observado é que a amostra GC40BD, a qual continha as duas 

vitaminas B12 e D3, apresentou maiores valores de concentração de D3, este fato 

ocorreu devido ao espectro da vitamina B12 também absorver em 264 nm (início da 

sua cauda) e não foi feita uma curva padrão com a vitamina B12 adicionada junto ao 

branco. 

 

5.6.4 Parâmetros colorimétricos instrumentais 

O comportamento dos parâmetros colorimétricos permitiu avaliar a estabilidade 

da vitamina B12 e D3, ao longo do tempo de armazenamento, visto que a vitamina B12 

possui coloração vermelha (laudo – ANEXO A) e a D3 é incolor quando solubilizada 

(laudo – ANEXO A), ambas podem sofrer alteração na coloração ao se degradar. Os 

parâmetros colorimétricos, obtidos ao longo de 30 dias de armazenamento, dos géis 

com vitaminas são mostrados na Figura 46.
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Figura 46 – Avaliação colorimétrica dos parâmetros: (a) L; (b) a; (c) b; (d) Croma (C*ab); ângulo de hue (hab); e diferença total de cor (TCD), durante o 
período de estocagem dos géis com vitaminas. Médias seguidas com a mesma letra minúscula não se diferem estatisticamente entre si (p<0,05), para a 

mesma amostra ao longo do período de estocagem 

 
Fonte: Própria autoria. 
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A luminosidade das amostras do gel GNCB, foi menor que a dos outros géis, 

devido ser um gel transparente, por não conter a emulsão, enquanto que os demais 

géis são opacos. O parâmetro a* positivo, indica a cor vermelha, que foi maior no 

GNCB, devido a transparência do gel de pectina, que não diminuiu a coloração 

vermelha da vitamina B12, enquanto que nos géis GC40B e GC40BD foram menores, 

pois a vitamina B12 se mistura com a emulsão opaca, ficando com coloração vermelha 

menos intensa (rosada). O gel GC40D não possui coloração vermelha, por isso o 

parâmetro a* foi quase nulo, enquanto que o parâmetro b* positivo, que indica a cor 

amarela foi mais presente nesta amostra em relação as demais, mas não foi um valor 

elevado, pois a amostra tem uma coloração creme, advinda da emulsão. Todos estes 

parâmetros tiveram pouca, ou nenhuma, variação ao longo do tempo de estocagem. 

Os valores de croma indicam o brilho da cor, assim, no caso do gel GNCB que 

é transparente ele é maior, enquanto que nos géis opacos e sem cor (GC40D) ele é 

menor. Os géis GNCB apresentaram altos desvios-padrão, devido sua transparência, 

mesmo se tomando o cuidado de realizar a análise com folhas sulfites brancas de 

fundo e no mesmo ambiente com a mesma iluminação.  

Os géis GC40BD, que apresentam as duas vitaminas em sua composição, 

foram os únicos que apresentaram diferença significativa em todos os parâmetros ao 

longo do tempo de armazenamento, entretanto não houve um padrão de diminuição 

ou aumento dos valores ao longo do tempo de estocagem e, também, o desvio-padrão 

foi baixo.  

Os valores de ângulo de Hue se mantiveram estáveis ao longo do tempo de 

estocagem. Para os géis GC40B, GC40BD e GNCB os valores de ângulo de Hue se 

mantiveram na faixa de 20°, correspondente a cor vermelha no diagrama CIELAB 

(Figura 47) e está associada a vitamina B12. Já os géis GC40D estes valores foram 

em torno de 95°, que representa a cor amarelo e, está associada à emulsão, 

principalmente advinda da cor da goma arábica e do óleo, já que a inulina é branca. 

Por fim, os valores de TCD ficaram na faixa de 3-8 e apresentaram alto desvio-

padrão para todas as amostras. Os géis GC40B E GC40D apresentaram maior 

diferença de cor no dia 30, entretanto estatisticamente somente a amostra GC40B 

apresentou diferença do dia 10 em relação ao dia 30. 

O comportamento relativamente estável dos parâmetros colorimétricos 

concorda com aqueles obtidos para a quantificação de vitamina B12 (os quais também 

permaneceram estáveis ao longo do estudo de estabilidade. Além de poderem 
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contribuir para a hipótese de que a vitamina D3 não ter se degradado ao longo do 

tempo nos géis carregados. Neste sentido, os parâmetros colorimétricos podem ser 

ferramentas úteis para indicar a perda ou não de bioativos encapsulados. 

 

Figura 47 – Diagrama CIELAB com sequência de nuances de cores e orientação do ângulo de Hue 

 
Fonte: ADRIANO, E.; LEONEL, S.; EVANGELISTA, R.M. Qualidade de fruto de aceroleira Cv Olivier 
em dois estádios de maturação. Revista Brasileira de Fruticultura, Jaboticabal, p. 541-545, 2011. 
Número especial. 
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6 CONCLUSÕES 

A partir dos dados obtidos neste Mestrado, foi possível inferir que a produção 

de emulsões utilizando uma mistura de polissacarídeos naturais como estabilizantes 

se mostrou efetiva. O modo pelo qual os polissacarídeos são hidratados e misturados 

interferiu na estabilidade das emulsões. O método adotado produziu emulsões que 

permaneceram estáveis ao longo de 30 dias de estocagem. A variação do pH da fase 

aquosa, dentro dos limites testados, não influenciou na estabilidade das emulsões.  

A emulsão de óleo de linhaça tem um composto que interfere na leitura da 

absorbância em 265 nm, presente na inulina e no óleo de linhaça, o que dificulta a 

quantificação da vitamina D3. Entretanto, este bioativo foi devidamente encapsulado 

na emulsão e não apresentou perdas significativas ao longo do período de 30 dias 

sob armazenamento. 

A pectina LMa foi capaz de produzir géis a temperaturas baixas em relação as 

outras pectinas (LM e HM), com uma concentração relativamente baixa de sacarose 

(30 %) e utilizando 0,1 % de CaCl2.2H2O, sem que estes precipitem. A concentração 

mínima de 4 % de pectina foi necessária para produzir géis firmes na temperatura de 

60 °C.  

A substituição de água pelas emulsões na hidratação dos géis de pectina foi 

conseguida até um limite crítico de 60 % para a temperatura de 60° C, e possibilitou 

a obtenção de géis carregados firmes. Os géis carregados de emulsão apresentaram 

uma rede polimérica mais forte do que os géis não-carregados, confirmando que as 

partículas se encontravam ativas nos géis carregados.  

A partir do estudo de estabilidade da vitamina B12 foi possível averiguar que 

não houve perda significativa ao longo do período de 30 dias de estocagem, também 

não houve mudanças significativas na cor, umidade e atividade de água das amostras. 

Por fim, o desenvolvimento deste trabalho de Mestrado mostrou que é possível 

obter géis carregados de emulsão encapsulando de modo satisfatório bioativos 

lipofílicos (vitamina D3) e hidrofílicos (vitamina B12) utilizando-se apenas ingredientes 

de origem vegetal e naturais, com apelo ao público vegetariano e vegano e, ainda, 

com possíveis propriedades benéficas a saúde para serem incorporadas a produtos 

alimentícios. 
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7 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS  

A partir dos resultados obtidos nesta dissertação, os seguintes estudos são 

sugeridos para trabalhos futuros: 

 

- Adequação da metodologia utilizada para microscopia confocal, para se obter 

maiores informações sobre a disposição dos polissacarídeos na rede de gel. Para tal, 

sugere-se marcar covalentemente a goma arábica com azul do Nilo, antes de ser 

utilizada no processo de emulsificação e, a pectina LMa com fluoresceinamina, antes 

do processo de gelificação; 

- Realização de estudos de digestibilidade in-vitro, biodisponibilidade e 

bioacessibilidade das vitaminas incorporadas nos géis carregados; 

- Mudar a matriz gelificante por outros polissacarídeos naturais; 

- Secar os géis para formar um produto mais próximo com o de uma bala 

comercial, adicionar sabor e realizar análises sensoriais.  

- Melhoria da formulação 
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APÊNDICE A - Gráficos de varredura de frequência dos géis 

Neste apêndice estão apresentados a triplicata das curvas de varredura de 

frequência dos géis caracterizados, géis não-carregado (Figura 48) e géis carregados 

com 20 % (Figura 49), 40 % (Figura 50) e 60 % (Figura 51) de emulsão. 

 

Figura 48 - Curvas de varredura de frequência dos géis não carregados: 0 %, a 25 °C. 

 
 

Figura 49 - Curvas de varredura de frequência dos géis substituídos por emulsão em 20 %, a 25 °C. 
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Figura 50 - Curvas de varredura de frequência dos géis substituídos por emulsão em 40 %, a 25 °C. 

 
 
 

Figura 51 - Curvas de varredura de frequência dos géis substituídos por emulsão em 60 %, a 25 °C. 
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ANEXO A – LAUDOS 

 

Figura 52 – Laudo do óleo de linhaça dourada. 
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Figura 53 – Laudo da vitamina D3. 
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Figura 54 – Laudo da vitamina B12. 
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Figura 55 – Laudo da pectina LMa. 
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Figura 56 – Laudo da goma arábica. 

 

 


