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RESUMO 

 

OLIVEIRA, M. P. A. Desenvolvimento e caracterização de nanoemulsões óleo 
em água dispersas em sistema alfa-gel lamelar contendo fécula de mandioca. 
2020. 105f. Tese (Doutorado). Faculdade de Ciências Farmacêuticas de 
Ribeirão Preto – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2020. 

 

O uso de matérias-primas vegetais, como os biopolímeros, em formulações 

emulsionadas é uma tendência no mercado cosmético. A fécula de mandioca é 

um biopolímero proveniente das raízes de mandioca (Manihot esculenta Crantz) 

que são naturalmente cultivadas no Brasil. Trata-se de uma matéria-prima 

biodegradável, não-tóxica, renovável e adequada para o uso cosmético e 

farmacêutico. Emulgéis são interessantes para formulações tópicas já que 

apresentam uma mistura das propriedades de emulsões e géis constituindo um 

sistema de liberação modificado que pode vir a promover um aumento de 

permeação de ativos através da pele além de um aumento de retenção hídrica. 

O objetivo deste trabalho foi o de desenvolver nanoemulsões usando fécula de 

mandioca como biopolímero vegetal associado ao óleo de gergelim que 

apresenta atividade antioxidante e cicatrizante relatada em literatura. As 

nanoemulsões foram preparadas pelo sistema de inversão de fases (EPI) 

utilizando dois métodos distintos de geleificação da fécula. Diferentes pares 

tensoativos e valores de EHL foram estudados a fim de se avaliar qual o mais 

apropriado para o sistema. As formulações foram submetidas a análises de 

estabilidade, microscopia de luz polarizada, tamanho de partícula, difração de 

raios-x, calorimetria diferencial de varredura, avaliação de perfil reológico e 

sensorial. Foi escolhida uma formulação nanoemulsionada dispersa numa 

estrutura α-gel de fase lamelar, de comportamento tixotrópico com 

características sensoriais bem aceitas. Sua microestrutura é complexa e 

apresenta importante potencial de hidratação do estrato córneo e entrega de 

ativos na pele. 

Palavras-chave: Biopolímeros; Fécula de mandioca; gel lamelar. 

 

 



ABSTRACT 

 

OLIVEIRA, M. P. A. O/w nanoemulsions dispersed in alpha gel based on 

tapioca starch: development and characterization. 2020. 105f. Thesis 

(Doctoral). Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto – 

Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2020. 

 

The use of vegetal products, as biopolymers, in emulsion formulations are a new 

trend in cosmetic market. Tapioca starch is a biopolymer provided by manioc 

roots (Manihot esculenta Crantz) that are naturally founded in Brazil. It is a 

biodegradable, non-toxic, renewable product very interesting for cosmetic and 

pharmaceutical fields. Emulgels are interesting for topic formulations because 

they present a mix of both emulsion and gel properties that can constitute a 

release-controlled system, enhancing the permeation of actives through the skin 

and increasing water retention. The aim of this work was to develop 

nanoemulsion systems using tapioca starch as a vegetal biopolymer associated 

with sesame oil, which presents antioxidant and healing properties. The 

nanoemulsions were prepared by the Emulsion Phase Inversion methodology 

and Tapioca starch gel was added to the emulsion in two different ways. Also, 

different pairs of emulsifiers were tested in order to verify the best pair and the 

suitable HLB values. They were submitted to stability assays, light polarized 

microscopy, particle size measurement, x-ray diffraction, differential scanning 

calorimetry, rheological and sensory evaluation. It was found one of them that 

presents a stable nanoemulsion system dispersed in a lamellar α-gel. The found 

rheological behavior is thixotropic with well evaluated sensory aspects.  

 

 

 

Keywords: Biopolymers; Tapioca starch; lamellar phase  
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1. INTRODUÇÃO 

O uso de matérias-primas vegetais em formulações emulsionadas ainda é 

uma tendência no mercado cosmético, segundo o relatório para a próxima 

década sobre o mercado global de produtos de cuidados pessoais orgânicos e 

naturais da Ecovia Intelligence, 2011. O consumidor de produtos cosméticos 

vem demonstrando uma crescente preocupação com a segurança daquilo que 

utiliza, bem como com questões ambientais e sociais envolvidas na cadeia de 

produção apontando para uma nova relação de consumo (TAMASHIRO et al., 

2014).  

Devido a essa nova demanda, formular cosméticos com ingredientes 

alternativos se tornou desafiador gerando uma preocupação com performance 

das matérias-primas, estabilidade das fo rmulações e aspecto estético dos 

novos produtos desenvolvidos (BOM et al., 2019).  

O Brasil é um país que apresenta uma biodiversidade capaz de oferecer 

múltiplas matérias-primas naturais com variadas atividades biológicas, 

apresentando excelente potencial para o uso nas indústrias farmacêutica e 

cosmética (SANTOS et al, 2011). Nesse contexto, pode ser observada a 

utilização de polímeros naturais obtidos a partir da extração de polissacarídeos 

provenientes de tubérculos e raízes, como a tapioca, por exemplo, além de óleos 

vegetais ricos em vitaminas, polifenóis e ácidos graxos capazes de exercer 

atividades biológicas interessantes aos mercados citados (SANTOS et al, 2011; 

RIVERA-CORONA et al, 2014).  

Diversos produtos cosméticos, alimentícios e farmacêuticos apresentam uma 

fase lipídica dispersa em água na forma de emulsões óleo em água, sendo essa 

fase oleosa por vezes constituída de óleos vegetais (EL-GUENDOUZ et al., 

2018). O óleo de gergelim, por exemplo, é um óleo vegetal rico em tocoferóis e 

polifenóis com atividade cicatrizante descrita em literatura que tem um potencial 

uso em cosméticos de aplicação tópica (MUJTABA et al., 2020). 

Emulsões são sistemas termodinamicamente instáveis onde dois líquidos 

imiscíveis são dispersos um no outro e estabilizados por tensoativos que são 

substâncias anfifílicas. Os sistemas emulsionados representam importante papel 
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dentro das formulações cosméticas disponíveis no mercado, especialmente 

aquelas que apresentam sistemas nanoestruturados, cristais líquidos ou 

emulsões múltiplas (MCCLEMENTS, 2007; ANDRADE, 2008; MCCLEMENTS; 

LI, 2010). 

Emulgéis são sistemas nos quais uma emulsão ou nanoemulsão previamente 

formulada é geleificada por polímeros gerando uma matriz tridimensional na qual 

estarão dispersos os glóbulos da fase oleosa da emulsão. Este sistema 

apresenta características de ambas formas e pode ser uma alternativa para 

estabilização de sistemas emulsionados, além de ter o potencial de melhorar 

características sensoriais e funcionar como um sistema de entrega de ativos 

(FARJAMI; MADADLOU, 2019; TORRES; MURRAY; SARKAR, 2016). 

Tendo em vista a crescente utilização de produtos naturais em formulações 

farmacêuticas e cosméticas, a biodiversidade brasileira representa uma 

importante fonte de ativos a serem utilizados no desenvolvimento de produtos. 

Desta forma, o uso da fécula de mandioca como biopolímero na produção de 

emulgéis se caracteriza como alternativa sustentável, biocompatível e segura 

para o desenvolvimento de formulações para aplicação tópica. No entanto, se 

faz necessário avaliar criteriosamente a estrutura e demais características físico-

químicas dos produtos formados para ser capaz de determinar quais as 

melhores metodologias de obtenção e quais formulações seriam mais 

adequadas a desempenhar a entrega de ativos através da pele. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1. Emulsões 

Grande parte dos produtos farmacêuticos, cosméticos e alimentícios se 

apresentam sob a forma de coloides, sendo as emulsões as formas mais 

frequentemente utilizadas (AGAMA-ACEVEDO & BELLO-PEREZ, 2017). 

Emulsões são sistemas heterogêneos onde um líquido é disperso em outro no 

qual é imiscível. Esses dois líquidos imiscíveis são estabilizados por um agente 

emulsificante que reduz a tensão interfacial entre as fases dispersa e dispersante 

mantendo o sistema temporariamente estabilizado (MCCLEMENTS, 2007). São 

termodinamicamente instáveis, muito embora sejam estáveis cineticamente. A 

natureza de uma emulsão depende da natureza das fases dispersa/descontínua 

e dispersante/contínua, além do agente emulsificante (DRELICH et al, 2010; 

ANSEL, POPOVICH & ALLEN JR., 2013). Sendo as emulsões óleo em água 

particularmente utilizadas nas indústrias farmacêuticas e cosméticas 

(MCCLEMENTS; LI, 2010). São formas farmacêuticas amplamente utilizadas 

para a veiculação de ativos em medicamentos e produtos cosméticos, sobretudo 

para o cuidado da pele onde destacam-se as emulsões contendo cristais 

líquidos, emulsões múltiplas e nanoemulsões (ANDRADE, 2008). 

Emulsões se constituem como importante forma farmacêutica para a 

veiculação de substâncias ativas devido às diferenças de polaridade entre suas 

fases dispersante e dispersa. Geralmente tem tamanho de partícula 

compreendido entre 500 nm e 100 µm, sendo também chamadas 

macroemulsões, e devido a esse tamanho são usualmente oticamente turvas ou 

opacas, pois seus glóbulos dispersam a luz em comprimento de onda 

semelhante à luz visível. Por outro lado, as nanoemulsões são emulsões que 

apresentam glóbulos cujo tamanho é compreendido em escala nanométrica. A 

faixa de tamanho na qual as nanoemulsões estão compreendidas é objeto de 

discussão, entretanto, embora não haja consenso, os autores geralmente as 

situam entre 50 e 200 nm. Mesmo estando em escala nanométrica, as 

nanoemulsões são apenas cineticamente estáveis diferentemente das 
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microemulsões que são termodinamicamente estáveis e transparentes ou 

translucentes (MCCLEMENTS, 2010; TADROS et al., 2004).  

Muito embora haja uma ampla utilização de emulsões nas indústrias 

farmacêutica e cosmética, outros sistemas coloidais também podem ser 

utilizados como micelas, dispersões de nanopartículas lipídicas e de cristais 

líquidos, que podem atuar como sistemas de liberação de fármacos, por 

exemplo. Estes coloides apresentam, geralmente, partículas em escala 

nanométrica e seus tamanhos reduzidos podem torna-las capazes de otimizar o 

carreamento de drogas, aumentar estabilidade em prateleira e obter um produto 

de baixa toxicidade ao uso. Dentro deste contexto, a utilização de nanoemulsões 

se constitui como alternativa interessante por apresentar vantagens como sua 

capacidade de encapsulação de substancias ativas que geralmente se mostra 

superior quando comparadas aquelas de partículas sólidas lipídicas em 

concentrações semelhantes, por exemplo (MULLER-GOYMANN, 2004).  

 Apesar de emulsões serem um sistema instável, quando nos referimos à 

sua estabilidade, estamos nos referindo à sua capacidade de conservar suas 

propriedades físico-químicas durante certo período de tempo sob condições de 

armazenamento específicas (MCCLEMENTS, 2007). São vários os mecanismos 

pelos quais uma emulsão pode se tornar instável, como a separação 

gravitacional (cremeação e sedimentação), coalescência, floculação, inversão 

de fases e Ostwald ripening, principalmente em se tratando de nanoemulsões 

(MCCLEMENTS, 2007; MCCLEMENTS; LI, 2010).  

 A cremeação e a sedimentação são processos de instabilidade baseados 

na separação gravitacional onde a diferença de densidade fará com que fases 

do sistema de menor densidade cremeiem, ou seja, subam para a superfície ou 

sedimentem caso a sua densidade seja superior à do restante da formulação. A 

floculação é um processo em que há uma atração entre os glóbulos que passam 

a formar agregados, porém mantendo sua forma original. Já na coalescência 

essa atração também existe, no entanto, os glóbulos se fundem para formar 

glóbulos maiores. Ostwald ripening é um processo no qual glóbulos de uma 

nanoemulsão, geralmente, cresce às expensas de outros menores gerando 

populações heterogêneas (MCCLEMENTS, 2007).   
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 Apesar de serem sistemas instáveis, a estabilidade de emulsões pode ser 

melhorada se a fase dispersa for confinada num sistema tridimensional 

reticulado. A estrutura de um hidrogel, por exemplo, pode prevenir processos de 

instabilidade como floculação e coalescência (FARJAMI; MADADLOU, 2019). 

2.2. Emulgéis 

Emulgéis são emulsões estabilizadas por agentes geleificantes e por isso 

possuem propriedades de ambas as formas farmacêuticas – emulsões e géis. 

Nesse sistema, glóbulos de emulsões previamente formadas são distribuídos 

pela matriz que é então geleificada (TORRES; MURRAY; SARKAR, 2016). Eles 

podem ser usados como sistemas de liberação modificada, aumentando a 

permeação de ativos através da pele e aumentando a retenção hídrica. São 

extremamente interessantes para aplicações farmacêuticas e cosméticas já que 

as partículas dispersas na emulsão e a rede polimérica do gel irão promover uma 

liberação modificada de ativos através da pele, além de promover características 

sensoriais interessantes, o que pode vir a aumentar a aceitação do produto por 

parte do consumidor e/ou paciente (LUPI, F.R, et al, 2015; AJAZUDDIN, et al, 

2013; SARISOZEN, C. et al, 2012; JAIN, A. et al, 2011; PANWAR, A.S. et al, 

2011). 

Diversos tipos de polímeros, sintéticos e naturais, podem ser utilizados 

para estabilizar as matrizes de emulsões e nanoemulsões (SRIVASTAVA et al., 

2018)  Carbopol, gelatinas, quitosana e amidos são exemplos de polímeros 

comumente utilizados na produção de emulgéis (LEI et al., 2015; SHAKEEL et 

al., 2019; WANG et al., 2017). 

2.3. Polímeros 

Polímeros são amplamente utilizados em produtos cosméticos como 

modificadores de reologia e espessantes, mas também como estabilizantes de 

emulsão. Eles podem ser naturais, semissintéticos ou sintéticos. Os polímeros 

sintéticos são mais amplamente utilizados, como os carbômeros e os silicones, 

devido às características organolépticas e de aumento de estabilidade que eles 

conferem às formulações. No entanto, como derivados de petróleo, novas 

alternativas mais sustentáveis têm sido investigadas. Apesar de muitas vezes 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168365913003775#!


26 
 

não apresentarem desempenho equivalente aos polímeros sintéticos, os 

polímeros naturais, ou biopolímeros, são alternativas mais sustentáveis, não 

tóxicas e muitas vezes, menos onerosas em comparação aos sintéticos 

(PATTANASHETTI; HEGGANNAVAR; KARIDURAGANAVAR, 2017). 

Em relação à sustentabilidade, o setor cosmético tem se visto forçado a 

procurar alternativas para substituir matérias-primas não apenas por conta de 

uma maior demanda dos consumidores, mas também em busca de materiais 

que tem tido sua produção diminuída, como os derivados de petróleo. Neste 

sentido, novos materiais têm surgido principalmente a partir do avanço da 

química verde e do cultivo agrícola (BOM, S. et al, 2019). 

A estrutura química e composição dos biopolímeros são similares às das 

macromoléculas presentes na matriz extracelular, devido a essa razão, a 

utilização dos mesmos pode apresentar um maior potencial de 

biocompatibilidade que os polímeros sintéticos. Celulose, amidos e quitosana 

são exemplos que tem sido bastante utilizados pelas indústrias farmacêutica, 

cosmética e de embalagens. Dentre eles o amido em potencial configura uma 

importante alternativa devido a sua capacidade formadora de filme, 

biocompatibilidade, ampla disponibilidade e baixo custo (JIANG et al., 2016; 

PATTANASHETTI; HEGGANNAVAR; KARIDURAGANAVAR, 2017; SADEGH-

HASSANI; MOHAMMADI NAFCHI, 2014; THEN; IBRAHIM; YUNUS, 2011) 

2.4. Fécula de mandioca 

A mandioca (Manihot esculenta Crantz) é uma planta originária do Brasil, na 

região amazônica, pertencente à família Euphorbiacea, que possui raízes com 

alto teor de fécula. Também conhecida como macaxeira ou aipim, é uma espécie 

vegetal cultivada na América Tropical há muitos anos e constitui importante fonte 

alimentícia em todo o território nacional. Segundo a Empresa Brasileira de 

Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) o Brasil em 2018 produziu 17.644.733 

toneladas de mandioca tendo como principal produtor o estado do Pará com 22% 

da produção. Segundo a mesma organização, a Nigéria é o maior produtor 

mundial da raiz enquanto o Brasil oscila entre o segundo e o quarto lugar 

juntamente com a Tailândia e a Indonésia (IBGE, 2013; IBGE, 2015; IBGE, 
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2016). Na África, praticamente toda a produção de mandioca é voltada para o 

consumo humano, enquanto nos países asiáticos, que possuem um extenso 

parque industrial, a produção é voltada em grande parte para a fabricação e 

exportação de fécula, tendo como maiores consumidores países da União 

Europeia e a China. No Brasil, as regiões Norte e Nordeste são as principais 

responsáveis pela produção de mandioca muito embora haja cultivo em todos 

os estados brasileiros, fator que a diferencia de outras culturas como a do café, 

algodão e trigo que são restritas a determinadas regiões. No entanto, a região 

sudeste é a principal responsável pelo processamento industrial e pelas 

pesquisas relacionadas à essa raiz (SEAB, 2015). 

A produção de fécula no país ocorre principalmente no estado do Paraná, 

seguido pelo Mato Grosso do Sul e São Paulo. O mercado nacional consome 

praticamente toda a produção de fécula do país, exportando somente cerca de 

menos de 2% do volume produzido. Dentro do mercado internacional da fécula 

de mandioca a Tailândia é o principal exportador atingindo cerca de 85% das 

transações mundiais (SEAB, 2015). 

A fécula extraída da raiz de mandioca apresenta fácil extração, cor clara, sem 

odor, exige baixas temperaturas de gelatinização características estas que 

tornam este produto potencialmente interessante para diversas indústrias como 

a alimentícia, farmacêutica e cosmética. É uma matéria-prima biodegradável, 

renovável e atóxica que possui importante papel industrial como agente 

espessante, geleificante, estabilizador de colóide, entre outros (VAN DER 

BURGT et al, 2000; SINGH et al, 2003). A fécula de mandioca possui pequenas 

quantidades de lipídeos e proteínas, devido a isto, não apresenta odor e sabor 

característicos de cereais o que o torna ainda mais interessante para uso 

industrial (DEMIATE et al, 2005). Além de, poder contribuir para a formação de 

cristais líquidos em sistemas emulsionados. Os grânulos de fécula, por exemplo, 

apresentam birrefringência quando observados ao microscópio de luz 

polarizada. Esta característica pode ser observada devido às estruturas 

helicoidais duplas da amilopectina que formam a parte cristalina do grânulo. Em 

água fria, a fécula é insolúvel, no entanto, com aumento de temperatura e 

quando adicionado à um sistema com excesso de água, há um intumescimento 
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decorrente das interações entre a água e os grupamentos hidroxila da amilose e 

amilopectina presentes na estrutura da fécula, conferindo ao sistema um aspecto 

gelatinoso e de viscosidade elevada (HOOVER, 2001). Durante este processo, 

devido às significativas mudanças na estrutura original do grânulo, parte da 

birrefringência do sistema pode ser perdida. A temperatura durante o processo 

de geleificação varia de acordo com a espécie botânica do qual é proveniente, 

contudo, geralmente temperaturas acima de 60ºC com variações de 1 a 1,5ºC 

são capazes de promover a perda da birrefringência (RIBEIRO, 2011). 

2.5. Fase lamelar: Cristais líquidos e Géis 

O estado líquido-cristalino da matéria reúne, como o próprio nome sugere, 

propriedades de sistemas líquidos, como as propriedades de fluxo, e de sólidos 

apresentando uma estrutura cristalina ordenada, ao mesmo tempo. Por serem 

um estado intermediário são também chamados de mesofases. Tais estruturas 

são caracterizadas por domínios de nanoestruturas hidrofílicas e hidrofóbicas 

separadas por uma bicamada lipídica. Elas podem apresentar diferentes 

arranjos como lamelar, hexagonal, cúbica bicontínua, entre outras. Para serem 

considerados cristais líquidos, as estruturas devem apresentar fases líquido 

cristalinas num formato molecular anisométrico e geralmente apresentam 

anisotropia quando observados através de luz polarizada. Arranjos cúbicos são 

uma exceção a essa observação. Tais moléculas que podem formar mesofases 

são chamadas mesógenos (MULLER-GOYMANN, 2004; ZABARA & 

MEZZENGA, 2014).  

Em sua porção cristalina a mesofase pode ser alcançada por variação de 

temperatura, fases termotrópicas, ou por concentração do solvente, fases 

liotrópicas. Cristais líquidos liotrópicos surgem a partir de mesógenos que não 

são propriamente as moléculas finais, mas seus hidratos ou solvatos que irão 

por sua vez influenciar no formato final que pode ter diversas formas como 

cônicas, cilíndricas, etc. Cilindros geralmente se arranjam em camadas, 

resultando numa fase lamelar com regiões polares e apolares alternadas. Dessa 

forma, moléculas presentes na formulação se depositam de acordo com sua 

afinidade. A deposição de moléculas nas fases polar e apolar, a depender de 

seu tamanho, podem levar a alterações no formato da estrutura de cilíndrica para 
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cônica, por exemplo. Resultando, por sua vez, numa mudança de fase dos 

cristais líquidos que passaria de lamelar para hexagonal, nesse caso (MULLER-

GOYMANN, 2004). 

Alguns fármacos são capazes de formar mesofases seja a partir da adição 

de solventes ou através de mudança de temperatura. Fases líquido-cristalinas 

termotrópicas ou liotrópicas são capazes de interagir tanto com veículos 

mesomórficos como com estruturas líquido-cristalinas presentes no organismo 

humano (MULLER-GOYMANN, 2004). São exemplos de fármacos capazes de 

se arranjar em fases líquido-cristalinas o ibuprofeno (lamelar) (WESTESEN et al, 

2001), a arsfenamina (nemática) e o cloridrato de nafoxidina (hexagonal) 

(MLODOZENIEC, 1978). 

Assim como fármacos anfifílicos são capazes de formar mesofases 

liotrópicas, também o são os excipientes anfifílicos utilizados no 

desenvolvimento de medicamentos e cosméticos, como os tensoativos utilizados 

na formação de sistemas emulsionados, por exemplo, conferindo a estes uma 

microestrutura líquido-cristalina (MULLER-GOYMANN, 2004).  

Sistemas emulsionados líquido-cristalinos são facilmente deformados 

pela tensão de cisalhamento e apresentam, geralmente, comportamento 

reológico plástico ou tixotrópico. É preferível a formação de estruturas lamelares 

que serão capazes de solubilizar uma grande gama de outros excipientes e 

compostos que se distribuirão de forma uniforme pela formulação formando uma 

matriz reticulada. Apesar de a fase α dos ácidos graxos ser inicialmente 

deformada a partir do aquecimento durante o processo de manufatura das 

emulsões, ela geralmente se transforma em fase cristalina à medida que é 

resfriada a temperatura ambiente. Entretanto, a cristalização da matriz do gel 

pode ser evitada se a fase α for mantida estável durante o processo de 

resfriamento. Isso pode ser obtido através da interação entre certos 

emulsionantes e ácidos graxos, formando uma estrutura lamelar à temperatura 

ambiente (MULLER-GOYMANN, 2004). 

A fase lamelar líquido cristalina é, provavelmente, a fase mais bem 

investigada e compreendida. Elas podem ser formadas por diversos tipos de 

tensoativos em que os mais comumente encontrados são a combinação de 
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tensoativos aniônicos e não iônicos como a combinação entre cetyl/stearyl 

sulfate (Lanette E) e cetyl/stearyl alcohol (Lanette O). No entanto, estruturas 

análogas podem também ser formadas por tensoativos não iônicos como o uso 

de álcoois de ácidos graxos etoxilados. Novas possibilidades para o 

desenvolvimento de sistemas de liberação de fármacos a partir de formulações 

arranjadas em sistemas líquido-cristalinos liotrópicos são interessantes devido à 

sua estabilidade e especialmente à sua estrutura similar à de membranas 

biológicas (MULLER-GOYMANN, 2004; LI et al, 2013; ZABARA & MEZZENGA, 

2014).  

2.6. Óleo de Gergelim 

O óleo de gergelim é um óleo vegetal comestível extraído de sementes de 

gergelim (Sesamum indicum L.) que apresenta constituintes como ácidos 

graxos, lignanas e tocoferóis, com atividade biológica. As lignanas (sesamolina, 

sesamol e sesamina) são compostos polifenólicos, normalmente presentes no 

óleo, que possuem inúmeras atividades biológicas descritas na literatura, como 

antitumoral (HIROSE, et al., 1992), atividades estrogênica ou antiestrogênica, 

antibacteriana (SHITTU, et al., 2006), antioxidante (KUMAR, SINGH, 2015) e 

cicatrizante (SHENOY et al, 2011). 

A composição dos óleos de gergelim varia de acordo com a região em que 

as sementes foram cultivadas, mas de forma geral, são constituídos de cerca de 

80% de óleos insaturados (oleico e linoleico) e 20% de óleos saturados 

(esteárico e palmítico). Apresentam também alta resistência à oxidação lipídica 

devido à presença de tocoferóis e polifenóis (MUJTABA et al., 2020).  
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. Geral 

❖ Desenvolver e avaliar nanoemulsões utilizando fécula de mandioca como 

biopolímero e óleo de gergelim (Sesamum indicum L.) como fase oleosa 

para aplicação tópica.  

 

3.2. Específicos 

❖ Desenvolver formulações nanoemulsionadas usando gel de fécula de 

mandioca, como biopolímero e óleo de gergelim como fase oleosa; 

❖ Avaliação da estabilidade das formulações desenvolvidas; 

❖ Caracterização das formulações desenvolvidas; 

❖ Avaliação sensorial das formulações desenvolvidas. 
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4. MATERIAIS, MÉTODOS E CASUÍSTICA 

 

4.1. MATERIAIS 

Espessante Hidrofílico: Fécula de Mandioca 

Fonte: Da terrinha comércio de alimentos Ltda.São Paulo, Brasil. 

INCI: Tapioca starch 

Características: Pó claro, insípido, insolúvel em água fria. 

Óleo de Gergelim 

INCI: Sesamum Indicum (Sesame) Seed Oil 

Características: Líquido levemente amarelado, odor suave característico, solúvel 

em éster isopropílico e óleo mineral, levemente solúvel em álcool e insolúvel em 

água. 

Fonte: Mapric produtos farmocosméticos Ltda. 

Fonte: La Tourangelle Inc. 

Tensoativos 

Tensoativo lipofílico  

Monooleato de Sorbitano.  

INCI: Sorbitan monooleate 

Nome Comercial: Span® 80 

Marca: CRODA 

Monoéster do ácido oleico e hexitol anidro derivado de sorbitol. 

Massa molar (g/mol) = 428,61 

Valor de EHL= 4,3 
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Tensoativos hidrofílicos 

Óleo de Rícino Etoxilado 15 OE 

INCI: PEG-15 castor oil 

Nome Comercial: Ultramona® 150 

Marca: Oxiteno 

Valor de EHL = 8,3 

Óleo de Rícino Etoxilado 30 OE 

INCI: PEG-30 castor oil 

Nome Comercial: Ultramona® 300 

Marca: Oxiteno 

Valor de EHL = 11,7 

Óleo de Rícino Etoxilado 40 OE 

INCI: PEG-40 castor oil 

Nome Comercial: Ultramona® 400 

Marca: Oxiteno 

Valor de EHL = 13 

Óleo de Rícino Etoxilado 54 OE 

INCI: PEG-54 castor oil 

Nome Comercial: Ultramona® 540 

Marca: Oxiteno 

Valor de EHL = 14,4 
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Sistema Conservante 

Nome Comercial: Phenova® 

INCI: Phenoxyethanol, Methylparaben, Ethylparaben, Propylparaben, 

Butylparaben, Isobutylparaben 

Características: Agente conservante de amplo espectro de ação, líquido, 

apresenta baixo potencial de irritação. Indicado para produtos com aplicação 

tópica. Sua concentração usual varia entre 0,25% a 1,00%. 

Água 

Água purificada pelo processo de osmose reversa, recém obtida (Equipamento 

de osmose reversa- OS 10LX, GEHAKA). 

Equipamentos 

Preparo das emulsões 

Agitador mecânico IKA RW 20 

Hélices  Dissolutora, turbina, 3 palas, 4 palas 

Purificador de água Osmose reversa- OS 10LX, GEHAKA 

Caracterização físico química / estabilidade 

Centrifuga Fanem Excelsa Baby II, modelo 206-

R 

Peagômetro GEHAKA PG1800 

Condutivímetro Digimed DM-32 

Densímetro Anton Paar - DM 4500 

Banho termostatizado NOVA TÉCNICA®, modelo 281 NT 

Estufas Fanem Ltda, modelo 002-CB 
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Refrigerador Electrolux, modelo RDE-37 

Microscópio de luz polarizada Olympus BX50, Olympus Optical Co., 

Ltd., Tokyo, Japan 

DLS Nanosizer (Malvern Nano-S90, 

Malvern Instruments, Worcestershire, 

UK) 

DSC Perkin Elmer, modelo Jade DSC, fluxo 

N2: 3 kgf/cm², software Pyris 

Difratômetro de raios-x Bruker - AXS®, modelo D2 PHASER 

Reômetro  Brookfield R/S Plus 

Turbidimetro de bancada TB – 2000 da MS Tecnopon 

Instrumentação, Piracicaba/SP, Brasil 

S-MLS Turbiscan® 
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4.2. MÉTODOS 

 

4.2.1. Estudo da geleificação da fécula de mandioca 

A geleificação da fécula de mandioca foi realizada em fase aquosa 

acrescida do componente a ser testado, respeitando as mesmas proporções e 

condições a serem empregadas na formulação. Foram avaliadas a temperatura 

em que esta solução adquiriu aspecto gelatinoso bem como a presença de áreas 

de anisotropia através do emprego de microscopia de luz polarizada (Olympus 

BX50, Olympus Optical Co., Ltd., Tokyo, Japan). 

4.2.2. Estudo do EHL requerido para a formulação 

 Foi realizado um estudo inicial utilizando quatro diferentes pares 

tensoativos com diferentes proporções que foram posteriormente submetidas à 

avaliação macroscópica e centrifugação a 3.000 rpm durante 30 minutos, após 

24 horas de preparo. 

4.2.3. Influência da ordem de adição das matérias-primas no 

preparo das emulsões desenvolvidas  

Método A: Fase aquosa e fase oleosa foram pesadas separadamente e 

levadas ao aquecimento até a temperatura de 65±2ºC. Durante o processo de 

aquecimento a fase aquosa foi agitada continuamente até a geleificação da 

fécula. Após ambas as fases atingirem a temperatura desejada, a fase aquosa 

foi então vertida lentamente sobre a fase oleosa sob agitação a 600 rpm. O 

sistema então permaneceu sob agitação até que a temperatura ambiente tenha 

sido atingida (25±2ºC).  
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Figura 1. Método A - Emulsificação por inversão de fases 

 

Fonte: Imagem desenvolvida pela autora 
 

Método B: Fase aquosa e fase oleosa foram pesadas separadamente, no 

entanto, a fécula de mandioca foi pesada à parte. As fases aquosa e oleosa 

foram levadas ao aquecimento até a temperatura de 75±2ºC. Após ambas 

atingirem a temperatura desejada, a fase aquosa foi então vertida lentamente 

sobre a fase oleosa sob agitação a 600 rpm. A fécula de mandioca foi adicionada 

à emulsão previamente formada sob aquecimento e mesma agitação quando a 

temperatura atingiu cerca de 65±2ºC até que o ponto de geleificação tenha sido 

atingido. O sistema então permaneceu sob agitação até que a temperatura 

ambiente tenha sido atingida (25±2ºC).  

 

Figura 2. Método B – Emulsificação por inversão de fases 

 
Fonte: Imagem desenvolvida pela autora 
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4.2.4. Estudo da influência das hélices na produção das 

emulsões desenvolvidas 

 As emulsões foram preparadas pelo método avaliado como mais 

adequado pelo passo anterior (Metodologia B), utilizando quatro hélices de 

formatos diferentes (Turbina, 4 palas, 3 palas e denteada). A agitação das 

amostras foi mantida a 600 rpm até que a temperatura ambiente foi atingida 

(25±2°C). As amostras foram avaliadas macroscopicamente e em relação ao seu 

tamanho de partícula e comportamento reológico após 24 horas de preparo. 

Todos os testes foram realizados em triplicata. 

 

Figura 3. Da esquerda para a direita: hélice centrífuga dissolutora, hélice de quatro 
palas, hélice tipo turbina e hélice de três palas. 

 
Fonte: Fotografia produzida pela autora 
 

4.2.5. Avaliação da estabilidade das formulações 

 As formulações desenvolvidas foram submetidas à avaliação 

macroscópica e centrifugação. Posteriormente, as formulações selecionadas por 

tais testes foram submetidas, após 24 horas de preparo, aos testes de estresse 

térmico, determinação do valor de pH, condutividade elétrica e reologia. Todos 

os testes foram realizados em triplicata. 

4.2.5.1. Avaliação macroscópica 

Sinais de instabilidade macroscópica, como separação de fases, nas 

formulações foram avaliados, selecionando para os testes de estabilidade 

subsequentes apenas aquelas amostras que não os apresentaram.  

4.2.5.2. Centrifugação 



41 
 

Foram pesados 5 gramas de cada formulação em tubos de vidro 

graduados com fundo cônico, próprios para a utilização em centrífuga. As 

formulações foram submetidas à velocidade de 3.000 rpm durante 30 minutos, 

como preconizado pelo Guia de estabilidade de produtos cosméticos (BRASIL, 

2004). As formulações que não apresentaram separação de fases foram 

selecionadas para seguir com os demais testes de estabilidade. 

4.2.5.3. Estresse térmico 

As formulações selecionadas pelo teste de centrífuga foram submetidas 

ao aquecimento, em banho termostático, com temperaturas que variaram entre 

40±2 a 80±2 °C, com elevação de 5 em 5°C, permanecendo durante 30 minutos 

em cada valor de temperatura (BRACONI et al., 1995). Durante a realização do 

teste e ao final dele, as amostras foram avaliadas, em triplicata, quanto ao 

aspecto macroscópico para a verificação de instabilidade.  

4.2.5.4. Estabilidade Preliminar (Ciclo gela e degela) 

O teste consistiu em submeter amostras das formulações às seguintes 

condições: 24 horas em aquecimento em estufa a 45±2°C, seguidos por 24 horas 

em geladeira a 5±2°C, completando, desta forma, um ciclo. A duração do teste 

foi de 6 ciclos (12 dias), avaliando-se pH e condutividade elétrica das amostras 

no primeiro dia do teste (24 horas após o preparo da formulação) e ao final do 

último ciclo (12° dia do teste). As análises de pH e condutividade elétrica foram 

realizadas em triplicata (BRASIL, 2004). 

4.2.5.5. Estabilidade acelerada 

O teste consistiu em submeter amostras das formulações ao aquecimento 

em estufas a 45±2°C, amostras a resfriamento em refrigerador a 5±2°C e 

amostras a temperatura ambiente não controlada, avaliando-se pH e 

condutividade elétrica nos tempos de preparo após 24 h, 7, 15, 30 e 90 dias. 

Todas as análises foram feitas em triplicata. 

4.2.6. Caracterização físico-química das formulações 

4.2.6.1. Análise microscópica das formulações 
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Foram avaliadas a presença de estruturas anisotrópicas nas formulações 

através do microscópio óptico de luz polarizada (Olympus BX50, Olympus 

Optical Co., Ltd., Tokyo, Japan). 

4.2.6.2. Determinação do valor de pH 

 Para mensuração dos valores de pH das amostras, inseriu-se o eletrodo 

do peagômetro digital (GEHAKA PG1800), calibrado com soluções tampão 

padrão (pH 4,0 e 7,0), em diluição da amostra (1:10) à temperatura de 25±5°C 

(BRASIL, 2004). 

4.2.6.3. Determinação da condutividade elétrica 

 A mensuração da condutividade elétrica das formulações foi realizada à 

temperatura ambiente (25±5°C), introduzindo-se o eletrodo do condutivímetro 

(Digimed DM-32), previamente calibrado em solução padrão (146,9 µS/cm), 

diretamente na amostra a ser analisada (DAVIS, 1997). 

4.2.6.4. Avaliação da turbidez das nanoemulsões formadas 

A turbidez das nanoemulsões formadas foi avaliada pelo turbidímetro de 

bancada TB – 2000 da MS Tecnopon Instrumentação (Piracicaba/SP, Brasil) à 

temperatura ambiente não controlada em triplicata. 

4.2.6.5. Avaliação da densidade das nanoemulsões formadas 

As densidades absoluta e relativa das nanoemulsões desenvolvidas 

foram determinadas por densímetro de tubo em U oscilante através da utilização 

do equipamento Anton Paar - DM 4500 à temperatura ambiente não controlada. 

As análises foram realizadas em triplicata.  

4.2.6.6. Determinação da viscosidade e comportamento 

reológico 

 O estudo do comportamento reológico do produto desenvolvido foi 

realizado por meio do uso do reômetro de Brookfield R/S Plus, placa-placa, 

utilizando o Spindle P25, gap 3 μm, em triplicata, à temperatura ambiente 

(±25°C). As análises foram realizadas utilizando tempo de ida e volta de 60 
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segundos coletando 2 pontos por segundo, com amostras produzidas no dia 

anterior à análise. A taxa de cisalhamento variou entre 0,01 a 60 s-1. O software 

utilizado para as análises dos resultados foi o Brooksfield Rheo 2000 Software. 

4.2.6.7. Determinação do tamanho de partícula por 

Espalhamento de Luz Dinâmico – DLS (Dynamic Light 

Scattering) 

O teste foi realizado com amostra diluída em água purificada, através de 

um sistema de osmose reversa, na proporção 1:1000, em equipamento 

Nanosizer (Malvern Nano-S90, Malvern Instruments, Worcestershire, UK), em 

triplicata, à temperatura ambiente não controlada. Tamanho de partícula, por 

intensidade, e índice de polidispersividade foram observados. 

4.2.6.8. Calorimetria Diferencial de Varredura (DSC - Differential 

Scanning Calorimetry) 

 Quatro amostras escolhidas foram submetidas ao teste de calorimetria 

diferencial de varredura, no qual 10 mg de amostra foram utilizadas, utilizando 

varredura de 20ºC a 300ºC a uma taxa de 10ºC por minuto. Equipamento de 

DSC Perkin Elmer, modelo Jade DSC, fluxo N2: 3 kgf/cm², software Pyris. Este 

teste foi realizado no laboratório de tecnologia farmacêutica da FCFRP – USP.  

4.2.6.9. Difração de raios-X (DRX) 

 As amostras das formulações foram colocadas em porta-amostras para 

materiais sólidos e foram submetidas às medidas de raios-x à temperatura 

ambiente. Foi utilizado o difratômetro de raios x Bruker - AXS®, modelo D2 

PHASER, fabricado em janeiro de 2015 com escaneamento Theta/2Theta 

acoplado. A faixa de varredura 2ø foi de 5º a 70º ao passo de 0,025º a 0,25 

segundos. A amostra foi submetida a rotação à velocidade de 14 rpm. Este 

equipamento consiste em tubo de raios-X com radiação Kα do cobre (λ= 0,15418 

Å), sem monocromador, com gerador de 30 KV/ 10 mA, fenda de divergência de 

2 mm, anteparo anti-dispersão de ar de 1mm, fenda Soller 2,5º e detector 

Lynxeye no modo 1 Dimensão. Este teste foi realizado no Departamento de 

Química da FFCLRP- USP. 
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 As distâncias interplanares foram calculadas por meio da equação de 

Bragg: 

n λ = 2d senø 

onde: 

n= ordens de reflexão 

λ= comprimento de onda do aparelho 

d= distância interplanar 

ø= ângulo de reflexão de Bragg 

4.2.6.10. Análise da estabilidade por espalhamento múltiplo de 

Luz – S-MLS (Static Multiple Light Scattering) 

Amostras foram analisadas de forma pontual e por um período de 24 

horas seguidas de hora em hora em equipamento Turbiscan® ASG 

(Formulaction, Toulouse, França), Software TurbiSoft-Lab-2.2.0.82-5. A 

estabilidade cinética do sistema e tamanho de partículas foram observadas. As 

amostras foram analisadas após 24 horas de preparo. Este teste foi realizado na 

École de Biologie industrielle, Cergy-França. 

4.2.7. Análise Estatística 

Os resultados foram submetidos à análise de variância (ANOVA) e 

subsequentemente analisados pelo teste de comparações múltiplas de Fisher 

para os resultados provenientes da análise sensorial e pelo teste de 

comparações múltiplas de Tukey para os demais resultados (95% de confiança) 

utilizando o software OriginPro® 8.5 da Origin Lab Corporation. 

Foram considerados significativos estatisticamente apenas os resultados que 

apresentaram valor de p < 0,05. 
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4.3. CASUÍSTICA 

4.3.1. Avaliação do perfil sensorial das formulações 

desenvolvidas 

 A avaliação do perfil sensorial das emulsões foi realizada através do teste 

descritivo quantitativo segundo descrito por (STONE, 2012) utilizando panelistas 

treinados (n=12) durantes os meses de maio e junho de 2017.  

Foram avaliadas as quatro formulações desenvolvidas em sessões 

presenciais, duas formulações a cada sessão, devido à disponibilidade de tempo 

da sessão, previamente estipulada em, no máximo, uma hora. 

Os quatro produtos foram disponibilizados, de forma aleatória, aos 

panelistas em embalagens semelhantes, rotuladas com codificação composta 

por duas letras e um número (ALMEIDA, GAIO, BAHIA, 2008; VIEIRA, 2015). 

Todos os panelistas realizaram o mesmo procedimento de higienização dos 

antebraços anteriormente ao início do teste, utilizando para tal água e sabonete 

neutro (AUST et al., 1987). Cada panelista recebeu um formulário com escala de 

onze pontos (Modelo – Anexo I), instrução verbal sobre como utilizá-lo e um kit 

de padrões para a análise dos atributos (INPI, 2015). Todas as amostras foram 

avaliadas na quantidade de aproximadamente 0,1 g e, para a mensuração da 

intensidade dos atributos estudados, foram disponibilizados os padrões de 

comparação mínima e máxima de cada um deles, pertencentes ao kit acima 

citado. 

A avaliação de cada atributo ocorreu antes, durante e após a aplicação do 

produto, utilizando os dedos, antebraços e costas das mãos dos voluntários. O 

vocabulário treinado e suas respectivas definições foram acordadas entre todos 

os participantes a fim de eliminar o caráter subjetivo das análises, em estudos 

anteriores desenvolvidos por Vieira, 2015. 

O estudo foi aprovado pelo comitê de ética da FCFRP nº388, CAAE nº 

48420815.1.0000.5403 (Anexo I). 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1. Estudo da geleificação da fécula de mandioca 

A fim de determinar as condições do processo de geleificação da fécula 

de mandioca cada tensoativo e umectante selecionado para a formulação foi 

testado separadamente quanto à formação do gel. A partir do estudo de 

geleificação da fécula de mandioca juntamente com cada um dos componentes 

da formulação separadamente foi possível identificar anisotropia em todas as 

amostras analisadas. Todas as estruturas observadas sob microscopia (Figura 

4) podem ser caracterizadas pelo formato exibido como liotrópicas lamelares 

(BRINON et al., 1999). Os resultados obtidos sugerem que o gel da fécula de 

mandioca é o componente essencial para que estas estruturas sejam 

observadas. 

 Diferentes compostos podem contribuir para a formação de cristais 

líquidos em sistemas emulsionados. Os grânulos de fécula apresentam 

birrefringência quando observados ao microscópio de luz polarizada. Esta 

característica pode ser observada devido às estruturas helicoidais duplas da 

amilopectina que formam a parte cristalina do grânulo, dispostas alternadamente 

com fases amorfas formando estruturas lamelares. Em água fria, a fécula é 

insolúvel, no entanto, com aumento de temperatura e quando adicionado à um 

sistema com excesso de água, há um intumescimento decorrente das interações 

entre a água e os grupamentos hidroxila da amilose (20-30% para fécula de 

mandioca) e amilopectina (70-80%para fécula de mandioca) presentes na sua 

estrutura, levando a uma expansão do tamanho do grânulo, conferindo ao 

sistema um aspecto gelatinoso e de viscosidade elevada (HAO et al, 2018; 

HOOVER, 2001; WAIGH et al, 2000). O elevado percentual de amilopectina 

presente na fécula de mandioca permite que seu gel tenha uma maior 

capacidade de incorporação de água, se comparado com outras féculas, o que 

o torna um polímero apropriado para a aplicação muco adesiva para liberação 

modificada de compostos bioativos, por exemplo (KAVEH et al., 2019). 

Durante o processo de gelatinização, devido às significativas mudanças 

na estrutura original do grânulo com a entrada da água, ocorre uma transição 
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para fase mesomórfica, rompendo neste processo ligações entre as estruturas 

cristalinas e fase amorfa, então parte da birrefringência original é perdida. A 

temperatura durante o processo de geleificação varia de acordo com a espécie 

botânica do qual é proveniente, contudo, geralmente temperaturas acima de 

60ºC com variações de 1 a 1,5ºC são capazes de promover a perda da 

birrefringência (CARLSTEDT, et al, 2015; RIBEIRO, 2011; WAIGH et al, 2000). 

A temperatura de geleificação observada foi de 62±2ºC condizendo com o 

relatado em literatura, no entanto, apesar do processo de aquecimento e 

geleificação que a fécula sofreu, em todos os casos foi possível observar 

estruturas birrefringentes no sistema, evidenciando a presença de fase cristalina 

mesmo após aquecimento na temperatura testada. 

5.2. Estudo do equilíbrio hidrofílico-lipofílico (EHL) requerido para a 

formulação 

 O EHL ou equilíbrio hidrofílico-lipofílico de um óleo pode ser determinado 

experimentalmente como descrito por Griffin, 1949. O valor de EHL da mistura 

de tensoativos mais apropriado para a estabilização de um sistema emulsionado 

é aquele que mais se aproxima do EHL do óleo utilizado (SAENGSORN & 

JIMTAISONG, 2017; PICHOT, SPYROPOULOS, NOTRON, 2009; AVEYARD, 

BIDS, MEAD, 1986). Para tanto foram testados cinco diferentes valores de EHL 

para as formulações a fim de encontrar em qual faixa o produto se apresentaria 

mais estável, seguido por testes de estabilidade preliminar e acelerada. 

 Com o objetivo de determinar o equilíbrio hidrofílico-lipofílico das 

formulações foram testados, inicialmente, quatro diferentes pares tensoativos 

formados pelo tensoativo lipofílico (Oleato de sorbitano) adicionado a um 

tensoativo hidrofílico (PEG-15; PEG-30; PEG-40; PEG-54 castor oil) sempre 

resultando em um total de 5% da formulação. As proporções entre eles variaram 

de forma a atingir cinco diferentes valores de EHL (6, 7, 8, 9 e 10) para se 

determinar qual aquele requerido para o sistema, resultando em um total de 20 

formulações produzidas seguindo o método A e B (Tabela 1.1 e 1.2). 

 As formulações preparadas foram avaliadas macroscopicamente após 

24 horas e nenhuma dentre as vinte formulações apresentaram sinais 
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macroscópicos de instabilidade, portanto, todas foram submetidas ao teste de 

centrifugação como preconizado pelo Guia de Estabilidade de Produtos 

Cosméticos da Agência nacional de vigilância sanitária (ANVISA) (Brasil, 2004). 

 O teste de centrifugação é um teste preliminar que permite prever uma 

possível instabilidade de emulsões através do emprego de aceleração 

gravitacional. Segundo a lei de Stokes, quanto maiores forem as partículas 

dispersas no sistema, maior será a velocidade de sedimentação das mesmas 

em função da gravidade, portanto o referido teste permite identificar fenômenos 

de instabilidade de formulações como a coalescência, sedimentação e 

cremeação, que podem promover uma separação de fases do sistema durante 

seu tempo de prateleira (SAENGSORN & JIMTAISONG, 2017; JAIN, 

FERNANDES E PATRAVALE, 2010).   

 Dentre as dezoito formulações produzidas somente três não 

apresentaram separação de fases após teste de centrifugação (Figura 5) 

indicando que os pares tensoativos das mesmas foram os mais adequados para 

estabilizar o sistema contendo o óleo de gergelim nos valores de EHL 

estudados. Foram elas: (F2A EHL 8 – Sistema tensoativo: PEG-30 castor oil/ 

Sorbitan Oleate); (F3A EHL 8 – Sistema tensoativo: PEG-40 castor oil/ Sorbitan 

Oleate) e (F4A EHL 8 – Sistema tensoativo: PEG-54 castor oil/ Sorbitan Oleate), 

portanto, foram escolhidas para seguir com os demais testes de estabilidade.  

 

Figura 4: Imagens de microscopia sem e com luz polarizada sob o aumento de 200x do 
gel de fécula de mandioca: a) com água; b) com Oleato de sorbitana (span 80®); c) 
PEG-15 castor oil (Ultramona 150®); d) PEG-30 castor oil (Ultramona 300®); e) PEG-40 
castor oil (Ultramona 400®); f) PEG-54 castor oil (Ultramona 540®)  

 

      
a)                                                            b) 
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c)                                                              d) 

      

e)                                                              f) 

Fonte: Imagens obtidas pela autora 

As formulações obtidas com os pares de tensoativo PEG-15 castor oil/ 

Sorbitan Oleate (F1A) apresentaram separação de fases nos valores de EHL 

testados, bem como as formulações F2A, F3A e F4A em EHL 10, 9 e em EHL 7, 

portanto, não foram selecionadas para os demais testes. Dentre os tensoativos 

hidrofílicos testados o PEG-15 castor oil é aquele que possui o menor valor de 

EHL, portanto, menos hidrofílico que os demais por apresentar menor grau de 

etoxilação. Esta pode ser a razão pela qual os sistemas criados usando 

tensoativos mais hidrofílicos tenham estabilizado melhor já que se trata de 

emulsões geleificadas óleo em água.   

Além disso, estudos prévios realizados por (MARUNO, 2009) apontam 

resultados de EHL semelhantes com a utilização do óleo de gergelim como fase 

oleosa no desenvolvimento de nanoemulsões. 
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Figura 5. a) F2A EHL 8; b) F3A EHL 8 e c) F4A EHL 8 após submetidas ao teste de 
centrífuga. 
 

1.           b)   

c)  

Fonte: Fotografias obtidas pela autora 
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Tabela 1.1 Composição das formulações desenvolvidas pelo método A  
 

 
EHL 

(%) 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 

Formulações 

(Metodologia A) 
F1 F2 F3 F4 F1 F2 F3 F4 F1 F2 F3 F4 F1 F2 F3 F4 F1 F2 F3 F4 

Sesamum 

Indicum 

(Sesame) Seed 

Oil 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 - 5 5 5 - 5 5 5 

PEG-15 2,12 - - - 3,38 - - - 4,62 - - - - - - - - - - - 

PEG-30 - 1,15 - - - 1,82 - - - 2,5 - - - 3,18 - - - 3,6 - - 

PEG-40 - - 0,98 - - - 1,55 - - - 2,12 - - - 2,7 - - - 3,28 - 

PEG-54 - - - 0,84 - - - 1,34 - - - 1,84 - - - 2,32 - - - 2,82 

Sorbitan 

monooleate 

2,88 3,85 4,02 4,16 1,62 3,18 3,45 3,66 0,38 2,5 2,88 3,16 - 1,82 2,3 2,68 - 1,4 1,72 2,18 

Tapioca starch 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 - 20 20 20 - 20 20 20 

Phenoxyethanol, 

Methylparaben, 

Ethylparaben, 

Propylparaben, 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 - 0,5 0,5 0,5 - 0,5 0,5 0,5 
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Butylparaben, 

Isobutylparaben 

Água Purificada 

(q.s.p.) 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 - 100 100 100 - 100 100 100 
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Tabela 1.2. Composição das formulações desenvolvidas pelo método B 
 
                                                                                                                                     

(%) EHL 8 

Formulações (Metodologia B) F2 F4 

Sesamum Indicum (Sesame) Seed Oil 5 5 

PEG-15 castor oil - - 

PEG-30 castor oil 2,5 - 

PEG-40 castor oil - - 

PEG-54 castor oil - 1,84 

Sorbitan monooleate 
2,5 3,16 

Tapioca starch 20 20 

Phenoxyethanol, Methylparaben, Ethylparaben, Propylparaben, Butylparaben, Isobutylparaben 0,5 0,5 

Água Purificada (q.s.p.) 100 100 
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5.3. Influência da ordem de adição das matérias-primas no preparo das 

emulsões desenvolvidas  

A gelatinização da fécula é definida por alguns autores como um processo de 

desorganização dos grânulos gerado por um tratamento com elevada energia, 

geralmente temperatura e/ou pressão, que irão influenciar a ordem de 

desorganização dos mesmos em presença de água (MATIGNON, TECANTE, 

2017; KNORR, HEINZ, BUCKOW, 2006). No entanto, não há um consenso a 

respeito de como esse processo ocorre. Alguns autores o definem como uma 

desorganização dos grânulos apenas em excesso de água (CONDE-PETIT, 

2001) e ainda outros apontam que este processo ocorre em qualquer quantidade 

de água (WAIGH et al, 2000). Não há consenso também em relação ao final do 

processo de gelatinização, pois alguns autores afirmam que o final do processo 

varia de acordo com a espécie vegetal de onde a fécula foi extraída e das 

condições de gelatinização (BAKS et al, 2007; VERMEYLEN et al, 2006), no 

entanto há quem afirme que a partir do início do processo de gelatinização em 

excesso de água ele só terminará após toda a fécula ser gelatinizada 

(RATNAYAKE & JACKSON, 2007).  

A fim de se estudar a influência da ordem de adição das matérias-primas, 

sobretudo a fécula de mandioca, no preparo das emulsões desenvolvidas foram 

testados dois métodos (A e B). Para estudar se a ordem de adição e geleificação 

da fécula de mandioca alteraria as características físico-químicas dos sistemas 

desenvolvidos foram escolhidos os previamente formulados F2 e F4. Portanto, 

quatro sistemas foram formados gerando as formulações F2A e F4A 

manipuladas de acordo com o método A e as formulações F2B e F4B 

manipuladas de acordo com o método B, estas formulações passaram pelos 

testes de estabilidade e caracterização descritos a partir da seção 5.5.  

O sistema F3 não foi analisado neste ponto, pois apresentou, a temperatura 

ambiente (25°C ± 2°C), separação de fases consistente com o processo de 

retrogradação e sinérese característico de géis de fécula/amido, bem como os 

sistemas F1 que apresentaram separação de fases no teste de centrífuga em 

todos os valores de EHL testados.  
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A retrogradação consiste no processo que ocorre nesses géis quando as 

cadeias de amilose se reaproximam, gerando um rearranjo que culmina na 

expulsão da água, processo denominado sinérese (HSIEH et al., 2019). Este é 

o principal problema que afeta produtos feitos à base de gel amiláceo e as 

féculas nativas são mais suscetíveis a este processo que os amidos modificados 

(MAHMOOD et al, 2017; SINGH, GEVEKE, YADAV, 2017; ZHU, 2015; WANG 

et al, 2009). No entanto, em comparação a outras féculas naturais, aquela 

proveniente da mandioca apresenta uma menor tendência a sofrer 

retrogradação devido a seu elevado conteúdo de amilopectina que permite a 

formação de géis de viscosidade mais elevada e com maior estabilidade durante 

armazenamento (WEIL et al., 2020). 

5.4. Estudo da influência das hélices na produção das emulsões 

desenvolvidas 

Com o objetivo de se estudar a influência de diferentes hélices utilizadas na 

produção das formulações desenvolvidas, quatro diferentes (Figura 3) foram 

testadas. 

Após a manipulação das formulações F2 pelo método B utilizando as quatro 

diferentes hélices, elas passaram por avaliação macroscópica e pelo teste de 

centrífuga previamente descrito. Nenhuma delas apresentou, após 24 horas de 

preparo, sinais de instabilidade macroscópicos ou separação após teste de 

centrífuga realizado conforme preconizado pelo Guia de Estabilidade de 

Produtos Cosméticos (BRASIL, 2004). 

Após 24 horas de preparo foi conduzida uma avaliação do tamanho das 

partículas (Tabela 2) dos sistemas a fim de observar se as diferentes hastes 

testadas foram capazes de influenciar o seu tamanho.  

Nanoemulsões são sistemas coloidais dispersos com tamanho de partícula 

inferiores a 500 nm. Esses sistemas, devido ao tamanho reduzido de seus 

glóbulos, apresentam maior estabilidade que emulsões convencionais, além de 

serem importantes alternativas para melhorar a solubilidade e absorção de 

compostos ativos. Fatores como método de obtenção, velocidade de adição da 

fase dispersante, velocidade do agitador, concentração de tensoativos na 

formulação são capazes de influenciar o tamanho das partículas das 
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nanoemulsões obtidas (GONÇALVES et al, 2018; MUNGURE et al, 2018; 

O’SULLIVAN et al, 2016). 

O tamanho de partícula é um parâmetro importante a ser avaliado no controle 

do processo de produção de nanoemulsões porque a estabilidade física dos 

glóbulos depende do seu tamanho e de sua distribuição (MULLER-GOYMANN, 

2004). 

Dentre as formulações manipuladas, todas apresentaram tamanho de 

partícula inferiores a 100 nm (tabela 2, gráficos 1,2,3 e 4), portanto, podem ser 

consideradas nanoemulsões. A formulação que apresentou menor tamanho de 

partícula foi aquela produzida pela hélice de 3 palas, também conhecida como 

“marinha”. No entanto, dentre os índices de polidispersividade apresentados 

pelas amostras, a formulação produzida utilizando a hélice “Turbina” apresentou 

o menor, apesar de apresentar o maior tamanho de partícula (p < 0,05) dentre 

os testados, portanto, esta foi a hélice escolhida para a manipulação das 

formulações.  

As formulações avaliadas apresentaram dispersão bimodal (Figuras 6, 7,8 e 

9) e portanto, era esperado que os valores de PDI fossem mais elevados do que 

aqueles encontrados em dispersões monomodais. Estes resultados sugerem 

que os glóbulos da fase oleosa se mantiveram em escala nano mesmo após a 

gelatinização da fécula que por sua vez, apresentou partículas de maior 

diâmetro.   O índice de polidispersividade (PDI – Polidispersity Index) representa 

quão polidispersas estão as partículas no sistema. Ele é um índice calculado a 

partir da foto correlação das análises espectroscópicas obtidas pelo 

equipamento. Valores de PDI ≤ 0,1 designam uma distribuição populacional 

bastante homogênea, no entanto valores de até 0,5-0,7 caracterizam uma média 

dispersão. Somente valores superiores a 0,7 indicariam amostra bastante 

heterogênea ( SABERI, FANG E McCLEMENTS, 2013; SREERAM et al., 2008; 

SYED-AB-RAHMAN; CARVALHAIS; OMAR, 2020).  

 

Tabela 2. Tamanho de partícula das amostras produzidas com diferentes hélices 
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Figura 6. Gráfico de tamanho de partícula da formulação F2B produzida com hélice 
dispersora 

 
 
 
Figura 7. Gráfico de tamanho de partícula da formulação F2B produzida com hélice de 
3 palas. 

 Dispersora 3 Palas 4 Palas Turbina 

Pico 1 64,29 61,34 72,08 93,28 

Pico 2 1157 1233 1647 1851 

PdI 0,809 0,629 0,519 0,381 

Porcentagem 

(%P1/%P2) 
47/53 58/42 66/34 77/23 
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Figura 8. Gráfico de tamanho de partícula da formulação F2B produzida com hélice 4 
palas 

 

Figura 9. Gráfico de tamanho de partícula da formulação F2B produzida com hélice 
turbina 

 



60 
 

5.5. Avaliação da estabilidade das formulações 

5.5.1. Avaliação macroscópica, centrifugação e estresse 

térmico 

Após 24 horas de preparo das formulações não foi possível notar nenhum 

sinal macroscópico de instabilidade, dando prosseguimento então ao teste de 

centrífuga como preconizado pelo Guia de Estabilidade de Produtos Cosméticos 

(Brasil, 2004). Neste teste, as formulações produzidas de acordo com o método 

B, assim como aquelas produzidas pelo método A, não apresentaram separação 

de fases. O mesmo ocorreu para o teste de estresse térmico, portanto, os demais 

testes de estabilidade foram realizados para estas quatro formulações. 

 Temperaturas elevadas podem acelerar reações físico-químicas nos 

produtos modificando características como cor, odor, pH e viscosidade. Devido 

às condições extremas a que o produto é exposto, o teste de estresse térmico 

tem por objetivo selecionar as melhores formulações para testes posteriores, e 

não estimar a vida útil do produto (BRASIL, 2004).  

  O teste de estresse térmico foi realizado após 24 horas da manipulação 

das formulações escolhidas e não houve diferença macroscópica em relação às 

emulsões testadas no início do teste, antes do aquecimento, e após o 

aquecimento em cada uma das temperaturas a que foram submetidas. Todas 

as formulações testadas permaneceram macroscopicamente estáveis ao final 

do teste, sem qualquer sinal de separação de fases (Figura 10).  
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Figura 10. a) F2A EHL 8; b) F3A EHL 8 e c) F4A EHL 8 após submetidas ao teste de 
estresse térmico. 

a) b)  

c)  

Fonte: Fotografia obtida pela autora 

5.5.2. Determinação de pH e condutividade elétrica 

 A análise do pH de formulações é um teste importante para se verificar 

se houveram alterações no produto ao longo do tempo já que contaminação 

microbiana e processos de hidrólise ou oxidação podem modificar o pH original 

da formulação (MORAIS, 2008). Especialmente quando se trata de amidos, o 

valor do pH do sistema pode desestabilizar toda a rede gel formada em pH muito 

ácido e pH muito básicos também podem afetar o comportamento físico do 

amido através da quebra de ligações de hidrogênio intermoleculares 

(HEDAYATI et al., 2016; MAJZOOBI et al., 2015). 

Os resultados para os valores de pH apresentados pelas formulações (tabela 

3) se mostraram compatíveis com seu uso na pele que tem valor de pH 

compreendido entre 4,6 a 5,8 (ZOUBOULIS et al, 2018). Os resultados 

encontrados por (HEDAYATI et al., 2016; MAJZOOBI et al., 2015) para amido 
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de trigo e de batata foram semelhantes, no entanto, degradação da rede 

polimérica à medida que o pH era reduzido foi observada, gerando redução na 

viscosidade e retrogradação e sinérese dos géis. Portanto, é importante observar 

o comportamento do pH ao longo do envelhecimento das formulações para 

avaliar a estabilidade das mesmas a longo prazo. 

 A determinação da condutividade elétrica de uma formulação é um 

importante parâmetro físico-químico a ser avaliado para monitoramento da 

estabilidade dos sistemas emulsionados. Alterações nos valores de 

condutividade elétrica em diferentes temperaturas e condições de 

armazenamento podem indicar sinais de instabilidade no sistema em questão 

(BRASIL, 2004). 

Os valores de condutividade elétrica encontrados são compatíveis com 

formulações que tem como fase dispersante a água. Por isso valores muito mais 

elevados do que se comparados aos apresentados por emulsões água em óleo, 

já que a água é um melhor condutor de eletricidade. Portanto, os valores de 

condutividade elétrica, assim como os de pH devem ser acompanhados durante 

o envelhecimento da formulação de forma a serem indicadores de processos de 

instabilidade das mesmas (ALLOUCHE et al., 2004; MCCLEMENTS, 2007; 

TYRODE et al., 2005). 

 

Tabela 3. Valores de pH e condutividade elétrica das formulações feitas em triplicata. 

 F2A EHL 8 F3A EHL 8 F4A EHL 8 

pH 4,74±0,02 5,79±0,03 4,66±0,06 

Condutividade Elétrica 

(µS/cm) 250,76±0,51 170,16±0,15 200,26±0,25 

5.5.3. Estabilidade Preliminar (Ciclo gela e degela) 

Diversos tratamentos físicos podem provocar alterações nos grânulos de 

fécula, um deles seria submeter seus géis a ciclos de resfriamento/aquecimento 
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para observar se o tratamento é capaz de afetar a organização da estrutura 

polimérica dos géis (ZHANG, HAM AND LIM, 2018, TAO et al 2015). Em se 

tratando de formulações contendo géis amiláceos é bastante interessante para 

se observar a força estrutural submetida a essas variações (KUMAR et al, 2018). 

Este teste foi conduzido com o objetivo de avaliar o comportamento das 

formulações desenvolvidas frente a mudanças bruscas de temperatura. O teste 

de ciclos gela-degela tem o objetivo de observar como a formulação testada irá 

se comportar em ciclos alternados de aquecimento e resfriamento. Após análise 

estatística dos resultados contidos na tabela 4 pode-se verificar que as 

formulações F2A apresentaram diferença estatística tanto para pH quanto para 

a condutividade elétrica (p < 0,05) no entanto, o mesmo não foi verificado para 

as formulações F4A que se apresentaram mais estáveis tanto em relação aos 

valores de pH quanto aos valores de condutividade elétrica.  

No entanto, os valores de pH para as formulações F4 se apresentaram mais 

baixos do que os avaliados anteriormente indicando que essas formulações 

estão mais susceptíveis à uma degradação do gel do que as formulações F2 que 

apresentaram aumento no valor de pH após os ciclos (MAJZOOBI et al., 2015). 

Tabela 4. Dados de pH e condutividade elétrica das formulações durante o ciclo gela-
degela. 

 F2A -Dia 1 F2A – Dia 12 F4A – Dia 1 F4A – Dia 12 

pH 4,182±0,12 4,52±0,79 3,96±0,15 3,987±0,25 

Condutividade 

Elétrica 

(µS/cm) 

218,67±9,98 201,27±1,02 216,03±2,37 221,49±3,73 

5.5.4. Estabilidade acelerada 

Este teste tem como objetivo fornecer dados para prever a estabilidade do 

produto, tempo de vida útil e compatibilidade da formulação com o material de 

acondicionamento através do acompanhamento de características físico-
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quimicas das amostras durante o envelhecimento da formulação sob condições 

de temperatura diferentes (BRASIL, 2004).  

Durante o processo de envelhecimento as formulações foram avaliadas de 

acordo com seus valores de pH e de condutividade. Os resultados encontrados 

estão apresentados nas figuras 11-16. As quatro formulações testadas 

apresentaram alguma estabilidade ao longo dos 90 dias de estudo nas 

temperaturas testadas. No entanto, as formulações F4 A e B se mostraram mais 

instáveis ao longo do tempo de estudo do que ambas as formulações F2. 

Em relação à condutividade elétrica, esta se mostrou mais oscilante durante 

o período de estudo do que o pH, para as quatro formulações, podendo 

evidenciar uma possível desestabilização do sistema por mecanismos como a 

hidrólise, por exemplo. 

A fécula de mandioca natural, assim como outras féculas naturais, é instável 

em condições muito ácidas. Em estudo realizado por Sae-Kang e Suphantharika 

em 2006 demonstrou-se que em pH 3 foi possível detectar processo de hidrólise 

ácida do gel. No entanto, outros estudos demonstram que em valores de pH que 

variavam de 4 a 9 não foi possível detectar modificações significativas no perfil 

reológico e na estabilidade do sistema (AGUDELO et al, 2014; CAMPANHA & 

FRANCO, 2011; SAE-KANG & SULPHANTHARIKA, 2006). Tendo em mente 

que valores de pH mais ácidos, sobretudo pH ≤ 3, as formulações F2 (A e B) se 

mostraram mais estáveis durante o processo de envelhecimento já que 

apresentaram valores de pH que se mantiveram acima do valor citado. 
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Figura 11. pH das formulações a 5ºC ao longo de 90 dias de armazenamento. * diferença 
significante em relação ao dia 1 (p valor <0,05)  

 

Figura 12. Condutividade elétrica das formulações a 5ºC ao longo de 90 dias de 
armazenamento. * diferença significante em relação ao dia 1 (p valor <0,05) 
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Figura 13. pH das formulações a 25ºC ao longo de 90 dias de armazenamento. * 
diferença significante em relação ao dia 1 (p valor <0,05) 

 

Figura 14.  Condutividade elétrica das formulações a 25ºC ao longo de 90 dias de 
armazenamento. * diferença significante em relação ao dia 1 (p valor <0,05) 
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Figura 15. pH das formulações a 45ºC ao longo de 90 dias de armazenamento. * 
diferença significante em relação ao dia 1 (p valor <0,05) 

 

Figura 16. Condutividade elétrica das formulações a 45ºC ao longo de 90 dias de 
armazenamento. * diferença significante em relação ao dia 1 (p valor <0,05) 

 

5.6. Caracterização físico-química das formulações 

5.6.1. Análise microscópica das formulações 

A microscopia de luz polarizada pode ser utilizada para a detecção de cristais 

líquidos liotrópicos, com exceção das mesofases cúbicas, porque cristais 

líquidos apresentam birrefringência assim como estruturas puramente 
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cristalinas. Cada cristal líquido apresenta típicas texturas em preto e branco e, 

no caso da existência de uma placa de onda adicional com fortes propriedades 

birrefringentes, efeitos de textura coloridos podem ser observados. Estruturas 

hexagonais podem ser reconhecidas por sua forma de leque enquanto 

mesofases lamelares apresentam tipicamente o formato de cruz de malta 

decorrente do rearranjo concêntrico de camadas planas. (MULLER-GOYMANN, 

2004). 

As quatro formulações escolhidas foram observadas sob microscopia de luz 

polarizada e foi possível observar que apresentaram área de anisotropia (Figura 

17), com estruturas liotrópicas lamelares (formato de cruz de malta), após 24 

horas de preparo, independentemente do método de obtenção empregado, 

evidenciando que o mesmo não influencia de forma qualitativa na formação de 

estruturas liotrópicas lamelares no sistema.  E, da mesma forma como foi 

observado no estudo de geleificação do amido, as estruturas permanecem após 

aquecimento da formulação. 

Figura 17. a) F2A; b) F2B; c) F4A; d) F4B em aumento de 200x sob microscopia de luz 
polarizada. 

a)  b)  

c)  d)  
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5.6.2. Avaliação da turbidez e densidade das nanoemulsões 

formadas 

 A análise turbidimétrica é uma análise simples e de baixo custo, porém 

que pode apresentar importantes informações a respeito da solubilidade de 

partículas, tamanho dos glóbulos e características dos tensoativos de uma 

amostra coloidal, devendo ser confirmadas por outras técnicas, como a técnica 

de espalhamento dinâmico de luz (DLS) (PATERNINA et al., 2019).  

 Os resultados obtidos para as nanoemulsões testadas evidenciam que 

muito embora sua composição seja parecida, os valores de turbidez 

apresentados por elas são bastante diferentes. Provavelmente o tamanho de 

partícula das amostras seja também bastante diferente já que o tamanho dos 

glóbulos formados influencia na dispersão da luz e, portanto, glóbulos maiores 

geram maior dispersão na faixa do visível tornando a formulação oticamente 

turva ou opaca (JONES; DECKER; MCCLEMENTS, 2010; TADROS et al., 

2004). Além disso, o tensoativo hidrofílico da formulação F2 tem caráter menos 

hidrofílico do que o tensoativo da formulação F4 que apresenta mais etoxilações, 

portanto, menos capaz de fazer ligações com o meio no qual está disperso. 

Os valores de densidade absoluta e densidade relativa são praticamente 

iguais entre si e também muito semelhantes à densidade da água o que era 

esperado devido ao grande percentual de água livre presente até este ponto da 

formulação. 

Tabela 5. Resultados da análise turbidimétrica e de densidade das formulações 
desenvolvidas antes da adição de fécula. 

 

 

Turbidimetria 
(NTU) 

Densidade 
abs.(g/cm³) 

Densidade rel. 

F2 805,3 (±2,5) 0,99 (±0,0) 0,99 (±0,0) 

F4 
65,3 (±0,6) 

0,99 (±0,0) 0,98 (±0,0) 

5.6.3. Avaliação do comportamento reológico 

Os testes foram realizados 24 horas após o preparo das formulações, em 

triplicata. As formulações apresentaram comportamento não-newtoniano de 
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fluxo pseudoplástico (F2A e F4A) tixotrópico (F2B e F4B) (Figura 18), perfis 

interessantes para aplicação tópica devido à diminuição da viscosidade do 

produto à medida que se aumenta a taxa de cisalhamento, facilitando dessa 

forma a aplicação do produto sobre a pele (SINGH et al., 2017).  

A partir deste resultado pode-se observar que os diferentes métodos de 

geleificação empregados no processo de formulação geraram perfis de 

comportamento reológico diferentes. 

Figura 18. Perfil reológico das formulações desenvolvidas. 

 

 Diferentes estruturas coloidais apresentam diferentes comportamentos 

reológicos. No caso das estruturas líquido-cristalinas, quanto maior for o grau de 

organização da microestrutura, maior será a viscosidade do sistema. Dessa 

forma, sistemas cúbicos e hexagonais de ordem tri e bidimensionais 

respectivamente apresentarão maior viscosidade que os cristais líquidos 

lamelares que possuem sua microestrutura arranjada unidimensionalmente 

(MULLER-GOYMANN, 2004).  

O processo de gelatinização é influenciado por suas condições e pela 

origem do grânulo, que por sua consequência influenciará também nas 

características de textura e reologia dos produtos formados (PAPATHANASIOU 

et al, 2015). As formulações produzidas pela metodologia A (F2A e F4A) 

apresentaram comportamento pseudoplástico. Esse comportamento se 

caracteriza por uma quebra momentânea na rede polimérica durante o 
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cisalhamento onde a viscosidade aparente diminui à medida que o cisalhamento 

aumenta. À medida que o cisalhamento é reduzido ou cessa o sistema se 

reorganiza (YE et al, 2017, PARK, CHUNG AND YO, 2004). No entanto, as 

formulações produzidas pela metodologia B apresentaram área de histerese 

(F2B 1.725,44 Pa/s e F4B 2.406 Pa/s) e comportamento tixotrópico, onde ocorre 

também uma redução da viscosidade aparente em relação ao aumento do 

cisalhamento, porém de forma diferente às anteriores pseudoplásticas, a 

reorganização do sistema é dependente do tempo (OISHI et al, 2017; 

KRYSTYJAN et al, 2016).  

 Os valores das áreas de histerese apresentados pelas formulações B são 

diferentes (p < 0,05) indicando que os tensoativos hidrofílicos empregados nas 

formulações foram capazes de gerar uma diferença significativa no 

comportamento de fluxo dos sistemas aqui estudados. 

5.7. Determinação do tamanho de partícula por Espalhamento de Luz 

Dinâmico – DLS (Dynamic Light Scattering) 

A fim de determinar o tamanho das partículas presentes nas formulações 

desenvolvidas pelo método B, anteriormente ao passo da adição de fécula, 

foi utilizada a técnica de espalhamento dinâmico de luz a qual é uma técnica 

de medição do tamanho hidrodinâmico das partículas a partir da detecção 

da intensidade do espalhamento de luz gerado pelo movimento browniano 

delas. Essa intensidade se difere de acordo com o tamanho das partículas 

que então pode ser determinado a partir desta correlação utilizando a relação 

Stokes-Einstein.  

Os tamanhos de partícula observados para as emulsões formadas 

anteriormente à adição da fécula de mandioca indicam que aquelas obtidas 

com o par de tensoativos F2 (monooeato de sorbitana/PEG-30) podem ser 

classificadas como nanoemulsões, enquanto aquelas obtidas com o par de 

tensoativos F4 (monooeato de sorbitana/PEG-54) se apresentam como 

macroemulsões (Tabela 6) contrariando os resultados obtidos pela análise 

turbidimétrica que evidenciava o contrário. Portanto, a turbidez mais 

acentuada das amostras F2 não está relacionado com seu tamanho de 
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partícula. Os valores do índice de polidispersividade (PDI) para a formulação 

F2 também é menor do que o apresentado pela F4 indicando que há uma 

distribuição de tamanho mais uniforme.  

Tabela 6. Tamanho de partícula e índice de polidispersividade das emulsões 

produzidas pelo método B anteriormente à adição de fécula de mandioca. 

 

 
Figura 19. Tamanho de partícula por DLS da formulação F2nano. 

 

Figura 20. Tamanho de partícula por DLS da formulação F4nano. 

 

 

 F2  F4  

Tamanho (nm) 83,93 1.764 

PdI 0,212 0,382 
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5.8.  Calorimetria Diferencial de Varredura (DSC - Differential Scanning 

Calorimetry) 

Transições de fase são acompanhadas por mudanças de energia livre do 

sistema geradas por uma alteração na entalpia (ΔH) ou entropia (ΔS) do sistema. 

Mudanças de entalpia resultam em sinais endotérmicos ou exotérmicos a 

depender de onde o consumo de energia ocorre durante a transição de fases. A 

transição de fase cristalina para fase amorfa exige um grande consumo de 

energia, por exemplo. Fusão e evaporação também são exemplos de processos 

endotérmicos. No entanto, a transição entre fase cristalina para líquido-cristalina, 

e por sua vez, da líquido-cristalina para a líquida exigem um menor consumo 

energético. Já variações na entropia do sistema irão gerar transições de fase 

que podem ser detectadas pela inclinação da linha de base devido a uma 

mudança na capacidade de aquecimento. Transições de fase líquido-cristalinas 

poliméricas são aquelas de segunda ordem comumente denominadas transições 

vítreas que podem ser acompanhadas por um efeito entálpico (MULLER-

GOYMANN, 2004). 

Abaixo são apresentados (tabela 7, figura 21) os termogramas, as 

temperaturas de onset, de pico, bem como a variação de entalpia do sistema 

obtidos após a análise de calorimetria diferencial de varredura. Para as quatro 

formulações escolhidas, um amplo pico endotérmico foi observado entre 105ºC 

e 115ºC indicando a ocorrência de um processo de eliminação da água livre do 

sistema (GADKARI et al., 2019; HE et al., 2015). 

Apenas para as formulações F2 foi verificado um pequeno pico endotérmico 

em torno de 45ºC (figura 20 a e b) que condiz com a transição sol-gel de emulgéis 

encontrada por Sagiri et al., 2015. Efeitos semelhantes foram encontrados por 

Albon and Sturtevant, 1978, referentes a uma transição de fase gel para fase 

líquido cristalina e por  Ferreira and Loh, 2016 e Ishak et al., 2019 referentes a 

uma transição de fase gel – fase líquida. O mesmo efeito não foi observado nas 

demais formulações sugerindo que a diferente estrutura do tensoativo hidrofílico 

empregado tenha influenciado na microestrutura das formulações 

desenvolvidas. A fim de se aprofundar e verificar se ambas as formulações F2 A 

e B se tratam de fase gel lamelar ou cristal líquido lamelar, análises de difração 
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de raios-x foram realizadas. 

Como podemos observar pelas informações apresentadas, apesar de 

haverem alterações nos valores de entalpia dos processos envolvidos, essas 

diferenças não evidenciam que o método de escolha exerça influência direta nas 

formulações estudadas, sugerindo que tais mudanças não refletem de forma 

substancial na estrutura das formulações.    

De forma contrária ao que era esperado, o ΔH das formulações que 

continham o PEG-540 (F4A e F4B) não apresentaram variação de entalpia 

superior àquelas que continham o PEG-300 (F2A e F2B), indicando que, apesar 

de as formulações F4A e F4B apresentarem um tensoativo hidrofílico com maior 

capacidade para formar ligações de hidrogênio devido ao seu maior número de 

etoxilações e, portanto, ter maior capacidade para aprisionar a água livre 

presente no sistema (GOPI et al., 2019), esse efeito não foi suficiente para ser 

observado na análise. 

 

Tabela 7. Valores de temperatura de onset, temperatura de pico e variação de energia 
para o teste de calorimetria diferencial de varredura 
 

 To (ºC) Tp (ºC) ΔH (J.g-1) 

F2A 116,44 115,92 1.029,40 

F2B 112,80 112,54 1.196,02 

F4A 98,19 105,59 1.376,96 

F4B 115,27 114,98 1.172,85 

 
 
 
Figura 21 (continua). Termogramas das formulações a) F2A, b) F2B, c) F4A e d) F4B 
desenvolvidas. 
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a) 

 

b) 

 

Figura 21 (continuação). Termogramas das formulações a) F2A, b) F2B, c) F4A e d) 
F4B desenvolvidas. 
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c) 

 

d) 

 

5.9. Difração de raios-X 

Com a análise de difração de raios-x (XRD) interferências características na 

microestrutura do sistema são geradas. Uma interferência típica decorre de uma 

repetição entre distâncias de camadas internas exemplificadas pela equação de 
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Bragg como d. A partir da equação podemos notar que a distância entre as 

camadas é inversamente proporcional ao ângulo de interferência. Portanto, 

grandes distâncias na região de cadeias longas podem ser detectadas por 

difrações de baixo ângulo (SAXD – Small angle x-ray difraction), como as 

distâncias entre as intercamadas de cristais líquidos permitindo detectar o 

ordenamento entre elas, enquanto distâncias nas regiões de pequena ordem 

podem ser investigadas por difração de alto ângulo (WAXD – Wide angle x-ray 

diffraction) (MULLER-GOYMANN, 2004).     

Análises de difração de raios-x (XRD) foram realizadas nas quatro 

formulações selecionadas (F2A, F2B, F4A e F4B) e os difratogramas bem como 

os valores das distâncias entre as estruturas podem ser observados abaixo 

(Tabela 8 e Figura 22). Assim como visto nos resultados de DSC, pode-se 

observar um perfil muito semelhante entre as quatro formulações 

independentemente da metodologia empregada ou mesmo do tensoativo 

hidrofílico escolhido.  

As quatro formulações estudadas apresentaram ampla região amorfa 

compatível com o comportamento de polímeros semicristalinos com baixo grau 

de cristalinidade como é o caso da fécula de tapioca, bem como de outros 

amidos naturais (MENDES et al., 2016). Além de apresentarem picos na região 

de alto ângulo, compatível com estrutura ordenada (ISHAK et al., 2019). 

Tabela 8. Valores de distância e 2teta encontrados nos difratogramas das formulações 
estudadas. 

 2Ɵ d (Å) 

F2A 27,5º / 20,8º 3,24 / 4,27 

F2B 27,8º / 20,9º 3,21 / 4,24 

F4A 27,5º / 20,4º 3,24 / 4,36 

F4B 27,9º / 20,6º 3,20 / 4,30 

 À temperatura ambiente, à qual foi realizado o teste, as quatro 

formulações apresentaram pico em torno de aproximadamente 2Ɵ ≈ 21º e 2Ɵ ≈ 

27º, região descrita em literatura como fase gel lamelar (Lβ) ou α-gel 
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(ALFUTIMIE; CURTIS; TIDDY, 2014; FERREIRA; LOH, 2016; ISHAK et al., 

2019). Essa informação é corroborada pelos resultados prévios encontrados nos 

testes de DSC e microscopia de luz polarizada que já evidenciavam a existência 

de uma organização em fase lamelar. 

Figura 22. Difratogramas das formulações a) F2A, b) F2B, c) F4A, d) F4B e e) overlay, 
desenvolvidas.  
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c) 

 

d) 
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e) 

 Estruturas em α-gel são estruturas favoráveis à aplicação em produtos de 

cuidados pessoais e aplicação tópica devido a sua grande capacidade de 

aprisionar água entre suas lamelas, em consequência, apresentam um maior 

potencial de hidratação cutânea do que formulações que não a apresentam 

(LARSSON; KROG, 1973; SONE et al., 1999; WANG; MARANGONI, 2016). 

5.10 Análise da estabilidade por espalhamento múltiplo de Luz – S-

MLS (Static Multiple Light Scattering) 

Para melhor avaliar a estabilidade da formulação escolhida (F2B) após os 

testes já descritos, foi realizada uma análise de espalhamento múltiplo de luz 

onde informações do perfil de transmitância e de retroespalhamento foram 

analisadas. Devido à aparência branca e opaca da formulação ocasionada pelo 

tamanho das partículas presentes nesse sistema complexo e à capacidade da 

fase oleosa em dispersar a luz da fonte infravermelha (fonte do 

retroespalhamento), a análise de retroespalhamento é mais representativa para 

se avaliar processos de instabilidade desse sistema do que a transmitância 

(BOOSTANI et al., 2020). 

O resultado foi apresentado na figura 23 que apresenta o perfil de 

transmitância e retroespalhamento da amostra que foi avaliada de hora em hora 
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durante um dia inteiro após 24 horas de preparo. Pelo gráfico se pode observar 

que como esperado, praticamente não houve detecção de transmitância para a 

amostra. Pode se observar também que à medida que o tempo avança há um 

pequeno decréscimo no percentual de retroespalhamento, porém, a amostra se 

mantém basicamente uniforme em relação à altura indicando que não há 

aparente tendência à ocorrência de processos de instabilidade como floculação, 

cremeação e separação de fases (SU et al., 2020). 

Figura 23. Análise de retroespalhamento de 24 horas da formulação F2B. 

 

5.11 Avaliação do perfil sensorial das formulações desenvolvidas 

 Os aspectos sensoriais de um produto cosmético desempenham 

importante papel na escolha do consumidor. Para uma aceitação melhor do 

mesmo a espalhabilidade já se mostrou ser uma das características mais 

importantes (SAVARY, GRISEL E PICARD, 2013, PARENTE, GAMBARO E 

ARES, 2008).  

 Para todas as amostras testadas os parâmetros de cor, brilho, opacidade, 

formação de elevação e espalhabilidade foram aqueles que se sobressaíram. De 

forma oposta, os parâmetros de resíduos de forma geral (ceroso, aquoso e 

oleoso) e pegajosidade pós-aplicação foram os parâmetros que obtiveram 

menores pontuações. O resultado obtido descreve um interessante perfil para a 

formulação já que os parâmetros que obtiveram maiores pontuações são 

aqueles que descrevem atributos desejáveis para este tipo de formulação 
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enquanto os parâmetros que obtiveram menor pontuação são atributos menos 

desejáveis para o tipo de formulação proposto.  

Os resultados obtidos no teste de avaliação sensorial descritiva e 

quantitativa (Figura 24) evidenciam notáveis similaridades entre os perfis das 

quatro formulações. Apenas os parâmetros cor, brilho, fluidez e espalhabilidade 

apresentaram diferenças significativas entre as formulações testadas (p < 0,05). 

Em relação à cor as amostras F4 se diferenciam das F2, apontando para um 

branco mais intenso, uma diferença perceptível em relação a uma mudança de 

matéria-prima. Em relação ao brilho, a amostra F4B apresenta brilho menos 

acentuado que as demais. Em relação à fluidez, as formulações produzidas pelo 

método B são menos fluidas que as produzidas pelo método A. E, por fim, em 

relação à espalhabilidade, a formulação F4B apresenta uma menor 

espalhabilidade que as demais. 

 A análise sensorial pode ainda ser uma ferramenta muito útil ao indicar 

caminhos para o aprimoramento da formulação como uma melhoria na sensação 

ao toque e até mesmo espalhabilidade. 

 

Figura 24. Gráfico aranha de teste sensorial descritivo quantitativo realizado com 
painel treinado (n=12). 
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6 CONCLUSÕES  

A partir do estudo pudemos concluir que foi possível desenvolver 

formulações nanoemulsionadas dispersas em sistema de fase α-gel utilizando 

como base o amido de mandioca natural. O perfil reológico apresentado pelas 

formulações foi muito interessante para aplicação tópica, principalmente o da 

nanoemulsão escolhida (F2B) por apresentar tixotropia.  

Foram observadas diferenças de tamanho e distribuição das partículas no 

sistema, diferenças no perfil reológico, sensorial e principalmente, diferenças na 

estabilidade ao longo do tempo que sugerem que a adição e geleificação da 

fécula após a emulsificação do óleo (método B) foi capaz de gerar interações 

mais numerosas ou mais fortes entre as moléculas presentes na formulação 

resultando numa estrutura menos susceptível à instabilidade. Em relação à 

análise de perfil sensorial, as formulações apresentaram atributos relevantes 

para a aceitação do produto cosmético pelo usuário. 
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ANEXO I - FORMULÁRIO PARA AVALIAÇÃO SENSORIAL (11 PONTOS) 
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ANEXO II – PROTOCOLO CEP SENSORIAL 
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ANEXO III – PROTOCOLO CEP TAPIOCA 

 

 


