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RESUMO

BERTAN, D. W. Produção e caracterização de celulose cristalina e amorfa e de
partículas de quitosana para aplicação como estabilizantes de emulsões óleoem-água. 2018. 108 f. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Zootecnia e
Engenharia de Alimentos, Universidade de São Paulo, Pirassununga, 2018.

Emulsões são sistemas formados quando dois componentes imiscíveis são
misturados, na forma de gotículas dispersas numa fase contínua, estabilizados pela
ação de emulsificantes, compostos anfifílicos, com afinidades por ambas as fases do
sistema. No caso de emulsões de Pickering, o sistema é estabilizado por partículas
coloidais sólidas, que adsorvem à interface das gotículas da emulsão. O objetivo
desta dissertação foi produzir e caracterizar suspensões de celulose cristalina (CC),
celulose amorfa (CA) e de partículas de quitosana (PQ) e avaliar seu potencial de
aplicação como únicos compostos estabilizantes em emulsões óleo-em-água. As CC
e CA foram produzidas por tratamentos térmico e ácido de celulose microcristalina,
respectivamente, enquanto que as PQs foram produzidas por tratamento ácido de
quitosana de média massa molecular. Em todos esses casos, os tratamentos foram
seguidos de ultra-agitação: 0 (ST), 10000 (UT10), 15000 (UT15) ou 20000 rpm
(UT20) por 3 minutos. As suspensões de CC, CA e PQ foram caracterizadas para
determinação da distribuição do tamanho de partículas, do potencial zeta e da
estabilidade física, e por microscopia eletrônica de varredura e/ou de força atômica.
As partículas em pó, produzidas por liofilização, foram submetidas a análises de
difração de raios-X, espectroscopia de infravermelho com Transformada de Fourier
(FTIR) e de colorimetria instrumental. Em função dessas caracterizações, foi
estudado o efeito do tipo de partícula estabilizadora (CC, CA ou PQ) sobre o
tamanho de gotas, colorimetria instrumental e estabilidade física de emulsões com
20% (v/v) de óleo de soja, sem e com β-caroteno. Observou-se que os tratamentos
UT10, UT15 e UT20 provocaram importantes alterações na distribuição de tamanho
de partículas, com redução do tamanho médio das partículas, sem efeito significativo
da velocidade de agitação. Em relação à PQ, os tratamentos por ultra-agitação não
influenciaram o tamanho de partículas, nem quando comparado com suspensões
ST. A CC apresentou-se em fragmentos de fibras celulósicas e altamente instáveis
em suspensão, com índices de instabilidade próximos a 0,78. A CA apresentou-se

em partículas coloidais e agregados irregulares, com estabilidade física razoável em
suspensão (0,26). As suspensões de PQ apresentaram grandes estruturas
cristalinas de acetato de sódio, junto a partículas coloidais de quitosana, mas
altamente estáveis em suspensão aquosa (0,04). De forma geral, o potencial ζ e a
estabilidade física das suspensões de CC, CA e PQ não variaram com o tratamento
(ST, UT10, UT15 e UT20). Na caracterização das partículas liofilizadas, constatou-se
alto índice de cristalinidade da CC (81%), e baixa cristalinidade da CA (42%) e da
PQ (40%). Os tratamentos não provocaram modificações consideráveis na estrutura
química, analisada por FTIR, e nem na cor instrumental da CC, CA e PQ. Por fim,
apenas a PQ foi capaz de produzir e estabilizar emulsões óleo-em-água, não
havendo formação de fase creme durante o armazenamento. A adição de 0,005%
de β-caroteno à fase lipídica deixou as emulsões estabilizadas por PQ ligeiramente
alaranjadas e aumentou sua estabilidade física, sem afetar o tamanho médio de
suas gotas (29-32 µm). Portanto, apenas a PQ demonstrou potencial para estabilizar
emulsões óleo-em-água, com ou sem β-caroteno.

Palavras-chave: Emulsões de Pickering. Ultra-agitação. β-caroteno. Distribuição do
tamanho de partículas. Estabilidade física.

ABSTRACT

BERTAN, D. W. Production and characterization of crystalline and amorphous
cellulose and chitosan particles for application as stabilizers of oil-in-water
emulsions. 2018. 108 f. M.Sc. Dissertation – Faculty of Animal Science and Food
Engineering, University of São Paulo, Pirassununga, 2018.

Emulsions are systems formed when two immiscible components are mixed,
presenting dispersed droplets in a continuous phase, stabilized by emulsifiers,
amphiphilic compounds, with affinities for both phases of the system. In the case of
Pickering emulsions, the system is stabilized by solid colloidal particles, which adsorb
at the interface of the emulsion droplets. The objective of this dissertation was to
produce and characterize suspensions of crystalline cellulose (CC), amorphous
cellulose (CA) and chitosan particles (PQ) and to evaluate its potential as single
stabilizing compounds in oil-in-water emulsions. CC and CA were produced by heat
and acidic treatments of microcrystalline cellulose, respectively, whereas PQs were
produced by acidic treatment of medium molecular weight chitosan, also followed by
ultra-stirring treatment. In all cases, the treatments were followed by ultra-stirring: 0
(ST); 10,000 (UT10); 15,000 (UT15) or 20,000 rpm (UT20) for 3 minutes. The
suspensions of CC, CA and PQ were characterized for determination of particle size
distribution, zeta potential and physical stability, and by scanning electron
microscopy and/or atomic force microscopy. The powder particles, produced by
freeze-drying, were subjected to analysis by X-ray diffraction, Fourier Transform
infrared spectroscopy (FTIR) and instrumental colorimetry. As a function of these
characterizations, the effect of the stabilizing particle type (CC, CA or PQ) on droplet
size, instrumental colorimetry and physical stability of emulsions with 20% (v/v)
soybean oil, without and with β-carotene was studied. It was observed that the
treatments UT10, UT15 and UT20 caused important changes in the particle size
distribution, with reduction of the mean particle size, without significant effect of the
agitation speed. Regarding chitosan particles, ultra-stirring treatments did not
influence particle size, neither when compared to suspensions without pretreatment.
CC was presented as highly unstable cellulosic fiber fragments in suspension, with
instability indexes close to 0.78. CA was presented in colloidal particles and irregular
aggregates, with reasonable physical stability in suspension (0.26). The suspensions

of PQ showed large crystalline structures of sodium acetate, together with colloidal
chitosan particles, but highly stable in aqueous suspension (0.04). In general, the
potential ζ and the physical stability of CC, CA and PQ suspensions did not change
with the treatment (ST, UT10, UT15 and UT20). In the characterization of the freezedried particles, a high crystallinity index of CC (81%) was observed, whereas CA
(42%) and PQ (40%) showed low crystallinities. The treatments neither caused
significant changes in the chemical structure, analyzed by FTIR, nor in the
instrumental color of CC, CA and PQ. Finally, only PQ was able to produce and
stabilize oil-in-water emulsions, with no cream phase formation during storage.
Addition of 0.005% β-carotene to the oil phase left the emulsions stabilized by PQ
slightly orange and increased the physical stability of the emulsions, without affecting
the droplet size of the emulsions (29-32 µm). Therefore, only PQ demonstrated the
potential to stabilize oil-in-water emulsions, with or without β-carotene.

Keywords: Pickering emulsions. Ultra-stirring. β-carotene. Particle size distribution.
Physical stability.
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1

INTRODUÇÃO

Uma emulsão (convencional) é um sistema formado quando dois líquidos
imiscíveis são misturados, sendo gotículas de um líquido dispersas numa fase
contínua do outro, que são mantidas estáveis, por um período de tempo, pela ação
de substâncias conhecidas como estabilizantes (MCCLEMENTS, 2005, 2007). São
chamadas emulsões de Pickering as estruturas formadas quando partículas
coloidais sólidas adsorvem à interface das gotas de uma emulsão (MANOHARAN,
2006), estabilizando-as. Quando adsorvidas na interface, estas partículas podem
formar uma barreira física contra pró-oxidantes, o que demonstra seu potencial para
o uso na encapsulação e carreamento de compostos bioativos, por exemplo (GAO et
al., 2014; WANG et al., 2015).
As partículas potencialmente compatíveis com alimentos para estabilizar
emulsões de Pickering O/W, são, por exemplo, nanocristais de celulose, cristais de
gordura, proteínas (SONG et al., 2015; WU et al., 2015) (como a proteína de soja),
nanocristais de quitina, flavonoides, amidos hidrofobicamente modificados (SONG et
al., 2015), fito-esteróis, partículas coloidais de zeína (WANG et al., 2015),
nanopartículas lipídicas sólidas (GAO et al., 2014), celulose cristalina (KARGAR et
al., 2012), celulose amorfa (JIA et al., 2015) e partículas de quitosana (LIU et al.,
2012). Partículas estabilizadoras à base de celulose cristalina, celulose amorfa e de
quitosana destacam-se por poderem ser obtidas por processos baratos e simples,
em condições suaves e sem a necessidade de modificação química.
Entre outros fatores, a estabilidade de emulsões de Pickering é fortemente
afetada pelas características das partículas, como seu tamanho, forma (THOMPSON
et al., 2012; WU et al., 2015) e seu ângulo de contato na interface óleo-água
(THOMPSON et al., 2012). A energia de homogeneização pode afetar a natureza
das partículas, como a hidrofobicidade de superfície, o tamanho de partícula e o
estado de agregação, interferindo consideravelmente tanto em sua eficiência de
emulsificação quanto nas propriedades das emulsões formadas (LIU; TANG, 2014).
Por isso, dentre outros, é importante o estudo do efeito da energia de
homogeneização sobre a capacidade emulsificante de partículas coloidais sólidas.
Emulsões são reconhecidas como bons carreadores de compostos bioativos,
tanto hidrofílicos quanto lipofílicos (MORAIS; BURGESS, 2014a), desde os estudos
pioneiros de Jeppsson, em 1972 (DAVIS et al., 1987). Dentre os aditivos veiculados
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em produtos

alimentícios,

emulsões

podem ser

usadas

para

encapsular

antioxidantes, por exemplo.
Sendo a adição de antioxidantes uma das estratégias mais eficazes e
convenientes para evitar a oxidação lipídica de produtos alimentícios (ZOU; AKOH,
2015b) e considerando-se que o emprego de antioxidantes sintéticos tem sido
bastante questionado com relação à sua potencial toxicidade, diversas pesquisas
têm sido direcionadas a compostos antioxidantes naturais (DEL RÉ; JORGE, 2012;
VALENTÃO et al., 2002; ZOU; AKOH, 2015a).
Dentre os antioxidantes naturais, os tocoferóis são reconhecidos como os
mais abundantes na natureza (AKOH; MIN, 2008; ZOU; AKOH, 2015a); e estão
presentes em óleos vegetais, como o óleo de soja, por exemplo (TERAO et al.,
1980). O efeito antioxidante do β-caroteno carreado por emulsões tem sido relatado
dependente, dentre outros fatores, da presença e concentração de α-tocoferol na
fase dispersa do sistema, sendo vários os estudos que atestam o sinergismo entre
α-tocoferol e β-caroteno (TERAO et al., 1980; HEINONEN et al., 1997;
KARABULUT, 2010; XU et al., 2013; ZOU; AKOH, 2015b). Portanto, a encapsulação
de β-caroteno numa emulsão cuja fase dispersa contenha tocoferóis, naturalmente,
poderá garantir a atividade antioxidante desse composto.
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2

OBJETIVOS

O objetivo geral desta dissertação foi produzir e caracterizar suspensões de
celulose cristalina, celulose amorfa e de partículas de quitosana, tratadas ou não por
ultra-agitação, e avaliar seu potencial emulsificante em emulsões óleo-em-água
(O/W), carreando β-caroteno ou não, sem a adição de outro estabilizante.

Os objetivos específicos foram:


produzir suspensões de celulose cristalina, celulose amorfa e de partículas de
quitosana e avaliar o efeito das condições de ultra-agitação (0, 10000, 15000
ou 20000 rpm por 3 minutos) sobre o tamanho de partículas, a microestrutura
de superfície das partículas, o potencial zeta e a estabilidade física das
suspensões;



caracterizar a celulose cristalina, celulose amorfa e as partículas de quitosana
em pó quanto às suas estruturas químicas, por análises de difração de raiosX e espectroscopia de infravermelho com Transformada de Fourier, e quanto
à sua cor instrumental (L*, a*, b*);



avaliar a capacidade emulsificante de cada partícula estabilizadora utilizada
(celulose cristalina, celulose amorfa ou partículas de quitosana) e o tamanho
de gota e a estabilidade física das emulsões O/W formadas;



avaliar o efeito da adição do antioxidante β-caroteno na fase lipídica, como
composto encapsulado, sobre o tamanho de gota, a estabilidade física e os
parâmetros de cor (L*, a*, b*) das emulsões O/W.
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3
3.1

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Emulsões de Pickering

Uma emulsão (convencional) é um sistema formado quando dois líquidos
imiscíveis são misturados, sendo gotículas de um líquido dispersas numa fase
contínua do outro. Se gotículas de óleo são dispersas em uma fase aquosa, por
exemplo, tem-se emulsões óleo-em-água (O/W), que são muito comuns na indústria
de alimentos (maionese, leite, creme de leite, sopas e molhos). Além da presença
em alimentos, as emulsões são encontradas em cosméticos (MCCLEMENTS, 2005,
2007; SCHRAMM; STASIUK, 2006; SONG et al., 2015) (cremes, loções etc.),
produtos farmacêuticos (produtos solúveis de vitaminas, hormônios etc.), produtos
agrícolas (alguns inseticidas, herbicidas etc.), na indústria de recuperação e
processamento de petróleo (fluidos utilizados para o transporte, produção, planta de
processo etc.), entre outros (SCHRAMM; STASIUK, 2006).
Nem todas as emulsões requerem uma estabilidade muito alta por longo
prazo; algumas delas, como massas de bolo, coberturas de chantilly ou misturas
para sorvete, só necessitam de uma vida de prateleira de horas ou até minutos,
então precisam ser desestabilizadas para formar o produto final. Contudo produtos
emulsionados como maionese e leite homogeneizado concentrado podem precisar
manter-se estáveis por vários meses, a fim de que se mantenham numa forma
aceitável para o consumo (DALGLEISH, 2001; GARTI, 2000). A produção de
emulsões cineticamente estáveis, durante um período de tempo de uso prático para
a indústria, requer a incorporação de substâncias conhecidas como estabilizantes,
que são divididos, de acordo com seu modo de ação, em emulsificantes e
modificadores de textura (MCCLEMENTS, 2007).
Um emulsificante é uma substância tensoativa que adsorve na superfície das
gotículas da fase descontínua da emulsão formando uma camada interfacial,
retardando a agregação entre gotas (floculação e/ou coalescência) nas condições
ambientais de fabricação, transporte, armazenamento e uso do produto; e que reduz
significativamente a tensão interfacial, facilitando o rompimento das gotículas
durante a homogeneização para a formação de gotas menores. Certas proteínas,
polissacarídeos, fosfolipídios, surfactantes de baixa massa molecular e partículas
sólidas podem agir como emulsificantes (MCCLEMENTS, 2005, 2007).
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Por sua vez, um modificador de textura é uma substância que modifica as
propriedades reológicas do meio de dispersão (GARTI, 2000), ao aumentar sua
viscosidade (agente espessante) ou formar uma rede de gel na fase contínua
(agente gelificante), diminuindo o movimento das gotas devido à gravidade ou
movimento Browniano. Muitos tipos de proteínas e polissacarídeos podem ser
usados como espessantes ou gelificantes em emulsões alimentícias, como amido,
celulose, pectina, alginato, carragena, gelatina, proteínas do soro de leite, caseína,
proteína de soja e proteínas do ovo (MCCLEMENTS, 2007). Com poucas exceções,
essas substâncias não participam de qualquer reação com as gotas das emulsões,
portanto, embora a estabilidade de emulsões possa ser reforçada pela presença de
materiais modificadores de textura, normalmente não se recomenda utilizá-los como
único agente de estabilização (DALGLEISH, 2001).
Emulsões O/W são principalmente fluidas, embora possam ter fases lipídicas
parcialmente cristalinas, e podem ser mantidas estáveis pelo uso de emulsificantes
de baixa massa molecular, moléculas de proteína, agregados proteicos (micelas de
caseína, grânulos de gema de ovo) ou por uma mistura destes. Porém emulsões
água-em-óleo (W/O), como manteiga e margarina, não são estabilizadas
simplesmente pela formação de uma camada de surfactante adsorvida à interface
que minimize os efeitos das colisões entre gotas; sua estabilidade é muito
dependente da cristalinidade da fase lipídica, da presença de agentes que
aumentam a viscosidade da fase dispersa e da presença de emulsificantes rígidos
na interface óleo-água; isto é, a estabilização por partículas sólidas pode ser mais
importante em emulsões W/O que em O/W (DALGLEISH, 2001).

3.1.1 Estabilidade de emulsões

São três os principais mecanismos de estabilização de emulsões: a
estabilização eletrostática, a estérica e a mecânica (por partículas) (GARTI, 2000).
Contudo, diferentes emulsões alimentícias parecem ser estabilizadas por uma
variedade de mecanismos, sendo difícil definir exatamente a causa da estabilidade
de uma emulsão quando as estruturas de suas camadas interfaciais são muito
complexas (DALGLEISH, 2001).
A estabilização eletrostática baseia-se na teoria DLVO - uma teoria
quantitativa da estabilização coloidal desenvolvida, por volta de 1940, por Derjjaguin
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e Landau e, independentemente, por Verwey e Overbeek - que descreve as forças
de repulsão eletrostática (dupla camada elétrica) que se opõem às forças de atração
de van der Waals (dipolo/dipolo, dipolo/dipolo-induzido e dipolo-induzido/dipoloinduzido) entre partículas (ATKINS; PAULA, 2004; GARTI, 2000; GREGORY, 2006).
Essa dupla camada elétrica das partículas, decorrente da adsorção de íons na
interface de sistemas coloidais, consiste numa camada interna de íons, quase
imóvel, firmemente aderida à partícula coloidal e que pode incluir moléculas de água
(nos meios aquosos); e um ambiente externo de íons móveis com sinal da carga
oposto ao da partícula (ATKINS; PAULA, 2004).
As propriedades elétricas de uma interface são geralmente caracterizadas
pela densidade de carga superficial (σ), o potencial elétrico superficial (ψ0) e o
potencial zeta (ζ). O potencial ζ é considerado a melhor representação das
características elétricas de uma gotícula de emulsão, além de ser uma medida muito
mais fácil que a do potencial elétrico ou da densidade de carga superficial
(MCCLEMENTS, 2007). O potencial ζ é definido como o potencial elétrico na região
limite da camada elétrica interna, medido em relação ao seio da fase contínua;
portanto, é o potencial elétrico na máxima distância da superfície da gota para a qual
os íons permanecem fortemente ligados à gota, chamada plano de cisalhamento,
conforme representado na Figura 1 (ATKINS; PAULA, 2004; MCCLEMENTS, 2007).
Gotículas de emulsões alimentícias, na maioria dos casos, são carregadas
eletricamente e, portanto, interações eletrostáticas podem contribuir para a sua
estabilidade.

Como

são

usados

emulsificantes

para

estabilizar

emulsões

alimentícias, a magnitude e o sinal da carga destas gotas dependem do tipo
(aniônico, catiônico ou não-iônico) e da concentração do emulsificante na interface e
das características da solução circundante (concentração e valência dos íons
presentes, constante dielétrica, pH, temperatura e força iônica). Todas as gotas de
uma emulsão são geralmente estabilizadas com o mesmo tipo de emulsificante,
portanto, têm a mesma carga elétrica, sendo estabilizadas eletricamente quando
repelidas e impedidas de agregarem-se (dependendo do potencial ζ). O sinal e a
magnitude da carga elétrica das gotículas desempenham um papel importante não
só na determinação da estabilidade, mas também das propriedades físico-químicas
de emulsões alimentícias, pois influenciam, por exemplo, a tendência de moléculas
coloidais eletricamente carregadas (antioxidantes, oxidantes e flavorizantes) de
acumularem-se na superfície das gotas (MCCLEMENTS, 2005).
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Figura 1 - Modelo da dupla camada elétrica formada na interface de sistemas coloidais e
representação da região de medição dos potenciais elétricos superficial (ψ0) e zeta (ζ)

Fonte: Adaptação de MALVERN Instruments Ltd. Zetasizer Nano User manual: MAN03175.0. England: MALVERN, 2010.

Forças eletrostáticas repulsivas certamente cooperam para a estabilização de
coloides de alimentos, particularmente quando compostos por proteínas, contudo,
outras forças de estabilização parecem predominar na maioria dos sistemas
alimentícios, não sendo claro em que medida a estabilização eletrostática é
relevante nestes sistemas (DALGLEISH, 2001; GARTI, 2000). As proteínas do leite,
por exemplo, por uma combinação de mecanismos eletrostáticos e estéricos, são
emulsificantes especialmente eficazes no preparo de emulsões O/W (tamanho de
gota < 1 mm) e na estabilização coloidal (DICKINSON, 2012). Contudo, as gotas de
uma emulsão de creme de leite, que são estabilizadas por proteínas do leite, não
floculam no ponto isoelétrico da proteína (pH 4,6) em temperaturas abaixo de 10 °C;
isto é, provavelmente a estabilização estérica produzida pelas proteínas possui
efeitos mais importantes que sua estabilização eletrostática (GARTI, 2000).
As gotas, na maioria das emulsões alimentícias, são revestidas por uma fina
camada de moléculas de emulsificante, como surfactantes, fosfolipídios, proteínas
ou polissacarídeos (GARTI, 2000). A estabilização estérica possui definições
bastante variáveis, porém pode ser entendida como o resultado da interação
(entrelaçamento, interpenetração, distorção e/ou compressão) das camadas
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interfaciais de emulsificantes de duas gotas que se aproximam estreitamente. As
interações estéricas são fortemente repulsivas, quando gotas se aproximam
estreitamente, e provocam aumento de entalpia e diminuição de entropia, reduzindo
a possibilidade de agregação entre as gotas da emulsão (DALGLEISH, 2001;
MCCLEMENTS, 2005).
Além disso, a simples aproximação entre as gotas provoca a formação de
uma área de alta concentração de macromoléculas, que aumenta a pressão
osmótica e faz com que a água flua por elas e tenda a separar as duas gotas
(DALGLEISH, 2001). No entanto, as interações estéricas são fortemente
dependentes das características das camadas interfaciais (como espessura,
empacotamento, reologia e interações moleculares) e, portanto, dependem do tipo
de emulsificante usado (MCCLEMENTS, 2005). Para emulsões O/W e espumas
alimentícias,

macromoléculas,

geralmente

proteínas,

são

os

estabilizantes

universais. Emulsões em cremes, sorvetes, coberturas e outras sobremesas são
invariavelmente estabilizadas por proteínas do leite (GARTI, 2000).
As caseínas são consideradas o exemplo mais óbvio de proteínas capazes de
estabilizar estericamente uma emulsão, porque se estendem suficientemente longe
da interface óleo-água (2-3 nm), quando adsorvidas à interface, permitindo que esse
mecanismo de estabilização ocorra. Porém, emulsões estabilizadas por caseína e
β-lactoglobulina têm sido mantidas estáveis mesmo após estas proteínas serem
digeridas por proteases; isto é, até alguns peptídeos adsorvidos na interface
parecem ter a capacidade de manter esta estabilidade, mesmo que se projetem
muito menos para a solução circundante do que as proteínas originais. Portanto,
ainda não se estabeleceu a espessura de uma camada de proteína ou peptídeo que
é necessária para fornecer a estabilização estérica adequada de gotas de uma
emulsão (DALGLEISH, 2001).
Já a estabilização mecânica de espumas e emulsões envolve a adsorção de
partículas na interface das fases, sendo que o ângulo de contato entre as três
interfaces (θ) define a capacidade da partícula de estabilizar ou desestabilizar o
sistema (GARTI, 2000). Uma importante vantagem da estabilização por partículas
coloidais sólidas é que se podem obter sistemas muito estáveis quanto à
coalescência de gotas, porém uma grande desvantagem é que, normalmente, só se
podem formar emulsões com gotículas relativamente grandes (com tamanhos
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médios maiores que 2 μm), ou seja, emulsões consideravelmente suscetíveis à
separação gravitacional (MCCLEMENTS; GUMUS, 2016).
Na prática, a maioria dos ingredientes ricos em proteínas utilizados como
emulsificantes na indústria de alimentos, como leite desnatado em pó, concentrado
de proteínas de soro de leite e proteína de gema de ovo, contêm vários tipos de
agregados e partículas coloidais proteicas que podem se acumular na interface óleoágua durante a homogeneização. No entanto, geralmente são reconhecidas como
estabilizadas mecanicamente somente as emulsões cujas partículas alimentícias
dispersas permanecem insolúveis e intactas durante a vida útil do sistema
(DICKINSON, 2012).
Assim,

leite

homogeneizado

e

maionese

não seriam exemplos

de

estabilização mecânica, pois muitas das partículas dispersas nestes coloides
alimentícios (micelas de caseína, complexos de lipoproteína de gema de ovo etc.)
coexistem na fase aquosa como proteínas solúveis, que são as predominantemente
responsáveis pela rápida redução da tensão interfacial durante a emulsificação.
Além disso, as partículas de proteína adsorvem à interface O/W aglomeradas e
decompõe-se em fragmentos, que se redistribuem na interface e formam a camada
proteica que finalmente é responsável pela estabilização (DICKINSON, 2012). Um
alimento clássico em que a fase ar é considerada estabilizada por partículas é o
chantilly, no qual gotículas de gordura aderem às bolhas de ar formando uma
camada protetora que impede a coalescência dessas bolhas (GARTI, 2000).
Geralmente, uma emulsão é dita estável quando é capaz de resistir a
mudanças em suas propriedades físico-químicas ao longo do tempo, ou seja, é mais
estável a emulsão cujas propriedades mudam mais lentamente. Uma emulsão,
inclusive alimentícia, pode tornar-se instável devido a uma variedade de
mecanismos físicos e químicos. A instabilidade física dá-se por uma alteração na
distribuição espacial ou na organização estrutural das moléculas da emulsão, como
a separação gravitacional (cremeação ou sedimentação), floculação, coalescência
(total ou parcial), amadurecimento de Ostwald e inversão de fases (Figura 2). Por
sua vez, a instabilidade química resulta de alterações no tipo de moléculas da
emulsão, como resultado da oxidação e da hidrólise, por exemplo (MCCLEMENTS,
2005, 2007).
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Figura 2 - Representação esquemática de alguns mecanismos de instabilidade comuns em
emulsões alimentícias

Fonte: MCCLEMENTS, D. J. Critical review of techniques and methodologies for
characterization of emulsion stability. Critical Reviews in Food Science and Nutrition,
New York, v. 47, n. 7, p. 611-649, 2007.

Quanto à instabilidade física, a separação gravitacional é o processo pelo
qual as gotas se movem para cima (cremeação), porque têm uma densidade mais
baixa do que a da fase contínua, ou para baixo (sedimentação), se tiverem uma
densidade mais elevada do que a da fase contínua. A floculação é o processo pelo
qual duas ou mais gotículas juntam-se para formar um agregado, sem que haja
fusão das gotas. A coalescência (total) ocorre quando duas ou mais gotas se
fundem para formar uma gota maior, enquanto a coalescência parcial ocorre quando
gotículas parcialmente cristalinas se fundem e formam um agregado de formato
irregular, devido à penetração de cristais sólidos de uma gota em uma região fluida
de outra. O amadurecimento de Ostwald dá-se quando gotículas maiores crescem à
custa de gotículas menores, devido ao transporte de massa da fase dispersa através
da fase contínua. E, finalmente, a inversão de fases é o processo pelo qual uma
emulsão óleo-em-água muda para uma emulsão água-em-óleo, ou vice versa
(MCCLEMENTS, 2007).
A separação gravitacional pode ser controlada por vários métodos, tais como
produzir gotículas menores ou aumentar a viscosidade da fase contínua usando
agentes modificadores de textura. A floculação e/ou a coalescência ocorrem
dependendo da composição e propriedades das camadas superficiais adsorvidas
sobre as gotículas de óleo (numa emulsão O/W). Algumas proteínas usadas na
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estabilização de emulsões formam filmes interfaciais muito viscosos que podem
contribuir no controle da coalescência, pois a viscoelasticidade da camada interfacial
pode impedir que as gotículas de óleo adjacentes se rompam e haja o fluxo de óleo
de uma para outra. Tanto a estabilização eletrostática quanto a estérica diminuem a
frequência de aproximação das partículas, assim, a floculação pode ser impedida e
a separação gravitacional será mais lenta, desde que as gotas da emulsão sejam
suficientemente pequenas. Se os processos de floculação e cremeação são lentos,
a coalescência é improvável nas condições normais de armazenamento, pois
provavelmente é apenas consequência da proximidade prolongada de gotículas,
provocada por outras interações desestabilizadoras (DALGLEISH, 2001).
Embora

as

moléculas

de

polissacarídeo

muitas vezes

ajam como

estabilizantes de emulsões, também podem atuar como desestabilizadores (como as
gomas xantana e carragena, por exemplo), pelo mecanismo de floculação por
depleção. Neste mecanismo, o polissacarídeo, uma vez difundido entre as gotículas
da emulsão, atua impedindo a separação destas gotas. O resultado disso é uma
aparente floculação, que pode ser revertida por diluição do agente de floculação na
fase contínua. Embora atue principalmente como um emulsificante, é possível que
caseinato de sódio também cause a floculação por depleção de uma emulsão, se
sua concentração for alta o suficiente para formar agregados grandes que exerçam
um efeito desestabilizador (DALGLEISH, 2001).
Na

prática,

esses

diversos

mecanismos

de

instabilidade

ocorrem

frequentemente inter-relacionados e o desenvolvimento de uma estratégia eficaz
para manter uma emulsão alimentícia estável depende dos mecanismos físicos e/ou
químicos que predominam nessa emulsão particular (MCCLEMENTS, 2005, 2007).
Por exemplo, um aumento no tamanho médio das gotas devido à floculação,
coalescência ou amadurecimento de Ostwald geralmente acelera o processo de
separação gravitacional, enquanto que a ocorrência de separação gravitacional ou
floculação pode tornar as gotas mais suscetíveis à coalescência (MCCLEMENTS,
2007). Consequentemente, faz-se necessário identificar a importância relativa de
cada mecanismo, a relação entre eles e a razão primária da instabilidade, que pode
não ser necessariamente o mecanismo de instabilidade responsável pela
manifestação visível da quebra da emulsão (MCCLEMENTS, 2005).
Quanto à instabilidade química, o mecanismo de desestabilização não está
presente desde a formação da emulsão, mas a estabilidade da emulsão é diminuída
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com o tempo pela ação de uma reação química. Uma camada interfacial de proteína
pode se desfazer pela ação de enzimas proteolíticas, por exemplo; essa é uma
provável causa da instabilidade de produtos à base de leite, quando contaminados
por microrganismos que produzam as tais enzimas. Modificações químicas de
proteínas adsorvidas na interface também podem ocorrer durante o armazenamento
ou processamento do produto; como por reação de Maillard (a reação entre
açúcares e os grupos aminoácidos de proteínas) durante o aquecimento de produtos
à base de leite, que podem causar até a gelificação da emulsão; ou a formação de
proteínas modificadas por produtos da oxidação lipídica da emulsão (DALGLEISH,
2001).

3.1.2 Emulsão de Pickering: definições, estrutura e aplicações

Emulsões alimentícias geralmente são estabilizadas por surfactantes de baixa
massa molecular, proteínas ou hidrocoloides (DICKINSON, 2012; MCCLEMENTS,
2005; WU et al., 2015), como a gelatina e polissacarídeos solúveis ou parcialmente
solúveis em água, produzidos por microrganismos ou obtidos de fontes vegetais
terrestres ou marinhas (BEMILLER, 2006); e possuem tamanho médio de gotas
variando, normalmente, entre 0,1 e 100 μm (MCCLEMENTS, 2007). Porém,
recentemente, os estabilizantes do tipo partículas têm se tornado foco de muitas
pesquisas para a indústria de alimentos (GAO et al., 2014; MCCLEMENTS; GUMUS,
2016; SONG et al., 2015), principalmente por serem bastante eficientes, atóxicos e
não agredirem ao meio ambiente (GAO et al., 2014; SONG et al., 2015; WANG et
al., 2015; WU et al., 2015).
Quanto ao uso de partículas sólidas na estabilização de emulsões,
inicialmente é necessário definir-se o estado coloidal da matéria: o intervalo de
partículas com um tamanho suficientemente pequeno para não serem afetadas por
forças gravitacionais, mas suficientemente grande para produzir desvios nas
propriedades de soluções verdadeiras. Apesar de não haverem limites rigorosos,
podem ser chamadas coloidais as partículas que possuam uma das dimensões com
tamanho entre 10000 e 10 Å (Angstrons), isto é, entre 1 μm e 1 nm (em fibras, por
exemplo, apenas duas dimensões podem estar na faixa coloidal) (BERGNA, 2006).
É pertinente salientar que partículas coloidais podem ser tanto de natureza cristalina
quanto amorfa e que são comumente encontradas dispersas em outra substância,
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formando um sistema coloidal, no qual ambos os componentes podem estar em
qualquer um dos estados da matéria (sólido, líquido ou gás) (BERGNA, 2006;
MALVERN ..., 2010).
Quando partículas coloidais sólidas são suspensas na fase contínua de uma
emulsão, dependendo da magnitude relativa entre a tensão superficial e as forças
inter-partículas, as interfaces das gotas da emulsão podem adsorver essas
partículas, gerando as chamadas emulsões de Pickering (MANOHARAN, 2006). O
fenômeno de estabilização de emulsões por partículas foi relatado pioneiramente por
W. Ramsden em 1903 (BINKS, 2002; DESTRIBATS et al., 2014; FRENCH et al.,
2015) e S. U. Pickering em 1907 (BINKS, 2002; COLVER; CHEN; BON, 2006; WU et
al., 2015); e já tem sido utilizado em cosméticos (SONG et al., 2015) eem
processamentos industriais (ZENG; BISSIG; DINSMORE, 2006).
Quando as partículas são adsorvidas na interface das gotas de uma emulsão,
há redução da energia livre da interface líquido-líquido (FRENCH et al., 2015; ZENG;
BISSIG;

DINSMORE,

2006)

e,

posteriormente,

formação

de

uma

densa

monocamada de partículas que se move restritamente no plano da interface (GAO et
al., 2014; ZENG; BISSIG; DINSMORE, 2006). Vale ressaltar que, na prática, para
que partículas adsorvidas numa interface estabilizem eficazmente uma emulsão,
caracterizando uma emulsão de Pickering, seu tamanho médio deve ser pelo menos
uma ordem de magnitude (10 vezes) menor do que o tamanho das gotas da
emulsão (DICKINSON, 2012). Na Figura 3 se observa, por exemplo, esferas de
poliestireno

adsorvidas

numa

interface

óleo-água;

porém

foram

também

sinterizadas, quando aquecidas a 105 °C por 5 minutos, formando pontes de
aproximadamente 150 nm entre as esferas (DINSMORE et al., 2002).
Figura 3 - Micrografia eletrônica de varredura de esferas de poliestireno adsorvidas em uma
interface óleo-água (também sinterizadas a 105 °C por 5 minutos)

Fonte: DINSMORE, A. D. et al. Colloidosomes: selectively permeable capsules composed of
colloidal particles. Science, Washington, v. 298, n. 5595, p. 1006-1009, 2002.
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Enquanto surfactantes convencionais tendem a adsorver e dessorver sob o
efeito de flutuações térmicas (DESTRIBATS et al., 2014), partículas coloidais sólidas
ligam-se fortemente às interfaces óleo-água e podem adsorver irreversivelmente na
superfície de gotas lipídicas. Além disso, a formação de espessas camadas
interfaciais de partículas coloidais na emulsão pode inibir a oxidação lipídica pela
separação física entre os compostos pró-oxidantes (na fase contínua) e os lipídios
(da fase dispersa); isto é, pode haver a formação de uma barreira física contra próoxidantes (DESTRIBATS et al., 2014; GAO et al., 2014; MCCLEMENTS; GUMUS,
2016; WANG et al., 2015). A estabilização de emulsões por partículas tem se
destacado, portanto, como uma estratégia promissora para aumentar a estabilidade
oxidativa de lipídios emulsionados (WANG et al., 2015) e para a encapsulação e
carreamento de compostos bioativos (hidrofílicos ou lipofílicos) (GAO et al., 2014;
WANG et al., 2015).
Somente partículas que exibem molhabilidade parcial em ambos os fluidos
que compõem uma emulsão podem estabilizar uma emulsão de Pickering (COLVER;
CHEN; BON, 2006; DESTRIBATS et al., 2014; THOMPSON et al., 2012). Pela regra
empírica de Finkle, o tipo de emulsão (O/W ou W/O) é determinado principalmente
pela molhabilidade relativa das partículas nas fases da emulsão, expressa pelo
ângulo de contato trifásico θ da partícula com a interface óleo-água, através da fase
aquosa (Figura 4-a) (BINKS, 2002; DESTRIBATS et al., 2014; THOMPSON et al.,
2012). Partículas relativamente hidrofílicas possuem θ < 90° e, portanto, estabilizam
emulsões O/W preferencialmente, assim como as mais hidrofóbicas possuem θ >
90° e formam preferencialmente emulsões W/O (Figura 4-b) (COLVER; CHEN; BON,
2006; DESTRIBATS et al., 2014; THOMPSON et al., 2012). De forma geral, a
estabilização mais eficaz ocorre quando θ está na faixa de 60 a 70°, para emulsões
O/W (GARTI, 2000).
A molhabilidade das partículas nos fluidos parece restringir o tipo de partícula
que pode ser utilizado na formação de emulsões de Pickering (ROSSIER-MIRANDA;
SCHROËN; BOOM, 2012); contudo, é possível modificar a hidrofobicidade de
partículas coloidais por modificação química ou pela adsorção superficial de
emulsificantes anfifílicos (que possuem parte hidrofílica e parte hidrofóbica) ou
moléculas lipofílicas, tais como lecitina e ácido oleico (GAO et al., 2014; ROSSIERMIRANDA; SCHROËN; BOOM, 2012).
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Figura 4 - Representação esquemática (a) das tensões interfaciais e ângulo de contato
trifásico θ de uma partícula adsorvida a uma interface óleo-água; e (b) da relação entre o
ângulo θ e o tipo de emulsão preferencialmente formada

Fonte: Adaptação de (a) COLVER, P. J.; CHEN, T.; BON, S. A. F. Supracolloidal structures
through liquid-liquid interface driven assembly and polymerization. Macromolecular
Symposia, Weinheim, v. 245-246, n. 1, p. 34-41, 2006; e (b) DESTRIBATS, M. et al.
Pickering emulsions: What are the main parameters determining the emulsion type and
interfacial properties? Langmuir, Washington, v. 30, n. 31, p. 9313-9326, 2014.

A associação de óleo (ou gás), água e partículas pode tornar as superfícies
das gotas (ou bolhas) sensíveis a certos estímulos externos (DESTRIBATS et al.,
2014), como a temperatura, o pH (THOMPSON et al., 2012; WU et al., 2015) ou
campos magnéticos, provocando a desestabilização da emulsão (ou espuma)
(COLVER; CHEN; BON, 2006); que pode ser desejável, dependendo da aplicação.
Além disso, a estabilidade de emulsões de Pickering é fortemente afetada por
muitos fatores, como o tamanho, a forma e a concentração de partículas
(THOMPSON et al., 2012; WU et al., 2015) e o ângulo de contato na interface
(THOMPSON et al., 2012). Todos estes fatores devem ser investigados para que se
conheçam as melhores condições para o preparo dessas emulsões estabilizadas por
partículas (PERSSON et al., 2014).
O tamanho médio de gota em uma emulsão de Pickering é dependente dos
seguintes fatores:


do tamanho da partícula que estabilizará as gotas da emulsão (PERSSON et
al., 2014), sendo maiores as gotas quanto maiores forem as partículas (HO et
al., 2016; THOMPSON et al., 2012);



da concentração de partículas (Figura 5-a), que, quanto maior em relação à
concentração de fase dispersa, tende a gerar emulsões com menores gotas e
que sejam mais estáveis contra a coalescência (PERSSON et al., 2014,
TZOUMAKI et al., 2011);
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e da energia de homogeneização (Figura 5-b), que, quanto maior, permitirá a
obtenção de gotas com menores diâmetros (PERSSON et al., 2014).

Figura 5 - Dependência da distribuição e tamanho médio de gota de emulsões de Pickering
O/W (10/90% m/m) com (a) a concentração de partículas (nanocristais de quitina) e (b) o
método de homogeneização (11,3% de dispersão de sílica coloidal CC301)

* MF = Microfluidizador
Fonte: Adaptação de (a) TZOUMAKI, M. V. et al. Oil-in-water emulsions stabilized by chitin
nanocrystal particles. Food Hydrocolloids, Amsterdam, v. 25, n. 6, p. 1521-1529, 2011; e
(b) PERSSON, K. H. et al. Creation of well-defined particle stabilized oil-in-water
nanoemulsions. Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects,
Amsterdam, v. 459, p. 48-57, 2014.

Quanto à homogeneização, vários métodos estão disponíveis para o preparo
de emulsões O/W convencionais, como a ultra-agitação, a microfluidização, a
homogeneização ultrassônica, emulsificação por membranas e com moinhos
coloidais. Porém a escolha do modo de homogeneização deve ser mais cautelosa
para emulsões de Pickering, já que a maioria dos estabilizadores clássicos dessas
emulsões pode causar danos ao homogeneizador. Por isso a maioria das emulsões
de Pickering, inclusive as estabilizadas por partículas compatíveis com alimentos,
são homogeneizadas por ultra-agitação ou ultrassom e poucos são os estudos que
abordam a aplicação da microfluidização nessas emulsões (LIU; TANG, 2014).
Dentre esses estudos, Persson et al. (2014) exploraram a possibilidade de produzir
emulsões de Pickering por microfluidização e puderam produzir emulsões
estabilizadas por sílica coloidal (Bindzil CC30 e CC301, tamanho médio de partícula
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de 7 nm) com o tamanho de gota entre 100 e 200 nm, isto é, obtiveram
nanoemulsões de Pickering, como era esperado com o uso da microfluidização.
Em geral, a energia de homogeneização não interfere somente na eficiência
de emulsificação, com o tamanho de gotas como principal indicador, mas também
pode afetar a natureza das partículas estabilizadoras da emulsão, como a
hidrofobicidade de superfície, o tamanho de partícula e o estado de agregação, e
variar consideravelmente as propriedades das emulsões de Pickering (LIU; TANG,
2014). Liu e Tang (2014) utilizaram nanopartículas de isolado proteico de soja (SPI)
na obtenção de emulsões de Pickering O/W, com 20% de óleo de soja, e concluíram
que a eficiência de emulsificação foi consideravelmente maior (I < II < III) com o
aumento da energia de homogeneização: (I) ultra-agitação (10000 rpm por

2

minutos); (II) ultra-agitação seguida de tratamento ultrassônico (sonda em 250 W por
3 minutos); ou (III) ultra-agitação seguida de microfluidização (1 ciclo à pressão de
40 MPa).
Liu e Tang (2014) observaram que, para 6,0% (m/v) de SPI, por exemplo, o
tamanho médio de gotas da emulsão foi de 38,9 ± 1,8 µm para o processo I, 3,9 ±
0,3 µm para o processo II e de 0,42 ± 0,01 µm para o processo III, sem variação
estatisticamente significativa durante 40 dias de armazenamento. Quanto maior a
energia de homogeneização, menor a concentração de SPI necessária para manter
a emulsão estável à coalescência e cremeação. Foi necessária uma concentração
mínima de 4,0% (m/v) para manter emulsões I estáveis à coalescência e de 1,0%
(m/v) para II, enquanto toda emulsão preparada pelo processo III exibiu alta
estabilidade contra coalescência por 40 dias. Para qualquer concentração de SPI, as
emulsões do processo I rapidamente apresentaram cremeação; para as emulsões
do processo II, uma concentração mínima de SPI de 4,0% (m/v) foi necessária para
inibir a cremeação por 30 dias; no caso III não ocorreu cremeação para
concentrações de SPI a partir de 1,0% (m/v), por até 30 dias (LIU; TANG, 2014).

3.1.3 Emulsões estabilizadas por celulose e quitosana

Emulsões de Pickering são comumente estabilizadas por sílica, partículas de
argila, alumina, cera, quitina, óxidos de titânio (SONG et al., 2015), carbonato de
cálcio ou até aglomerados de partículas de vírus (WU et al., 2015). Enquanto
algumas nano e micropartículas potencialmente compatíveis com alimentos, para
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estabilizar emulsões de Pickering O/W, são nanocristais de celulose, cristais de
gordura, proteínas (SONG et al., 2015; WU et al., 2015) (como a proteína de soja),
nanocristais

de

quitina,

flavonoides,

amido

hidrofobicamente

modificado

(MCCLEMENTS; GUMUS, 2016; SONG et al., 2015), fito-esteróis, partículas
coloidais de zeína (WANG et al., 2015), nanopartículas lipídicas sólidas (GAO et al.,
2014), celulose cristalina (KARGAR et al., 2012), celulose amorfa (JIA et al., 2015) e
quitosana (LIU et al., 2012). Além das propriedades emulsificantes, algumas
partículas coloidais comestíveis possuem funcionalidades adicionais que podem ser
exploradas nessas emulsões, como a atividade antimicrobiana, antioxidante, o fato
de serem responsivas a algum estímulo externo (como o pH do meio), entre outras
(HO et al., 2016).
A

celulose

é

um

homopolímero

linear

de

alta

massa

molecular

(DAMODARAN; PARKIN; FENNEMA, 2010), com fórmula geral (C6H10O5)n e o
polímero natural mais abundante do mundo. Sua estrutura pode ser classificada em
três níveis organizacionais, sendo o primeiro definido (SANTOS et al., 2012) pela
sequência de cerca de 3000 resíduos de β-D-glicopiranose unidos por ligações
glicosídicas axial-equatorial (1→4), conforme o esquema apresentado na Figura 6
(DAMODARAN; PARKIN; FENNEMA, 2010; SANTOS et al., 2012). O segundo nível
refere-se à conformação espacial da molécula, caracterizado pelas distâncias e
ângulos das ligações covalentes e pelas ligações de hidrogênio intramoleculares
(SANTOS et al., 2012), que formam estruturas planas em forma de fitas
(DAMODARAN; PARKIN; FENNEMA, 2010). Já o terceiro, define a associação das
moléculas em agregados (SANTOS et al., 2012), por ligações de hidrogênio
intermoleculares, formando maços fibrosos de celulose com zonas cristalinas
separadas por zonas amorfas (DAMODARAN; PARKIN; FENNEMA, 2010).
Figura 6 - Representação esquemática da estrutura química primária da celulose

Fonte: SANTOS, F. A. et al. Potencial da palha de cana-de-açúcar para produção de etanol.
Química Nova, São Paulo, v. 35, n. 5, p. 1004-1010, 2012.
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Quanto ao uso como estabilizantes em emulsões de Pickering, a celulose
microcristalina coloidal foi usada como emulsificante hidrossolúvel no primeiro
estudo de incorporação de partículas sólidas para melhorar a estabilidade de
emulsões múltiplas W/O/W contendo surfactantes Span, no qual Oza e Frank, em
1989, sugeriram que essas partículas agiram como uma barreira mecânica para a
coalescência, ao adsorverem na interface da emulsão, e possibilitaram que as
emulsões permanecessem estáveis por 30 dias (BINKS, 2002).
Jia et al. (2013, 2015) e Shen et al. (2016) demonstraram que a celulose
amorfa possui excelente capacidade de estabilização de emulsões (Figura 7) em
relação à celulose microcristalina e ao amido. Jia et al. (2015) analisaram emulsões
de Pickering O/W com 20% (v/v) de fase óleo, feitas a partir de suspensões aquosas
de celulose amorfa a 0,07, 0,28, 0,55, 0,83 e 1,10% (m/v), e concluíram que as
emulsões estabilizadas com concentrações menores que 0,83% (m/v) não foram
fisicamente estáveis; acima de 0,83% (m/v), permanecem completamente estáveis
por até 3 meses; e na concentração de 1,10% (m/v), o sistema não pôde ser bem
emulsionado nas condições de ultra-agitação (10000 rpm por 3 minutos). Todas as
emulsões preparadas possuíram tamanho de gotas semelhantes, entre 20 e 40 μm,
sendo menores as gotas com o aumento da quantidade de partículas adicionada às
emulsões.
Figura 7 - Micrografia de emulsão O/W estabilizada por celulose amorfa (óleo manchado de
Vermelho do Nilo e celulose de Calcofluor Branco)

Fonte: Adaptação de SHEN, W. et al. Stabilizing beverage emulsions by regenerated
celluloses. LWT - Food Science and Technology, London, v. 72, p. 292-301, 2016.

Jia et al. (2013, 2015) analisaram a capacidade de estabilização de emulsões
utilizando dodecano purificado como fase lipídica, que pode não refletir a situação

36

real de aplicação de emulsões alimentícias. Shen et al. (2016) estudaram uma
condição típica de emulsão de bebidas, utilizando óleo essencial de cítricos como
fase lipídica, de 0,5 a 2,0% (v/v), e a celulose amorfa como único estabilizante, a
0,3-0,8% (m/m). Em emulsões preparadas por ultra-agitação (10000 ou 15000 rpm
por 2 ou 8 minutos), a cremeação diminuiu com o aumento das concentrações de
celulose e os tamanhos de gotas diminuíram com o aumento da velocidade e tempo
de agitação. Enquanto as emulsões preparadas por ultrassom (amplitude de pressão
de 60 ou 80% por 2 ou 4 minutos) não apresentaram cremeação após 1 mês de
estocagem, independentemente dos parâmetros de tratamento, e as gotículas
produzidas foram menores que as obtidas por ultra-agitação.
Por sua vez, a quitina é um homopolímero de resíduos 2-acetamida-2-deoxiβ-D-glicopiranose unidos por ligações β-(1→4) (Figura 8-a) - embora algumas de
suas unidades glicopiranose estejam na forma desacetilada como 2-amino-2-deoxiβ-D-glicopiranose (YU; CHEN, 2009) - e o segundo polímero natural mais abundante
do mundo, depois da celulose (HO et al., 2016; LIU et al., 2012; WANG; ZHANG,
2009; YU; CHEN, 2009), considerando a quantidade produzida anualmente no
mundo. Este polissacarídeo é sintetizado por um grande número de organismos
vivos (FERREIRA SOARES, 2009), encontrado como microfibrilas cristalinas
formando componentes estruturais nas paredes celulares de leveduras e de fungos
filamentosos (Aspergillus e Mucor sp., por exemplo) e no exoesqueleto de
artrópodes (insetos e crustáceos). No entanto, é mais facilmente isolada do no
exoesqueleto de crustáceos marinhos, como caranguejos e camarões (FERREIRA
SOARES, 2009; YU; CHEN, 2009).
A quitina encontra-se naturalmente com duas formas, α e β, dependendo de
sua origem; pois apesar de descrita uma terceira forma, a γ-quitina, esta parece ser
apenas uma variante da família α. Α α-quitina é a mais abundante e ocorre em
paredes celulares de fungos, em tendões e conchas de lagostas e caranguejos, em
cascas de camarões e na cutícula de insetos, por exemplo. A mais rara forma, a βquitina, é encontrada associada a proteínas em gládios de lulas e nos tubos
sintetizados pelos vermes Pogonophora e Vestimentifera, e ocorre também em
anelídeos Aphrodite chaetae e no envoltório construído por algumas algas e
protozoários. Uma forma particularmente pura de β-quitina encontra-se em espinhos
monocristalinos excretados pelas diatomáceas (algas microscópicas) Thalassiosira
fluviatilis (FERREIRA SOARES, 2009).
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Figura 8 - Representação esquemática da estrutura química primária (a) da quitina e (b) da
quitosana

Fonte: Adaptação de VÅRUM, K. M.; SMIDSRØD, O. Structure–property relationship in
chitosans. In: DUMITRIU, S. (Ed.). Polysaccharides: structural diversity and functional
versatility. 2nd ed. New York: Marcel Dekker, 2004. cap. 26, p. 625-643.

O mais importante derivado da quitina é a quitosana (FERREIRA SOARES,
2009), um polissacarídeo linear que contém unidades de 2-acetamida-2-deoxi-β-Dglicopiranose e de 2-amino-2-deoxi-β-D-glicopiranose vinculadas por ligações
β-(1→4) (Figura 8-b) (HO et al., 2016; LIU et al., 2012). Este biopolímero é obtido
pela desacetilação parcial da quitina em estado sólido e condições alcalinas (mais
comumente) ou por hidrólise enzimática, especificamente quando este grau de
desacetilação atinge valores de cerca de 50% e o biopolímero torna-se solúvel em
meios ácidos diluídos (FERREIRA SOARES, 2009; YU; CHEN, 2009). Devido à
morfologia semicristalina da quitina, a quitosana obtida por hidrólise alcalina tem
uma distribuição heterogênea de grupos acetil ao longo de sua cadeia e sua
solubilização em meios ácidos ocorre pela protonação de seus grupos –NH2,
tornando-os –NH3+, convertendo o polissacarídeo em um polieletrólito catiônico
(FERREIRA SOARES, 2009; HO et al., 2016).
Até agora, foram encontradas três formas cristalinas de quitosana. A mais
abundante é chamada “quitosana de tendão”, que é preparada a partir de quitina de
tendão de caranguejo por N-desacetilação; é uma forma hidratada, na qual a
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molécula de quitosana forma uma dupla-hélice estendida no cristal. A segunda é
chamada “quitosana recozida”, por ter sido obtida pela primeira vez pelo
aquecimento de um filme de quitosana na presença de água. Trata-se de um cristal
anidro de quitosana e não se dissolve em soluções ácidas diluídas nem forma
complexo com qualquer íon de metal de transição, sendo considerado um material
inerte. A terceira forma surge de um comportamento aparentemente exclusivo da
cadeia de quitosana na presença de determinadas espécies de ânions, isto é, o
encolhimento da conformação molecular formando uma dupla-hélice menos
estendida. Estas formas cristalinas de sais de quitosana são chamadas sais do tipo
II e todos eles fornecem padrões de fibra semelhante aos de um sal de cloridrato de
quitosana; mas quando conservada a 98% de umidade relativa, a fibra exibe um
padrão de dupla-hélice mais convencional (YUI; OGAWA, 2004).
A quitosana tem sido amplamente utilizada como aditivo na indústria
alimentícia, em formulações biomédicas e farmacêuticas, como agente hidratante
em cosméticos (FERREIRA SOARES, 2009) e como separador de detritos na
indústria agrícola (YUI; OGAWA, 2004). Quitosana tem recebido atenção crescente
como um material polimérico renovável, principalmente, por ser um biopolímero
barato e atóxico para mamíferos, mas também por sua biodegradabilidade
(FERREIRA SOARES, 2009; LIU et al., 2012), biocompatibilidade, capacidade
espessante na água, propriedade quelante-seletiva (YU; CHEN, 2009), atividade
antimicrobiana, atividade antioxidante, sua reatividade química e bioquímica superior
à da quitina (YUI; OGAWA, 2004), formando complexos estáveis com muitos íons
metálicos, e suas várias biofuncionalidades, incluindo o reforço homeostático,
imunológico e antitrombogênico (inibição da agregação de plaquetas e a formação
de coágulos); e a cicatrização de feridas (WANG; ZHANG, 2009). A quitosana
também é facilmente convertida em fibras, filmes, revestimentos, grânulos, pós e
soluções, aumentando ainda mais seu potencial de aplicação (YU; CHEN, 2009).
Liu et al. (2012) demonstraram o potencial de partículas de quitosana,
derivadas da quitosana auto-agregada em condição de pH maior que seu valor de
pKa, na estabilização de emulsões de Pickering O/W, sem a necessidade de
modificação química. Estas partículas biopoliméricas mostraram-se eficazes na
formação de emulsões de Pickering pH-responsivas, isto é, emulsões cujo processo
reversível de emulsificação e quebra da emulsão pode ser facilmente feito pela
mudança do valor de pH da fase aquosa. Fatores de influência no sistema são o
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valor de pH, as concentrações de quitosana, de água e da fase lipídica, os tipos de
óleo e concentrações de sal. Segundo Ho et al. (2016), o tamanho médio de
partículas também é muito importante e afirmam que, no caso das partículas autoagregadas de quitosana, este depende da massa molecular da quitosana usada
como matéria-prima, sendo que a quitosana de baixa massa molecular normalmente
gera partículas menores.

3.1.4 Preparo de partículas de celulose e de quitosana para a estabilização de
emulsões

O principal foco das pesquisas quanto às emulsões de Pickering para a
indústria de alimentos é no uso de partículas de origem biológica, idealmente
partículas coloidais, para a formação de emulsões alimentícias com pequenas
gotículas que possam ser revestidas por uma camada destas partículas coloidais
(MCCLEMENTS; GUMUS, 2016; WANG et al., 2015). Para a aplicação ideal em
alimentos, partículas coloidais sólidas devem poder ser obtidas por um processo
barato, de abordagem simples e em condições suaves. No entanto, são geralmente
caras as partículas derivadas de fonte proteica; estabilizadores à base de
polissacarídeos normalmente requerem uma etapa adicional de modificação química
para melhorar a hidrofobicidade das partículas (HO et al., 2016); e ainda é um
desafio tecnológico fundamental produzir emulsões estabilizadas por partículas
coloidais, especialmente proteicas (GAO et al., 2014; WANG et al., 2015).
Em seu estado natural, a celulose geralmente não é apropriada para o uso
como emulsificante, principalmente por ser insolúvel em água, no entanto, pode ser
isolada e modificada de várias maneiras para se produzir ingredientes alimentícios
tensoativos que podem ser usados como emulsificantes; como a metil-celulose
(MC), a hidroxipropil-celulose (HPC) e a metil-hidroxipropil-celulose (MHPC). Estes
emulsificantes são polímeros não-iônicos solúveis em água fria, mas tendem a
tornar-se insolúveis se a solução for aquecida acima de uma determinada
temperatura crítica (50-90 °C). Eles também possuem estabilidade em ampla faixa
de pH (2-11), à concentração de sal e a ciclos de congelamento-descongelamento; o
que

pode

ser

benéfico

(MCCLEMENTS, 2005).

em várias

aplicações

de

emulsões

alimentícias
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O arranjo estrutural da celulose não lhe confere somente a insolubilidade num
grande número de solventes, inclusive a água (DAMODARAN; PARKIN; FENNEMA,
2010; MCCLEMENTS, 2005; SANTOS et al., 2012), mas também resistência à
ruptura, porque suas zonas cristalinas dificultam a acessibilidade de enzimas à
estrutura (DAMODARAN; PARKIN; FENNEMA, 2010). A celulose purificada
insolúvel é denominada celulose microcristalina (MCC), obtida geralmente por
hidrólise ácida da polpa de celulose de madeira, que causa a liberação de
microcristais (DAMODARAN; PARKIN; FENNEMA, 2010) e o descarte do domínio
amorfo da estrutura, gerando uma grande perda de celulose. Já outros métodos,
como a micro ou nanofibrilação, requerem altíssimos gastos energéticos. Assim, a
produção de celulose amorfa como um material funcional seria rentável para a
indústria de celulose, mas suas propriedades funcionais têm sido muito pouco
exploradas, principalmente na indústria de alimentos (JIA et al., 2014, 2015).
Contudo, Jia et al. (2013, 2014, 2015) obtiveram êxito na produção de
celulose amorfa com ácido fosfórico (H3PO4) como solvente, que, ao contrário dos
solventes convencionalmente utilizados nessa produção, é atóxico e relativamente
barato. Entretanto, deve ser usado em alta concentração e baixa temperatura para
que a celulose se solubilize adequadamente. Segundo esses autores, ocorre um
processo de esterificação na dissolução de MCC em ácido fosfórico: celulose-OH +
H3PO4 → celulose-O-PO3H2 + H2O, e que, na regeneração da celulose em água,
obtém-se celulose amorfa pela reação inversa: celulose-O-PO3H2 + H2O → celuloseOH + H3PO4 (JIA et al., 2015).
Segundo Jia et al. (2013), há substituição de grupamentos fosfato na celulose
regenerada de 0,0001%, obtida da relação entre o número de mols de fósforo
(Espectroscopia de Emissão Óptica com Plasma Indutivamente Acoplado; ICP-OES)
e o número de mols de celulose na celulose regenerada. Ou seja, a celulose
regenerada de ácido fosfórico tem essencialmente a mesma estrutura química, com
ínfima substituição de grupamentos fosfato, mas com menos cristalinidade em
comparação com a celulose microcristalina (SHEN et al., 2016). Portanto, partículas
estabilizadoras de emulsões à base de celulose podem ser obtidas por um processo
barato, simples, em condições suaves e sem a necessidade de modificação química.
A quitosana em soluções ácidas diluídas apresenta grupos amina (–NH2)
protonados (–NH3+) e hidroxilas (–OH) ao logo de sua cadeia e, de acordo com sua
estrutura química, possui baixa atividade de superfície. Portanto, a quitosana não é
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um bom emulsificante por natureza, a não ser que sofra alguma modificação
hidrofóbica (HO et al., 2016; LIU et al., 2012), pela introdução de grupos hidrofóbicos
num ou ambos dos seus grupos funcionais reativos, ou que possa formar um
complexo (com o ácido oleico, por exemplo, pela interação eletrostática de −COO− e
–NH3+) que lhe permita estabilizar sistemas particulares (como uma emulsão O/W
com óleo de girassol como a fase lipídica, que possui um alto teor de ácido oleico)
(LIU et al., 2012).
No entanto, a quitosana sofre agregação in situ sob condição de pH maior
que seu valor de pKa, porque a desprotonação de seus grupos amina aumenta a
atração intermolecular entre suas unidades acetil (2-acetamida-2-deoxi-β-Dglicopiranose) e, portanto, a quitosana sofre uma transição sol-gel em meios
aquosos (HO et al., 2016). Esse valor de pKa dos grupos amina tende a 6,5 quando
o grau de desacetilação da quitosana é superior a 75%. Partículas de quitosana são
formadas como resultado da agregação das cadeias poliméricas causada pela
neutralização de carga e, assim, há aumento de ligações de hidrogênio e interações
hidrofóbicas com aumento do pH (MWANGI et al., 2016). Assim, a quitosana é
considerada um polímero pH-responsivo em potencial, já que em baixo pH seus
grupos amina são protonados, tornando a quitosana um polieletrólito catiônico
hidrossolúvel, e em pH elevado se tornam desprotonados, fazendo com que o
polímero se torne insolúvel (LIU et al., 2012).
Uma importante consequência da auto-agregação da quitosana é que sua
hidrofobicidade é intensificada (HO et al., 2016) e, portanto, os agregados formados
em pH > pKa possuem maior afinidade ao óleo. Assim, partículas de quitosana autoagregadas têm sido usadas para formar emulsões O/W, recentemente. A quitosana
pode estabilizar emulsões agindo como um modificador de textura, por aumentar a
viscosidade da fase contínua, mas, diferente da maioria dos emulsificantes, possui
pobre capacidade de estabilização pela diminuição da tensão interfacial, devido à
ocorrência dos grupos hidrofílicos hidroxila e amina em sua estrutura química
(MWANGI et al., 2016). Tal fato significa que o mecanismo de estabilização de
emulsões por partículas de quitosana é diferente dos surfactantes e que partículas
estabilizadoras de emulsões à base de quitosana também podem ser obtidas por um
processo barato, simples, em condições suaves e sem a necessidade de
modificação química.
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3.2

Antioxidantes emulsionados

Emulsões são reconhecidas como bons carreadores de compostos bioativos,
tanto hidrofílicos quanto lipofílicos, e têm sido amplamente aplicadas nas áreas
farmacêutica e cosmética (MORAIS; BURGESS, 2014a) desde os estudos pioneiros
de Jeppsson, em 1972, sobre a injeção intravenosa de ácido barbitúrico incorporado
em emulsões (DAVIS et al., 1987). Quanto a aplicações em alimentos, os sistemas
emulsionados mais comuns de carreamento de compostos ativos são as
nanoemulsões e as macroemulsões. As macroemulsões, também chamadas de
emulsões convencionais, possuem tamanho de gotas maior que 200 nm (DAVIDOVPARDO; MCCLEMENTS, 2015; ZEEB et al., 2015). Nanoemulsão é um sistema
coloidal W/O ou O/W constituído por gotas de tamanhos entre 20 e 200 nm e
caracterizado principalmente por ser termodinamicamente instável (BARRADAS et
al., 2015) e não ser formado espontaneamente (MORAIS; BURGESS, 2014b).
Por serem termodinamicamente instáveis, pois a energia livre das fases
separadas é menor do que a da emulsão formada, tanto as nanoemulsões quanto as
macroemulsões normalmente são desestabilizadas ao longo do tempo por uma série
de mecanismos, como cremeação, floculação, coalescência e amadurecimento de
Ostwald. No entanto, estes sistemas podem permanecer metaestáveis durante um
tempo considerável quando adicionados de estabilizadores adequados (ZEEB et al.,
2015), adquirindo a estabilidade cinética suficiente para a aplicação (DAVIDOVPARDO; MCCLEMENTS, 2015). Consequentemente, surge a necessidade de
determinar as melhores condições de formação destes sistemas, como tipo e
concentração de surfactante, concentração e tipo das fases da emulsão
(BARRADAS et al., 2015), e das condições de produção.
Contudo, a propensão da maioria das emulsões convencionais à floculação,
coalescência e/ou cremeação, quando expostas a condições desfavoráveis durante
o processamento, armazenamento e consumo de alimentos, pode limitar sua
aplicação como um eficiente sistema de carreamento de ingredientes bioativos.
Nesse contexto, as emulsões de Pickering têm demonstrado vantagens para o
carreamento de ingredientes alimentícios funcionais, principalmente por poderem
fornecer maior estabilidade física ao sistema. Além disso, a liberação de bioativos
encapsulados em emulsões de Pickering pode ser, em princípio, eficazmente
controlada ajustando-se as estruturas das partículas sólidas adsorvidas na interface
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do sistema ou usando disparadores apropriados, como as mudanças de pH e
temperatura (MAO et al., 2017).

3.2.1 Antioxidantes naturais

Os tri, di e monoacilgliceróis, ácidos graxos livres, glicolipídios, fosfolipídios e
esteróis, entre outras substâncias, são compostos oxidáveis em diferentes graus,
sendo os ácidos graxos insaturados as estruturas mais susceptíveis à oxidação
(RAMALHO; JORGE, 2006). A deterioração de óleos e gorduras pela oxidação
lipídica é responsável pelos odores e sabores rançosos que interferem na qualidade
sensorial dos alimentos, além de provocar outras alterações que afetam tanto a
qualidade nutricional, devido à degradação de vitaminas lipossolúveis e de ácidos
graxos essenciais; quanto a inocuidade dos alimentos, pela formação de compostos
poliméricos potencialmente tóxicos (DEL RÉ; JORGE, 2012; OLIVEIRA et al., 2009;
RAMALHO; JORGE, 2006; ZOU; AKOH, 2015b).
A adição de antioxidantes é uma das estratégias mais eficazes e
convenientes para evitar a oxidação lipídica (ZOU; AKOH, 2015b). Os antioxidantes
podem ser definidos como substâncias que, presentes em baixas concentrações
com relação às biomoléculas que protegem, são capazes de retardar ou prevenir a
oxidação de substratos oxidáveis (OLIVEIRA et al., 2009). De acordo com os
mecanismos de ação, os antioxidantes podem ser classificados como primários,
quando interrompem as reações de oxidação bloqueando a formação de radicais
livres (RAMALHO; JORGE, 2006), pela doação de elétrons ou hidrogênio aos
radicais livres (DEL RÉ; JORGE, 2012); ou secundários, quando agem
principalmente por complexação de metais de transição, eliminação do oxigênio
singlete e/ou doando hidrogênio a antioxidantes primários (ZOU; AKOH, 2015b).
Porém, além do atual apelo do consumo de produtos alimentícios
minimamente industrializados, cuja produção não envolva o emprego de
quantidades significativas de aditivos sintéticos (DEL RÉ; JORGE, 2012); o emprego
de antioxidantes sintéticos tem sido bastante questionado com relação à sua
potencial toxicidade, direcionando as pesquisas a compostos naturais que possuam
essa funcionalidade (DEL RÉ; JORGE, 2012; VALENTÃO et al., 2002; ZOU; AKOH,
2015a).
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Dentre os antioxidantes naturais, encontram-se os compostos fenólicos e
algumas vitaminas, como as vitaminas C (ácido ascórbico), A (retinol, α e βcaroteno) e E (tocoferóis e tocotrienóis) (AKOH; MIN, 2008; OLIVEIRA et al., 2009).
Os compostos fenólicos são os antioxidantes mais comuns de fontes naturais
(BROINIZI et al., 2007), sendo definidos, quimicamente, como substâncias que
possuem um anel aromático com uma ou mais hidroxilas, podendo apresentar
ésteres, metil-ésteres e glicosídeos como grupos substituintes em sua estrutura
(DEL RÉ; JORGE, 2012). Desse grande grupo, destacam-se os flavonoides
(BROINIZI et al., 2007), como as antocianinas, catequinas, flavonas, flavonóis,
isoflavonas e proantocianidinas; e os ácidos fenólicos, como os ácidos caféico,
ferúlico, gálico e salicílico (AKOH; MIN, 2008).
O ácido ascórbico é hidrossolúvel e, em alimentos, pode atuar como
antioxidante secundário através de vários mecanismos, como pela inativação de
radicais livres; regeneração do antioxidante primário, pela doação de hidrogênio;
complexação de metais; e eliminação de oxigênio; mas tende a agir como um próoxidante quando em pequenas concentrações nos músculos (AKOH; MIN, 2008).
Já carotenoides são pigmentos lipossolúveis, sintetizados por plantas e
microrganismos, que fornecem uma coloração vermelha, laranja ou amarela para
frutas (como abacate, manga, frutas cítricas, pêssego, abacaxi, tomate, morango
etc.) e legumes (como cenoura, abóbora, batata doce etc.) (LEE; WONG, 2014).
Estes compostos possuem atividade de vitamina A (AKOH; MIN, 2008) e podem agir
como antioxidantes primários ou secundários (quando agem como quelantes físicos
de oxigênio singlete), tão bem quanto maior for o número de ligações duplas
conjugadas do composto. Contudo, em pressões de oxigênio elevada, os
carotenoides atuam como pró-oxidantes em vez de antioxidantes. Também é
provável que os carotenoides tenham uma concentração de atividade antioxidante
máxima, específica para cada matriz considerada, abaixo da qual seu efeito
antioxidante é menor que sua eficácia máxima e acima da qual seu efeito próoxidante pode predominar (AKOH; MIN, 2008; ZOU; AKOH, 2015b).
Os carotenoides, além de insolúveis em água, também possuem baixa
solubilidade em óleo e são muito sensíveis à degradação oxidativa quando expostos
a temperatura, oxigênio e luz, o que limita sua adição em alimentos. Portanto, a
dispersão de carotenoides em sistemas de carreamento adequados pode viabilizar
seu uso em alimentos (LEE; WONG, 2014), e o uso de emulsões de Pickering pode
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ser uma boa opção. A Figura 9 apresenta a representação esquemática da estrutura
química do β-caroteno.
Figura 9 - Representação esquemática da estrutura química do β-caroteno

Fonte: MELÉNDEZ-MARTÍNEZ, A. J. Relationship between the colour and the chemical
structure of carotenoid pigments. Food Chemistry, Amsterdam, v. 101, n. 3, p. 1145-1150,
2007.

Por sua vez, tocoferol é uma descrição genérica para mono, di e trimetiltocois, que contêm uma estrutura anelar 6-cromanol (um anel fenólico e um
heterocíclico) com uma cadeia lateral de 16 átomos de carbono e que pode
apresentar grupamentos metil nas posições 5, 7 e 8 (AKOH; MIN, 2008). Pela
posição e o número de grupos metil do anel cromanol, o tocoferol, ou tocotrienol
homólogo, é classificado como α, β, γ ou δ (Figura 10), sendo proposta a ordem de
eficácia antioxidante α > β > γ > δ, com base na capacidade de doação de
hidrogênio (ZOU; AKOH, 2015a).
Figura 10 - Representação esquemática da estrutura química de tocotrienóis e tocoferóis

Fonte: ZOU, L.; AKOH, C. C. Antioxidant activities of annatto and palm tocotrienol-rich
fractions in fish oil and structured lipid-based infant formula emulsion. Food Chemistry,
Amsterdam, v. 168, p. 504-511, 2015a.
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Os tocoferóis são antioxidantes primários lipossolúveis reconhecidos como os
mais abundantes na natureza e os principais em alimentos e sistemas biológicos
(AKOH; MIN, 2008; ZOU; AKOH, 2015a). Contudo, o α-tocoferol também pode agir
como um pró-oxidante dependendo do sistema, da concentração e do tempo de
contato (ZOU; AKOH, 2015a,b). Ainda, efeito antioxidante sinérgico tem sido
relatado quanto a combinações do α-tocoferol e antioxidantes com diferente
mecanismo de ação, tais como ácido ascórbico, ácido cítrico e β-caroteno (ZOU;
AKOH, 2015b).
Vários são os estudos que afirmam a ação antioxidante sinérgica entre
α-tocoferol e β-caroteno (TERAO et al., 1980; HEINONEN et al., 1997;
KARABULUT, 2010; XU et al., 2013; ZOU; AKOH, 2015b). Terao et al. (1980)
relataram um efeito antioxidante de δ-tocoferol (0,1% m/m), β-caroteno (0,01% m/m)
e de ambos quando adicionados ao óleo de soja. Quando adicionado ao óleo
clarificado, isto é, um óleo que sofreu a eliminação de impurezas cromóforas
(tornando-o mais estável à foto-irradiação) e também dos tocoferóis (tornando-o
mais suscetível à auto-oxidação), o β-caroteno acelerou a deterioração do óleo.
Portanto, concluiu-se que houve efeito dos tocoferóis naturalmente presentes no
óleo de soja, 80 μg/g de α-tocoferol, 620 µg/g de γ-tocoferol e 220 μg/g de
δ-tocoferol, na proteção do β-caroteno adicionado ao óleo contra a oxidação
(TERAO et al., 1980).
Heinonen et al. (1997) avaliaram os efeitos da adição de β-caroteno, α e γtocoferóis na auto-oxidação de emulsões O/W com 10% de óleo e concluíram que o
sinergismo entre β-caroteno e α-tocoferol é dose-dependente, não ocorrendo
quando os níveis de α-tocoferol são muito inferiores aos de β-caroteno. Xu et al.
(2013), por exemplo, observaram sinergismo entre β-caroteno e α-tocoferol quando
adicionados em 150 µg/g e 200 µg/g, respectivamente, em emulsões O/W. Zou e
Akoh (2015b) explicaram o sinergismo entre estes compostos antioxidantes de duas
maneiras: um ciclo de regeneração do α-tocoferol por ação do β-caroteno ou um
mecanismo de autoxidação do α-tocoferol para proteger o β-caroteno.
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4

MATERIAL E MÉTODOS

Para a execução desta dissertação foram empregados os seguintes materiais:
celulose microcristalina (MCC) em pó (Sigma Aldrich, Avicel® PH-101 ~ 50 µm,
Japão), ácido fosfórico (H3PO4) a 85% (m/v) (Synth, Brasil), água destilada,
quitosana (QTS) de média massa molecular (190-310 kDa) em pó (Sigma Aldrich,
448877, Brasil), ácido acético (CH3COOH) glacial (Synth, Brasil), papel de filtro nº 1
(Whatman), óleo de soja (Liza 5 vezes extra filtrado, Cargill, Brasil), β-caroteno em
pó (Sigma Aldrich, Estados Unidos), NaOH (Synth, Brasil).
4.1

Produção de celulose cristalina

O preparo da celulose cristalina foi feito com base em estudos de Kargar et al.
(2012), sendo 2 g de celulose microcristalina (MCC) adicionados em 100 g de água
destilada, em banho-maria ultratermostatizado (Marconi, MA 184, Brasil) a 50 °C por
40 minutos, sob agitação mecânica a 150 rpm (Tecnal TE039-1, Brasil). Após esse
aquecimento, as suspensões foram agitadas por 10 minutos (Hanna Instruments HI
190M) e, então, submetidas a tratamentos com ultra-agitação (Ika T25 digital Ultraturrax, Alemanha) em banho de gelo (Figura 11), como sugerido por Shen et al.
(2016). Em seguida, as suspensões de celulose cristalina foram avaliadas quanto ao
seu valor de pH, com um potenciômetro (Gehaka, modelo PG 2000). Portanto, foram
produzidos 4 tipos de suspensões de celulose cristalina:


sem tratamento com ultra-agitação (ST);



tratadas por ultra-agitação a 10000 rpm por 3 minutos (UT10);



tratadas por ultra-agitação a 15000 rpm por 3 minutos (UT15);



e tratadas por ultra-agitação a 20000 rpm por 3 minutos (UT20).
Essas suspensões de celulose cristalina foram caracterizadas quanto ao

tamanho de partículas, à microestrutura de superfície das partículas (microscopia
eletrônica de varredura (SEM) e/ou microscopia de força atômica (AFM)), ao
potencial zeta (ζ) e à estabilidade física.
Após liofilização (Heto, modelo FD 1,0-60) das suspensões sem tratamento
com ultra-agitação, obteve-se a celulose cristalina em pó, que foi caracterizada
quanto à sua estrutura por análises de difração de raios-X (DRX) e espectroscopia
de infravermelho com Transformada de Fourier (FTIR). Além de análises de
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estrutura química, as amostras de celulose cristalina em pó foram caracterizadas
quanto à cor instrumental.
A MCC, matéria-prima utilizada na produção de celulose cristalina, também foi
caracterizada por análises de tamanho de partículas, SEM, DRX, FTIR e colorimetria
instrumental.
Figura 11 - Arranjo Ultra-turrax + banho de gelo utilizado para a obtenção das suspensões
de celulose cristalina, celulose amorfa e quitosana a 10000, 15000 e 20000 rpm por 3
minutos

Fonte: Própria autoria.

4.2

Produção de celulose amorfa

O preparo da celulose amorfa foi feito com base em estudos de Jia et al.
(2014, 2015). Assim, 100 ml de ácido fosfórico a 85% (m/v), previamente
armazenado a 2 °C em um refrigerador (Bosch, intelligent all refrigerator 39, Brasil),
foram misturados com 2 g de MCC e 6 ml de água destilada, em banho-maria
ultratermostatizado a 10 °C (Marconi, MA 184, Brasil). Em seguida, essa suspensão
de MCC foi mantida em uma câmara climatizada (Biologic Oxygen Demand Tecnal
TE390, Brasil) a 0 °C por 24 horas, sob agitação mecânica a 150 rpm (Tecnal
TE039-1, Brasil), para permitir que a reação entre o ácido fosfórico e a MCC
ocorresse (Figura 12). Então, a suspensão de celulose amorfa foi diluída com 500 ml
de água destilada e centrifugada a 16700*g (RCF) por 20 minutos, a 20 °C (Hitachi,
himac CR21GII).

49
Figura 12 - Arranjo câmara climatizada + agitador mecânico para a produção de suspensões
de celulose amorfa, na condição de 150 rpm a 0 °C por 24 horas

Fonte: Própria autoria.

O sobrenadante obtido após a centrifugação foi descartado, enquanto a
celulose amorfa na forma de pellet foi re-suspensa em 500 ml de água destilada;
essa suspensão formada foi centrifugada (Thermo IEC, Centra GP8R, Estados
Unidos) a 4000*g por 10 minutos, a 10 °C. Este processo de suspensão e
centrifugação foi repetido por 5 vezes, verificando-se o pH de cada sobrenadante,
com um potenciômetro (Gehaka, modelo PG 2000), e a concentração de sólidos
solúveis, com um refratômetro manual de bancada (refratômetro analógico de
bancada ABBE); a fim de constatar a progressiva remoção do ácido fosfórico e de
resíduos solúveis da reação entre MCC e H3PO4.
O rendimento de celulose amorfa foi calculado após o processo de liofilização
(Heto, modelo FD 1,0-60) dos pellets de celulose amorfa obtidos da última
centrifugação realizada (Figura 13). Este material liofilizado foi macerado
manualmente e armazenado em dessecador sobre sílica-gel. A obtenção de
celulose amorfa ao final do processo foi verificada pela análise das estruturas
cristalinas da celulose amorfa em pó (liofilizada), por análises de DRX e de FTIR.
Além de análises de estrutura química, as amostras de celulose amorfa em pó foram
caracterizadas quanto à cor instrumental. Como citado anteriormente (4.1), a MCC
também foi caracterizada por análises de tamanho de partículas, SEM, DRX, FTIR e
colorimetria instrumental.
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Figura 13 - Liofilização dos pellets de celulose obtidos após 1 centrifugação a 16700*g por
20 minutos a 20 °C e 5 centrifugações a 4000*g por 10 minutos a 10 °C

Fonte: Própria autoria.

Suspensões de celulose amorfa foram produzidas pela re-suspensão dos
pellets de celulose amorfa (obtidos da última centrifugação) em 120 g de água
destilada, a fim de se obter uma concentração entre 0,9 e 1% (m/m). Similarmente
ao procedimento utilizado para as suspensões de celulose cristalina (4.1), foram
produzidos 4 tipos de suspensões de celulose amorfa:


sem tratamento com ultra-agitação (ST);



tratadas por ultra-agitação a 10000 rpm por 3 minutos (UT10);



tratadas por ultra-agitação a 15000 rpm por 3 minutos (UT15);



e tratadas por ultra-agitação a 20000 rpm por 3 minutos (UT20).
As suspensões de celulose amorfa foram caracterizadas quanto ao tamanho

de partículas, à microestrutura de superfície das partículas (SEM e/ou AFM), ao
potencial ζ e à estabilidade física.
4.3

Produção de partículas de quitosana

O preparo de partículas de quitosana foi feito com base em estudos de Liu et
al. (2012) e Ho et al. (2016). Assim, adicionou-se 0,1 g de quitosana de média
massa molecular (QTS) em 100 g de água destilada, sob agitação magnética por 10
minutos (Hanna Instruments HI 190M), enquanto o ácido acético glacial foi
adicionado, na proporção quitosana:ácido acético glacial de 2:3 (m/m). A suspensão
de quitosana foi agitada suavemente por 12 horas a temperatura ambiente.
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Similarmente aos procedimentos utilizados para as suspensões de celulose, foram
produzidos 4 tipos de suspensões de quitosana:


sem tratamento com ultra-agitação (ST);



tratadas por ultra-agitação a 10000 rpm por 3 minutos (UT10);



tratadas por ultra-agitação a 15000 rpm por 3 minutos (UT15);



e tratadas por ultra-agitação a 20000 rpm por 3 minutos (UT20).
Então, as suspensões de quitosana foram submetidas à filtração com um

papel de filtro nº 1. Após a filtração, o pH da suspensão de quitosana foi
determinado com um potenciômetro (Gehaka, modelo PG 2000). A obtenção de
partículas de quitosana deu-se pelo ajuste do pH da suspensão de quitosana ao
valor de 6,9, usando uma solução de NaOH; o que provocou a desprotonação dos
grupos amino da quitosana, pelo valor do pH do meio ser maior que o pKa da
quitosana (6,5). As suspensões de partículas de quitosana foram caracterizadas
quanto ao tamanho de partículas, à microestrutura de superfície das partículas (SEM
e/ou AFM), ao potencial ζ e à estabilidade física.
As partículas de quitosana em pó foram obtidas por liofilização (Heto, modelo
FD 1,0-60) das suspensões antes da filtração e correção de pH (a não ser quando
indicado o contrário) e, em seguida, foram caracterizadas quanto à sua estrutura por
análises de DRX e FTIR e quanto à cor instrumental.
A matéria-prima utilizada para a obtenção das suspensões partículas de
quitosana, a QTS, também foi caracterizada por análises de tamanho de partículas,
SEM, DRX, FTIR e colorimetria instrumental.
4.4

Caracterização das suspensões de celulose cristalina, celulose amorfa e
de partículas de quitosana

Para a caracterização das suspensões de celulose cristalina, celulose amorfa
e de partículas de quitosana quanto ao tamanho de partículas, à microestrutura de
superfície das partículas (SEM e/ou AFM), ao potencial ζ e à estabilidade física, as
suspensões de celulose (cristalina e amorfa) foram analisadas em pH natural (em
torno de 5,2 e 4,5, respectivamente); e as suspensões de partículas de quitosana
em pH 6,9. As matérias-primas MCC e QTS também foram caracterizadas quanto ao
tamanho de partículas e à microestrutura de superfície das partículas (SEM).
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4.4.1 Distribuição de tamanho de partículas

A distribuição (volumétrica) do tamanho de partículas das suspensões de
celulose cristalina, celulose amorfa e de partículas de quitosana foi obtida em
triplicata e por 3 vezes para cada replicata das amostras, utilizando-se um
analisador de distribuição de tamanho de partículas por espalhamento de laser
(Horiba, Partica LA-950V2, Japão) com faixa de medição entre 0,01 e 3000
micrômetros.
A matéria-prima utilizada para a obtenção das suspensões de celulose
cristalina e celulose amorfa, a MCC, e a utilizada para a obtenção das suspensões
de partículas de quitosana, a QTS, também foram caracterizadas quanto à sua
distribuição do tamanho de partículas. As amostras de matéria-prima, em pó, foram
dispersas em água destilada, diretamente no equipamento, e analisadas sem
nenhum tratamento prévio. Em todas as análises, o índice de refração das partículas
foi considerado igual ao valor convencional previsto no equipamento, o da resina de
tetra-fluoroetileno (1,350 - 0,000*i), e o índice de refração da água foi considerado
1,333 - 0,000*i.
O tamanho médio de partículas foi calculado com a eq. 1, conforme
McClements (2005), na qual o d4,3 é o tamanho médio das partículas; n i é a
frequência em número de cada diâmetro do conjunto de dados; v i é a frequência em
volume de cada diâmetro do conjunto de dados; e d i é a média aritmética dos
diâmetros considerados limites inferior e superior de cada classe do conjunto de
dados.

d4,3 =

∑i=1 ni ∗di 4
∑i=1 ni ∗di

3

=

∑i=1 vi ∗di
∑i=1 vi

(1)

4.4.2 Microscopia eletrônica de varredura

A microestrutura de superfície da celulose cristalina, celulose amorfa e de
partículas de quitosana, foi analisada com um microscópio eletrônico de varredura
(Hitachi, TM3000, Tóquio, Japão) a 15 kV, com o uso do software TM 3000.
Primeiramente, cada amostra foi diluída em 10 vezes (0,5 ml amostra / 5 ml água
destilada) e, então, uma gota dessa diluição foi adicionada sobre papel alumínio,
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com o auxílio de uma pipeta de Pasteur. As micrografias foram obtidas após a
secagem dessa gota de amostra sobre papel alumínio em uma estufa com
circulação de ar (MA 035 - TECNAL) a 30 °C por 24 horas. Esse papel alumínio
contendo as amostras foi acondicionado em dessecador sobre sílica-gel, depois
acomodado em uma fita de carbono dupla face (Ted Pella, Inc., Redding, Estados
Unidos), que foi fixada em stubs de alumínio para a análise.
Também foi analisada a microestrutura de superfície das matérias-primas
utilizadas na obtenção das suspensões de celulose cristalina e amorfa, a MCC, e na
obtenção das suspensões de partículas de quitosana, a QTS. As amostras de MCC
e de QTS, em pó, foram acondicionadas em dessecador sobre sílica-gel, depois
acomodadas em uma fita de carbono dupla face (Ted Pella, Inc., Redding, Estados
Unidos), que foi fixada em stubs de alumínio para a análise.

4.4.3 Microscopia de força atômica

Quando a microestrutura da celulose cristalina, celulose amorfa e de
partículas de quitosana não pôde ser visualizada pela análise de SEM, as amostras
foram analisadas por microscopia de força atômica (AFM) utilizando um microscópio
de força atômica (Solver Next, NT-MDT, Rússia) equipado com software para
análise de imagens (Image Analysis P9 3.2.5.1). Cada suspensão foi diluída com
água destilada em 150 vezes (33 µL de amostra / 5 mL de água destilada); 10 µL
das suspensões diluídas foram colocados sobre mica recém-clivada e armazenados
em dessecador sobre sílica-gel por 24 horas para adsorção na superfície, e então as
amostras foram observadas em modo de contato intermitente (GALVÃO, 2014) com
uma frequência de ressonância de 150 kHz, força de 11,8 N/m e velocidade de
0,4 Hz.

4.4.4 Potencial zeta
A curva de distribuição do potencial ζ das suspensões de celulose cristalina,
celulose amorfa e de partículas de quitosana foi obtida em triplicata e por 6 vezes
para cada replicata das amostras, utilizando-se um Zetasizer Nano ZS (Malvern,
ZEN3600, Reino Unido). O valor do potencial ζ foi considerado como a média entre
os valores de média obtidos das triplicatas das curvas de distribuição do potencial ζ
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de cada amostra. Os dados foram analisados utilizando-se o Zetasizer Software
(Malvern). O valor do potencial ζ foi calculado considerando-se a equação de Henry
(eq. 2), na qual UE é a mobilidade eletroforética; ε é a constante dielétrica; z é o
potencial ζ; f(Ka) é a função de Henry, geralmente aproximada para o valor de 1,0 ou
1,5; e η é a viscosidade.

UE =

2∗ε∗z∗f(Ka )
3∗η

(2)

4.4.5 Estabilidade física

A estabilidade física das suspensões de celulose cristalina, celulose amorfa e
de partículas de quitosana foi medida em triplicata e por 3 vezes para cada replicata,
utilizando-se um analisador de dispersões (LUMiSizer, LUM 611.2-202, Alemanha),
um instrumento que emprega sedimentação centrífuga para acelerar a ocorrência de
fenômenos de instabilidade de soluções, dispersões e emulsões, como a
sedimentação, a flotação, a floculação e a cremeação/coalescência (LIU et al., 2016;
ZHAO et al., 2015). O equipamento avalia a estabilidade física das amostras pelo
monitoramento de variações na intensidade da radiação infravermelha próxima (NIR)
transmitida (WEI; GAO, 2016), no comprimento de onda de 865 nm, ao longo de
todo o comprimento da amostra e em intervalos de tempo predefinidos (LIU et al.,
2016). Obtém-se, da análise, um Gráfico de Integração, que mostra o percentual de
transmissão da luz NIR em função do tempo (a "taxa de cremeação") e da posição
da amostra na cubeta (Figura 14) (CHIU et al., 2012; WEI; GAO, 2016), e uma
avaliação das amostras por um Índice de Instabilidade, que varia de 0 (muito
estável) a 1 (muito instável).
Por serem amostras opacas, as suspensões de celulose cristalina e de
celulose amorfa foram colocadas em cubetas com comprimento de 2 mm (LUM[2]) e
analisadas com fator de luz igual a 1,0 (100% de emissão da luz NIR). Por serem
amostras transparentes, as suspensões de partículas de quitosana foram colocadas
em cubetas com comprimento de 10 mm (LUM[6]) e analisadas com fator de luz
igual a 0,25 (25% de emissão da luz NIR). Os parâmetros instrumentais utilizados
para a medição da estabilidade das suspensões foram fixados a partir de testes
preliminares, sendo: velocidade de rotação de 1000 rpm; temperatura de 25 °C;
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intervalos de tempo de 5 s; e número de perfis de 800. Os dados foram analisados
utilizando-se o Software SepView 6 (LUMiSizer).
Figura 14 - Representação esquemática do (a) funcionamento do analisador de dispersões
LUMiSizer e do (b) gráfico de integração emitido no caso de sedimentação de partículas
(a)

(b)

Fonte: SOBISCH, T.; LERCHE, D. Thickener performance traced by multisample analytical
centrifugation. Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects,
Amsterdam, v. 331, p. 114-118, 2008.

4.5

Caracterização da celulose cristalina, celulose amorfa e das partículas de
quitosana em pó, e de suas matérias-primas
Conforme afirmação anterior, para a caracterização das partículas sólidas

quanto às suas estruturas químicas, por análises de DRX e FTIR, as suspensões de
celulose cristalina, celulose amorfa e de partículas de quitosana foram liofilizadas
(Heto, modelo FD 1,0-60) e armazenadas em dessecador contendo sílica-gel. A
matéria-prima utilizada para a obtenção das suspensões de celulose cristalina e
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celulose amorfa, a MCC, e para a obtenção das suspensões de partículas de
quitosana, a QTS, também foram caracterizadas quanto à sua estrutura pelas
análises de DRX e FTIR. Além de análises de estrutura química, as amostras foram
caracterizadas quanto à cor instrumental.

4.5.1 Difratometria de raios-X

Os espectros de difração de raios-X das amostras de MCC, celulose
cristalina, celulose amorfa, QTS e de partículas de quitosana foram obtidos com um
difratômetro de raios-X (Rigaku, Miniflex 600) com radiação filtrada de Cu e Ni
gerada a 40 kV e 15 mA, em triplicata. Para os difratogramas de raios-X das
amostras de celulose (MCC, celulose cristalina e amorfa), o ângulo de difração (2θ)
variou de 8 a 80° (JIA et al., 2013) com velocidade de varredura de 2°/min. (OH et
al., 2005). O índice de cristalinidade (IC) foi determinado, por análise dos espectros,
utilizando-se a eq. 3, na qual IC é o índice de cristalinidade; Imax é a intensidade
máxima do pico principal; e Iam é a intensidade de difração amorfa, em 2θ = 18° (JIA
et al., 2013).

IC (%) =

Imax - Iam
Imax

∗ 100

(3)

Para os difratogramas de raios-X das amostras de quitosana (QTS e
partículas de quitosana), o ângulo de difração (2θ) variou de 2 a 50° (LECETA et al.,
2013; WU et al., 2013) com velocidade de varredura de 4°/min. (WU et al., 2013). O
IC das amostras de partículas de quitosana foi calculado com a eq. 3, considerandose Iam a intensidade do pico em 2θ = 16° (FOCHER et al., 1990). Todas as amostras
foram armazenadas em dessecador sobre sílica-gel antes do teste (WU et al., 2013).

4.5.2 Espectrometria de infravermelho com Transformada de Fourier

Espectros FTIR de MCC, celulose cristalina, celulose amorfa, QTS e de
partículas de quitosana foram obtidos com um espectrofotômetro Spectrum One
Perkin Elmer (Spectrum 2000 FT-IR, Estados Unidos). Conforme Jia et al. (2013),
foram produzidas pastilhas de KBr na relação 1:100 (m/m) de amostra/KBr, que
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foram submetidas à varredura na faixa de 4000−400 cm−1, com resolução de 4 cm−1
e um total de 32 escaneamentos (JIA et al., 2013; LECETA et al., 2013). Os dados
foram analisados utilizando-se o software FTIR Spectrum (Perkin Elmer).

4.5.3 Colorimetria instrumental

A análise de cor instrumental das amostras de MCC, celulose cristalina,
celulose amorfa, QTS e de partículas de quitosana foi com um colorímetro Miniscan
EZ 1049 (modelo 4500L, HunterLab, Estados Unidos), trabalhando com iluminante
D65 e luz do dia, com o auxílio do Software EasyMatchQC (HunterLab), segundo
Sobral et al. (2001). Os parâmetros de cor do padrão CIELab (L*, a*, b*) foram
determinados em triplicata e com 3 medidas aleatórias para cada replicata: L*, a
luminosidade, variando de 0 (preto) a 100 (branco); a*, de verde (a* < 0) ao
vermelho (a* > 0); e b*, de azul (b* < 0) ao amarelo (b* > 0).
4.6

Aplicação de celulose cristalina, celulose amorfa e de partículas de
quitosana na estabilização de emulsões

Com relação às emulsões estabilizadas por celulose, as suspensões de
celulose cristalina foram utilizadas na concentração em que foram obtidas, de 2%
(m/m), e, se necessário, seu pH foi ajustado para um valor maior ou igual a 4,0
(KARGAR et al., 2012). Os pellets de celulose amorfa da última centrifugação foram
suspensos em 120 g de água destilada, para obter-se suspensões na concentração
de 0,9-1% (m/m), sem ajuste de pH (JIA et al., 2015). As suspensões de partículas
de quitosana foram utilizadas como obtidas, na concentração de 0,1% (m/m), com o
pH fixado em 6,9 (HO et al., 2016). Todas as suspensões foram homogeneizadas
por ultra-agitação (Ika T25 digital Ultra-turrax, Alemanha) em banho de gelo (SHEN
et al., 2016); essas foram as fases aquosas da emulsão. A condição de ultraagitação foi dependente dos resultados de caracterização das suspensões (tamanho
de partículas, microestrutura de superfície das partículas, potencial ζ e estabilidade
física).
Foram utilizados dois tipos de fases lipídicas para as emulsões: uma foi
composta somente por óleo de soja e a outra foi composta por óleo de soja +
β-caroteno; sendo o antioxidante adicionado diretamente ao óleo de soja em 0,005 g
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de antioxidante / 100 g do óleo de soja (ZOU; AKOH, 2015b), antes da
homogeneização. Para produzir as emulsões O/W, a fase lipídica foi adicionada à
fase aquosa, sob agitação magnética (Hanna Instruments HI 190M), na proporção
óleo:água de 20:80% (v/v), que é comum em emulsões alimentícias O/W (DUFFUS
et al., 2016; JIA et al., 2015; KARGAR et al., 2012; MWANGI et al., 2016). As
emulsões foram homogeneizadas por ultra-agitação (Ika T25 digital Ultra-turrax,
Alemanha), aumentando-se a intensidade de agitação (paulatinamente) até 15000
rpm por 10 minutos, em um banho de gelo, para evitar o sobreaquecimento da
emulsão (SHEN et al., 2016).
4.7

Caracterização das emulsões

Observou-se, inicialmente, que emulsões puderam ser produzidas e
estabilizadas, com e sem β-caroteno; para avaliar a capacidade emulsificante de
cada partícula utilizada para a formação das emulsões O/W. Então, foram
caracterizadas, quanto ao tamanho de gotas e à estabilidade física, apenas as
emulsões que puderam ser produzidas/estabilizadas. Além dessas análises, as
emulsões O/W e as fases lipídicas foram caracterizadas quanto à cor instrumental;
para o estudo do efeito da adição do β-caroteno nesses sistemas. Todos os testes
foram realizados em triplicata utilizando-se emulsões recém-preparadas, isto é, com
armazenamento máximo de até 24 horas.

4.7.1 Distribuição de tamanho de gotas

A distribuição do tamanho de gotas das emulsões O/W foi obtida, em triplicata
e por 3 vezes para cada replicata, por um analisador de tamanho de partículas com
difração a laser (Shimadzu, SALD-201V, Tóquio, Japão), com faixa de medição
entre 0,25 a 350 micrômetros, usando o software WingSALD-201V (SALD-201VWEA2 v 1.3). As emulsões foram sempre diluídas até uma absorbância entre 0,1 e
0,2. O tamanho médio foi calculado com base no diâmetro de Brouckere, d 4,3 (eq. 1).
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4.7.2 Colorimetria instrumental

A análise de cor instrumental das emulsões O/W e das fases lipídicas (óleo de
soja e óleo de soja + β-caroteno) foi realizada utilizando-se uma célula de quartzo,
na qual foram colocadas as amostras com o auxílio de um aparato (Figura 15) para
controlar a altura de líquido dentro da célula. A análise foi realizada com um
colorímetro Miniscan EZ 1049 (modelo 4500L, HunterLab, Estados Unidos),
trabalhando com iluminante D65 e luz do dia, com o auxílio do Software
EasyMatchQC (HunterLab), segundo Sobral et al. (2001). Os parâmetros de cor do
padrão CIELab (L*, a*, b*) foram determinados em triplicata e com 3 medidas
aleatórias para cada replicata: L*, a luminosidade, variando de 0 (preto) a 100
(branco); a*, de verde (a* < 0) à vermelho (a* > 0); e b*, de azul (b* < 0) à amarelo
(b* > 0).
Figura 15 - Célula de quartzo e utensílio para a determinação da cor instrumental das
emulsões (CIELab)

Fonte: Própria autoria.

4.7.3 Estabilidade física

A estabilidade física das emulsões O/W foi medida automaticamente com um
analisador de dispersões (LUMiSizer, LUM 611.2-202, Alemanha), em triplicata e por
3 vezes para cada replicata. No caso de emulsões instáveis, a fase lipídica, que é
mais leve e menos transparente, move-se para o topo, e a fase aquosa, mais
pesada e transparente, move-se para baixo, produzindo severas alterações na
intensidade de transmissão da radiação NIR (WEI; GAO, 2016) no comprimento de
onda de 865 nm. Os parâmetros instrumentais utilizados para a medição da
estabilidade das emulsões foram estabelecidos de acordo com Liu et al. (2016) e
Wei e Gao (2016), com adaptações: velocidade de rotação de 3000 rpm;
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temperatura de 25 °C; intervalos de tempo de 30 s; e número de perfis de 255. Os
dados foram analisados utilizando-se o Software SepView 6 (LUMiSizer).
4.8

Análise estatística dos dados

Os dados das replicatas de cada análise das suspensões e das partículas em
pó (de celulose cristalina, celulose amorfa e de partículas de quitosana), das
matérias-primas (MCC e QTS) e das emulsões O/W formadas (carreando β-caroteno
ou não) foram submetidos ao teste Q95%, para a avaliação da precisão dos valores
de cada replicata, e a análises estatísticas de ANOVA e teste de Tukey, para a
verificação de diferenças significativas entre as médias, utilizando-se o programa
SAS (versão 9.1).
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5.1

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Produção de celulose amorfa

Quanto ao rendimento na produção de celulose amorfa a partir de MCC,
obteve-se um valor de 81,6 ± 8,0%, que foi menor, porém próximo ao obtido por Jia
et al. (2013), de 85,6 ± 1,1%, e por Jia et al. (2014), que relataram um rendimento
constante de 87%. As perdas, provavelmente, deram-se pela formação de resíduos
solúveis (glicose, celobiose etc.) a partir da reação entre celulose e H3PO4, que
foram descartados junto aos sobrenadantes das múltiplas centrifugações realizadas
durante o processo de obtenção de celulose amorfa.
A

concentração

de

sólidos

solúveis

no

sobrenadante

diminuiu

exponencialmente ao longo das múltiplas centrifugações do processo, de 12,79 ±
0,25 °Brix, na 1ª centrifugação, para 1,50 ± 0,14 °Brix, na 2ª, 0,07± 0,12 °Brix, na 3ª,
e já não houve sólidos solúveis nos sobrenadantes após as demais centrifugações
(Figura 16). Assim, constatou-se que o processo de múltiplas suspensões em água
e centrifugações foi eficiente na purificação dos pellets contendo a celulose amorfa,
ao removerem o ácido fosfórico e resíduos solúveis da reação entre o ácido e a
MCC.
Figura 16 - Concentração de sólidos solúveis (°Brix) e pH dos sobrenadantes de cada
centrifugação do processo de obtenção de celulose amorfa

Fonte: Própria autoria.

Além disso, o valor de pH aumentou linearmente (aproximadamente 0,70
unidades de pH a cada centrifugação) em função das re-suspensões e
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centrifugações, partindo de 0,75 ± 0,22 até se observar, no sobrenadante da última
centrifugação, um pH de 4,48 ± 0,12; o que indicou a eficiência do processo em
remover, dos pellets contendo a celulose amorfa, íons H⁺ liberados pelo ácido H3PO4
no material celulósico após a reação.
5.2

Caracterização das suspensões de celulose cristalina, celulose amorfa e
de partículas de quitosana

5.2.1 Distribuição de tamanho de partículas

Observando-se o perfil de distribuição do tamanho de partículas da MCC
(Figura 17), verificou-se uma distribuição monomodal (78,20 ± 5,16 µm), enquanto
que todos os tratamentos aplicados à MCC para a produção de celulose cristalina
provocaram mudança desse perfil. Observou-se distribuição multimodal para a
suspensão sem tratamento com ultra-agitação, com maior fração com dimensão
similar ao da MCC, ou seja, o aquecimento da MCC não foi suficiente para
desaglomerar as partículas de celulose; e distribuições praticamente bimodais para
aquelas que sofreram tratamentos de ultra-agitação, observando-se crescimento da
população de menor tamanho (3,73 ± 0,43 µm) e redução da dimensão das
partículas de maior tamanho (30,84 ± 0,66 µm).
Portanto, foi possível verificar a ação do processo de ultra-agitação na
desaglomeração da celulose cristalina pelas mudanças ocorridas na distribuição do
tamanho de partículas antes (sem tratamento prévio) e após a ultra-agitação.
Também se pôde observar a semelhança da distribuição do tamanho de partículas
para as suspensões de celulose cristalina tratadas nas diferentes condições de ultraagitação utilizadas (UT10, UT15 e UT20), como indicativo de que o aumento da
energia de agitação no processo não teve efeito de redução do tamanho de
partículas da celulose cristalina (Figura 17).
Em relação às amostras de celulose amorfa, observou-se que a reação da
MCC com o ácido fosfórico e as posteriores centrifugações realizadas para a
produção de celulose amorfa provocaram mudanças na curva de distribuição de
tamanho de partículas, tanto quando sem tratamento prévio quanto após a ultraagitação (Figura 18). Observou-se um perfil multimodal para a distribuição de
tamanho da celulose amorfa sem tratamento com ultra-agitação, porém com grande
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parte das partículas com tamanhos similares aos da MCC; ou seja, o processo de
produção de celulose amorfa a partir de MCC também não foi suficiente para
desaglomerar as partículas de celulose.
Figura 17 - Distribuição do tamanho de partículas da matéria-prima (MCC) e da suspensão
de celulose cristalina, sem tratamento prévio e após ultra-agitação (UT) a 10000, 15000 e
20000 rpm por 3 minutos

Fonte: Própria autoria.
Figura 18 - Distribuição do tamanho de partículas da matéria-prima (MCC) e da suspensão
de celulose amorfa, sem tratamento prévio e após ultra-agitação (UT) a 10000, 15000 e
20000 rpm por 3 minutos

Fonte: Própria autoria.

Similarmente ao constatado para as suspensões de celulose cristalina, foram
observadas distribuições praticamente bimodais para as suspensões de celulose
amorfa após os tratamentos de ultra-agitação (Figura 18). Confirmou-se o efeito da
ultra-agitação em desfazer os aglomerados de celulose amorfa em suspensão
aquosa, pelas mudanças observadas no perfil de distribuição do tamanho de
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partículas da celulose amorfa antes (ST) e após a ultra-agitação: a redução do
tamanho das menores partículas até dimensões coloidais (0,391 ± 0,028 µm), isto é,
sub-micrométricas; e a redução do tamanho mais frequente das partículas em
suspensão, de 73,80 ± 0,97 (ST) para 6,76 ± 1,75 µm (UT15). A semelhança entre
as distribuições de tamanho de partículas para as suspensões tratadas por ultraagitação (UT10, UT15 e UT20) parece indicar que o aumento da velocidade de ultraagitação não provocou mudanças expressivas nos tamanhos de partículas da
celulose amorfa (Figura 18); assim como foi observado para as partículas de
celulose cristalina.
Para as amostras de quitosana, observou-se que apenas a QTS (matériaprima) apresentou distribuição monomodal do tamanho de partículas, enquanto as
partículas de quitosana, tanto ST quanto tratadas com ultra-agitação, foram
multimodais (Figura 19). A curva de distribuição do tamanho de partículas de
quitosana não apresentou mudanças significativas entre as suspensões ST e as
tratadas com ultra-agitação, indicando que os tratamentos de ultra-agitação podem
não provocar efeito substancial no tamanho médio das partículas de quitosana. Mas
observou-se efeito do processo de obtenção de partículas de quitosana (ST ou após
ultra-agitação) quando comparada com a matéria-prima (QTS), evidenciado pelo
deslocamento do pico da curva de distribuição do tamanho de partículas de 623,87 ±
63,72 (QTS) para 74,60 ± 1,97 µm (ST); e pelo crescimento da população de menor
tamanho da distribuição (2,02 ± 0,69 µm).
Figura 19 - Distribuição do tamanho de partículas da matéria-prima (QTS) e da suspensão
de partículas de quitosana sem tratamento prévio e após ultra-agitação (UT) a 10000, 15000
e 20000 rpm por 3 minutos

Fonte: Própria autoria.
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Analisando-se o efeito do tratamento de aquecimento da MCC e dos
tratamentos de ultra-agitação sobre as dimensões da celulose cristalina, observouse que ambos os tratamentos (ST e por ultra-agitação) foram capazes de reduzir o
tamanho médio das partículas produzidas (Tabela 1). A ultra-agitação também
provocou a redução do tamanho médio da celulose amorfa e das partículas de
quitosana, com relação às matérias-primas, MCC e QTS, respectivamente. Essa
redução (p < 0,05), em relação às matérias-primas (MP), foi de cerca de 4 e 8 vezes
no caso da celulose cristalina (CC) e amorfa (CA), respectivamente, e de cerca de 6
vezes no caso das partículas de quitosana (PQ), em comparação com as partículas
expostas ao tratamento UT15. De maneira geral, os valores de d4,3 para as
suspensões sem o tratamento por ultra-agitação (ST) foram intermediários, para CC,
CA e PQ (Tabela 1). Comparando-se as partículas entre si, para as suspensões
após os tratamentos ST, observou-se que os tamanhos médios da celulose (CC e
CA) e das partículas de quitosana foram estatisticamente iguais (p > 0,05).
Tabela 1 - Tamanho médio de partículas (d 4,3) das matérias-primas (MP) e das suspensões
sem tratamento prévio (ST) e após o tratamento de ultra-agitação a 10000 (UT10), 15000
(UT15) e 20000 rpm por 3 minutos (UT20) de celulose cristalina (CC) e celulose amorfa (CA)
e de partículas de quitosana (PQ)
d4,3*
MP (µm)
ST (µm)
UT10 (µm)
UT15 (µm)
UT20 (µm)

CC

82,52 ± 0,34Ba

60,44 ± 6,94Ab 27,64 ± 3,16Bc

22,55 ± 1,84Bcd

17,69 ± 1,54Bd

CA

82,52 ± 0,34Ba 106,78 ± 30,86Aa 10,11 ± 1,56Cb

10,43 ± 1,25Bb

9,28 ± 2,08Bb

PQ

694,16 ± 27,64Aa 78,01 ± 12,27Ab 67,78 ± 14,91Ab 110,14 ± 20,49Ab 121,13 ± 29,39Ab

* Médias seguidas por diferentes letras maiúsculas na mesma coluna, assim como por
diferentes letras minúsculas na mesma linha, são significativamente diferentes com 95% de
significância pelo teste de Tukey.
Fonte: Própria autoria.

Avaliando-se o efeito do tratamento por ultra-agitação sobre o tamanho médio
das partículas (Tabela 1), observou-se que o aumento da velocidade de agitação
teve efeito apenas no caso da suspensão de celulose cristalina (CC): o tamanho
médio das partículas diminuiu (p < 0,05) com o aumento da velocidade de 10000
para 20000 rpm, sem diferença estatisticamente significativa (p > 0,05) entre os
tratamentos UT10 e UT15 e os tratamentos UT15 e UT20. Tanto no caso das
suspensões de celulose amorfa (CA) quanto das partículas de quitosana (PQ),
esses tratamentos não apresentaram efeitos significativos (p > 0,05). Comparandose as partículas entre si, de maneira geral, as partículas de quitosana (PQ)
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apresentaram maior (p < 0,05) tamanho médio de partículas quando comparadas
com as amostras de celulose (CA e CC), para as suspensões tratadas por ultraagitação (Tabela 1).
Segundo Duffus et al. (2016), a caracterização de partículas (tamanho de
partículas, carga das partícula, afinidade com a fase contínua da emulsão etc.) pode
indicar a capacidade emulsificante dessas partículas, o tipo de emulsão
preferencialmente produzida, o tamanho de gotas e até a estabilidade das emulsões.
Apesar de o tamanho de gotas e a estabilidade das emulsões não serem
controlados apenas pelo tamanho de partículas, aqueles autores verificaram que
apresentar dimensões coloidais é um importante pré-requisito para partículas serem
capazes de formar emulsões com tamanho de gotas razoavelmente pequeno. Ou
seja, a análise do tamanho médio (d 4,3) da celulose cristalina, celulose amorfa e das
partículas de quitosana pode ser usada como indicativo da capacidade dessas
partículas em produzir e estabilizar emulsões O/W.
Assim, apesar de confirmada a eficiência da ultra-agitação em diminuir o
tamanho de partículas da celulose cristalina, observou-se que seu efeito não foi
suficiente para produzir partículas coloidais, sendo que d 4,3 variou de 17,69 ± 1,54
(UT20) a 27,64 ± 3,16 µm (UT10), para as suspensões de celulose cristalina
tratadas por ultra-agitação (Tabela 1). Portanto, a partir desses resultados de
tamanho de partículas, não se espera que a celulose cristalina possua capacidade
de estabilizar emulsões; contrariando a afirmação de Kargar et al. (2012) e Duffus et
al. (2016), que obtiveram partículas coloidais de celulose cristalina, de 0,4150 ±
0,0015 e 0,2-0,4 µm, respectivamente, pelo simples aquecimento da MCC a 45-50
°C por 40 minutos, com agitação (mesmo procedimento adotado para esta
dissertação), as quais puderam produzir e estabilizar emulsões O/W com 20% de
óleo de girassol. Essa diferença nos tamanhos de partículas supracitados pode ter
sido gerada por diferentes origens da matéria-prima (MCC), por exemplo.
Corroborando com a afirmação de que há efeito da ultra-agitação na
diminuição do tamanho de partículas, Shen et al. (2016) também utilizaram o
processo de ultra-agitação, a 10000 rpm por 3 minutos, na re-suspensão dos pellets
de celulose amorfa em água (após a diálise dessas suspensões de celulose amorfa)
e observaram redução considerável do tamanho de partículas, quando comparado
com a matéria-prima (MCC). Além disso, o fato de as curvas de distribuição do
tamanho da celulose amorfa (Figura 18) demonstrarem que o processo de ultra-
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agitação possibilitou a obtenção de partículas coloidais de celulose, apesar de não
serem as partículas mais frequentes da distribuição, indicou que a celulose amorfa
pode possuir capacidade de produção e estabilização de emulsões O/W.
A semelhança observada entre os perfis de distribuição do tamanho de
partículas das suspensões de quitosana sem tratamento prévio e das expostas à
ultra-agitação (Figura 19) refletiu nos resultados da análise estatística, que não
apontaram mudança significativa dos valores de d 4,3 entre as condições de processo
ST, UT10, UT15 e UT20 (Tabela 1). Entre os processos ST e UT20, os valores de
d4,3 variaram de 67,78 ± 14,91 (UT10) a 121,13 ± 29,39 µm (UT20). A partir desses
resultados de tamanho de partículas, não se espera que as partículas de quitosana
possuam capacidade de estabilização de emulsões O/W; porque os processos UT
não foram capazes de produzir partículas coloidais de quitosana, mesmo
considerando o pico das menores partículas da distribuição de tamanhos, que variou
em torno de 2,02 ± 0,69 µm (Figura 19).
Como, para todas as partículas estudadas (celulose cristalina, celulose
amorfa e partículas de quitosana), não houve diferença (p > 0,05) do tamanho de
partículas entre as diferentes condições de ultra-agitação utilizadas (UT10, UT15 e
UT20); se pôde decidir a condição de ultra-agitação que foi imposta às suspensões
antes da homogeneização com a fase lipídica, para a produção das emulsões O/W.
A condição foi fixada em UT10 para as partículas de celulose (cristalina e amorfa),
porque não houve diferença do tamanho de partículas entre as condições de ultraagitação; e para as partículas de quitosana, com o intuito de padronização, apesar
de não haver efeito da ultra-agitação sobre o tamanho de partículas quando
comparado com suspensões ST.

5.2.2 Microscopia eletrônica de varredura

Segundo McClements (2007), a maioria dos instrumentos comerciais de
dimensionamento de partículas faz suposições úteis e convenientes sobre a
natureza das partículas a fim de converter os dados medidos (por exemplo, a
intensidade luminosa dispersa versus o ângulo de dispersão) numa distribuição de
tamanho de partículas (por exemplo, o volume de partículas versus o tamanho de
partículas). Softwares de instrumentos de espalhamento de luz, por exemplo,

68

geralmente usam um modelo matemático (por exemplo, o modelo da chamada
“teoria de Mie”) que considera as partículas esféricas, homogêneas e inertes.
Assim, partículas não-esféricas, heterogêneas e que se associam em flocos
ou agregados são geralmente descritas por um diâmetro esférico equivalente,
essencialmente, utilizando-se o valor físico medido (luz espalhada, taxa de
sedimentação etc.) e determinando-se o tamanho da esfera que poderia gerar tais
dados. Embora seja uma abordagem simplista, as formas das partículas geradas
pela maioria dos processos são tais que a suposição de forma esférica não causa
problemas graves. Podem surgir problemas, no entanto, se as partículas individuais
apresentarem uma proporção dimensional muito grande, como ocorre para
partículas muito alongadas (HORIBA ..., 2012).
A microscopia eletrônica de varredura (SEM), como um método que permite a
análise da morfologia de partículas dispersas, é uma ferramenta útil para se verificar
a morfologia da celulose cristalina, celulose amorfa, das partículas de quitosana e
das matérias-primas utilizadas. As imagens de microscopia eletrônica de varredura
das amostras de MCC (Figura 20) permitiram observar a presença de fragmentos
individuais de fibras de celulose com estruturas de forma e tamanho irregular e
características cristalinas. As micrografias eletrônicas de varredura da QTS (Figura
21) indicaram que estas amostras foram comparativamente maiores que as de MCC;
corroborando com os resultados das análises do tamanho médio de partículas
(Tabela 1), que indicaram diferença estatisticamente significativa entre os tamanhos
médios de MCC (82,52 ± 0,34 µm) e os tamanhos médios da QTS (694,16 ± 27,64
µm). As amostras de QTS apresentaram-se heterogêneas quanto à forma e ao
tamanho, assemelhando-se a “cascas”.
Como não houve diferença estatisticamente significativa do tamanho médio
de partículas entre as diferentes condições de ultra-agitação utilizadas (UT10, UT15
e UT20), para todas as partículas estudadas (CC, CA e PQ), apresentam-se, a
seguir, apenas as micrografias eletrônicas de varredura para as suspensões de
celulose cristalina (Figura 22), celulose amorfa (Figura 23) e de partículas de
quitosana, após terem sido adicionadas de NaOH para a correção do pH (Figura 24),
obtidas sem tratamento com ultra-agitação (ST) e após a ultra-agitação a 15000 rpm
por 3 minutos (UT15).
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Figura 20 - Micrografias eletrônicas de varredura de celulose microcristalina (MCC) com
ampliação de: (a) 100, (b) 500, (c) 1500 e (d) 3000 vezes
(a)
(b)

(c)

(d)

Fonte: Própria autoria.
Figura 21 - Micrografias eletrônicas de varredura de quitosana de média massa molecular
(QTS) com ampliação de: (a) 50, (b) 100, (c) 500 e (d) 1500 vezes
(a)
(b)

(c)

Fonte: Própria autoria.

(d)
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Figura 22 - Micrografias eletrônicas de varredura de amostras de celulose cristalina, sem
tratamento (ST) e após ultra-agitação a 15000 rpm por 3 minutos (UT15); com ampliação de:
(a) 100, (b) 500, (c) 1500 e (d) 3000 vezes
ST
(a)

(b)

(c)

(d)

Fonte: Própria autoria.

UT 15
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Figura 23 - Micrografias eletrônicas de varredura de amostras de celulose amorfa, sem
tratamento (ST) e após ultra-agitação a 15000 rpm por 3 minutos (UT15); com ampliação de:
(a) 100, (b) 500, (c) 1000 e (d) 3000 vezes
ST
(a)

(b)

(c)

(d)

Fonte: Própria autoria.

UT 15
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Figura 24 - Micrografias eletrônicas de varredura de amostras das partículas de quitosana,
após a adição do NaOH, sem tratamento (ST) e após ultra-agitação a 15000 rpm por 3
minutos (UT15); com ampliação de: (a) 100, (b) 500, (c) 1500 e (d) 3000 vezes
ST
(a)

(b)

(c)

(d)

Fonte: Própria autoria.

UT15
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As amostras de celulose cristalina (Figura 22) e de celulose amorfa (Figura
23) apresentaram-se relativamente diferentes das amostras de MCC (Figura 20)
quanto à estrutura, indicando que tanto o processo de aquecimento da MCC, para
obtenção de celulose cristalina, quanto o de reação de MCC com o ácido fosfórico,
para a produção de celulose amorfa, provocaram mudanças consideráveis na
microestrutura superficial da celulose. As imagens de SEM da celulose cristalina
(Figura 22) indicaram que a celulose cristalina apresentou-se em pequenos
fragmentos de fibras celulósicas, relativamente menores que os fragmentos de MCC,
bastante heterogêneos quanto à forma e ao tamanho; essas partículas de celulose
cristalina mostraram-se mais cilíndricas que esféricas, tanto para amostras ST
quanto para as tratadas por ultra-agitação.
Para avaliar a estrutura fina da celulose amorfa por SEM, Shen et al. (2016)
suspenderam os pellets em terc-butanol em vez de em água, com o objetivo de
melhorar a visualização dessa estrutura; apesar da possibilidade de a celulose
amorfa possuir conformações diferentes quando suspensa em terc-butanol ou em
água. Assim, eles observaram a celulose amorfa agregada em forma de fibras
torcidas, com diâmetros inferiores a 50 nm. A partir da mesma matéria-prima (MCC),
com tamanho de partículas entre 20 e 100 μm (JIA et al., 2013), Jia et al. (2014)
produziram suspensões aquosas de celulose amorfa, as quais apresentaram-se
como longas fibras de comprimento entre 258 e 483 nm e diâmetro de 32-38 nm.
Contudo, analisando as imagens de SEM da celulose amorfa suspensa em
água (Figura 23), não puderam ser visualizados os detalhes da microestrutura
superficial da celulose, indicando sua forma amorfa, porém constatou-se claramente
que a celulose amorfa não está conformada em fibras, mas apresenta-se em
agregados de forma e tamanho irregular.
Com relação às micrografias eletrônicas de varredura de partículas de
quitosana, não se pôde visualizar nada nas suspensões antes da adição do NaOH,
como indicativo de que as suspensões de quitosana continham partículas coloidais
quando tinham pH de aproximadamente 4,0. Entretanto, as imagens de SEM das
amostras de partículas de quitosana, obtidas após solubilização da QTS em água,
pela adição do ácido acético, e correção do pH para 6,9, com a adição do NaOH
(Figura 24), permitiram se observar estruturas cristalinas muito bem definidas, de
formas “tipo-flor” ou fractais. Mas, provavelmente, essas estruturas fractais são de
acetato de sódio (CH3COO-Na+), formadas pela reação entre o ácido acético
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(CH3COOH) e o hidróxido de sódio (NaOH); ou seja, as partículas de quitosana
estavam em dimensões e/ou concentração que não permitiram sua visualização
nessas análises.
Dessa forma, todas as amostras apresentaram partículas majoritariamente
não-esféricas e aglomeradas em forma de fibras ou agregados. Isso pode ter gerado
desvios consideráveis nos resultados extraídos das análises de distribuição do
tamanho de partículas, principalmente para a MCC e para as estruturas fractais
apresentadas nas amostras de partículas de quitosana, por serem muito alongadas.
Contudo, segundo Lam, Velikov e Velev (2014), muitas das partículas testadas como
estabilizadoras de emulsões possuem formato irregular e são polidispersas em
tamanho e morfologia. As partículas de polissacarídeos cristalinos podem ser
semelhantes a fibras, hastes alongadas, polígonos ou paralelepípedos; e os
polissacarídeos semicristalinos apresentam-se comumente como fibrilas, chapas
alongadas, partículas arredondadas, de formato irregular ou agregados.
A heterogeneidade de forma e tamanho das partículas pode dificultar a
caracterização e comparação destas partículas e dos sistemas que elas estabilizam,
contudo a anisotropia de forma também pode contribuir para a capacidade das
partículas de estabilizar espumas e emulsões. Partículas de formato irregular
podem, por exemplo, conferir à emulsão formada maior estabilidade contra
cremeação e coalescência; estabilizar sistemas em concentrações inferiores que
partículas esféricas; e podem produzir e estabilizar sistemas que partículas de forma
esférica não poderiam. Apesar de seus efeitos nos sistemas de Pickering não serem
completamente entendidos, supõe-se que as partículas coloidais anisotrópicas
induzem deformações capilares maiores na interface óleo-água, resultando em
maiores forças atrativas capilares entre partículas vizinhas adsorvidas na interface e
melhor estabilidade do sistema (LAM; VELIKOV; VELEV, 2014).

5.2.3 Microscopia de força atômica

Foram obtidas micrografias de força atômica (AFM) apenas para as amostras
das quais as imagens de SEM não puderam revelar detalhes suficientes, indicando a
provável existência de partículas coloidais sólidas nessas suspensões. Assim, as
amostras com potencial para apresentar partículas coloidais foram as suspensões
de celulose amorfa após a ultra-agitação a 15000 rpm por 3 minutos (Figura 25) e as
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suspensões de partículas de quitosana antes da adição do NaOH, sem tratamento
com ultra-agitação e após a UT15 (Figura 26).
Pela análise de AFM, observaram-se partículas isoladas de celulose amorfa
(Figura 25), que se apresentam como esferas puntiformes com tamanhos tão
pequenos quanto 143 nm. Essa análise parece corroborar com os resultados de
distribuição do tamanho de partículas de celulose amorfa (Figura 18), que indicaram
a presença de partículas coloidais nas suspensões tratadas por ultra-agitação (391 ±
28 nm). Portanto, a celulose amorfa tem potencial de uso para a estabilização
mecânica de emulsões O/W.
Figura 25 - Micrografias eletrônicas de força atômica de partículas de celulose amorfa, após
ultra-agitação a 15000 rpm por 3 minutos, em suspensão a 0,9250% (m/m) diluída em 150
vezes (33 µL de amostra / 5 mL de água destilada)

Fonte: Própria autoria.

As micrografias eletrônicas de força atômica das suspensões de partículas de
quitosana, antes da correção do pH pela adição do NaOH, revelaram que essas
amostras continham partículas coloidais de quitosana (Figura 26). Foram
detectadas, pela análise de AFM, partículas com formato esférico e tamanhos de até
107 nm, para amostras sem tratamento com ultra-agitação; e partículas esféricas
com tamanhos tão pequenos quanto 79 nm, para as suspensões tratadas a 15000
rpm por 3 minutos. Isto é, os grandes aglomerados fractais observados nas imagens
de SEM das suspensões de partículas de quitosana após a correção do pH para 6,9
(Figura 24), formados à base de acetato de sódio cristalizado, realmente impediram
a visualização das partículas de quitosana nas imagens de SEM.
Mwangi et al. (2016) obtiveram partículas de quitosana com tamanho médio
de 350 nm em suspensões com pH 6,7, e demonstraram que há aumento
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exponencial desse tamanho de partículas com o aumento do valor de pH do
sistema: foi menor que 100 nm para pH entre 2,0 e 6,0; cerca de 750 nm para pH
7,0; e cerca de 1,6 µm para pH 8,0. Ho et al. (2016) identificaram distribuição
bimodal do tamanho das partículas de quitosana, com intervalo de tamanho de
partículas entre 600 nm e 8 µm, e um tamanho médio de partículas de quitosana de
aproximadamente 1 µm, num pH de 6,9.
Similarmente ao observado pelos autores supracitados, talvez as partículas
de quitosana mostradas nas imagens de AFM (Figura 26), cujos tamanhos foram em
torno de 100 nm para as suspensões de partículas de quitosana com pH de 4,0;
sofram um relativo aumento de suas dimensões quando em pH de 6,9, chegando a
ter tamanhos médios de partículas próximos aos 800 nm, mas que ainda sejam
dimensões coloidais. Portanto, apesar de a análise da distribuição de tamanhos das
partículas de quitosana indicar a grande frequência (em volume) de aglomerados
com tamanhos médios de partículas de 78,01 ± 12,27 µm (Tabela 1), nas
suspensões de partículas de quitosana ST, sugere-se a possibilidade de
desassociação de partículas coloidais de quitosana dessas estruturas cristalinas de
acetato de sódio (Figura 24), o que daria à suspensão de partículas de quitosana a
capacidade de estabilizar mecanicamente emulsões O/W.
Figura 26 - Micrografias eletrônicas de varredura de partículas de quitosana: (a) sem
tratamento com ultra-agitação e (b) após ultra-agitação a 15000 rpm por 3 minutos, em
suspensão a 0,1% (m/m), antes da correção do pH, diluída em 150 vezes (33 µL de amostra
/ 5 mL de água destilada)
(a)
(b)

Fonte: Própria autoria.
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5.2.4 Potencial zeta
Na Tabela 2 estão apresentados os valores médios de potencial ζ das
amostras de celulose cristalina, celulose amorfa e de partículas de quitosana sem
tratamento prévio e após os tratamentos de ultra-agitação a 10000, 15000 e 20000
rpm por 3 minutos. De forma geral, observou-se que o potencial ζ das suspensões
de celulose cristalina, celulose amorfa e de partículas de quitosana não variou com o
tratamento (ST, UT10, UT15 e UT20); ou seja, o potencial ζ permaneceu inalterado
(p > 0,05) entre as suspensões ST, que não sofreram ultra-agitação, e aquelas
tratadas com qualquer um dos processos de ultra-agitação e, consequentemente,
não houve alteração da estabilidade das partículas (CC, CA e PQ) em função do
tratamento imposto à suspensão.
Tabela 2 - Valor médio de Potencial zeta (ζ) das amostras de celulose cristalina (CC),
celulose amorfa (CA) e de partículas de quitosana (PQ) sem tratamento com ultra-agitação
(ST) e após os tratamentos de ultra-agitação a 10000 (UT10), 15000 (UT15) e 20000 rpm
por 3 minutos (UT20)

ζ*

ST (mV)

UT10 (mV)

UT15 (mV)

UT20 (mV)

CC

- 27,32 ± 1,04 Aab

- 28,59 ± 0,81 Aa

- 25,62 ± 0,85 Ab

- 27,34 ± 0,82 Aab

CA

- 19,14 ± 1,33 Ba

- 19,59 ± 1,84 Ba

- 23,91 ± 3,74 ABa

- 22,34 ± 2,42 Ba

PQ

18,21 ± 1,38 Ba

16,47 ± 1,90 Ba

19,46 ± 0,28 Ba

16,77 ± 1,50 Ca

* Valores absolutos das médias seguidas por diferentes letras maiúsculas na mesma coluna,
assim como por diferentes letras minúsculas na mesma linha, são significativamente
diferentes com 95% de significância pelo teste de Tukey.
Fonte: Própria autoria.

Só houve diferença significativa do potencial ζ entre as suspensões de
diferentes partículas; sendo que, em módulo, as amostras de celulose cristalina
possuíram os maiores valores de potencial ζ, seguidas das amostras de celulose
amorfa e das suspensões de partículas de quitosana (Tabela 2). Os valores
absolutos de potencial ζ das suspensões de celulose amorfa e de partículas de
quitosana, de forma geral, não apresentaram diferença estatisticamente significativa
(p > 0,05), com exceção do tratamento UT20.
Os valores absolutos de potencial ζ indicam a estabilidade de partículas
coloidais em suspensão. Quanto maior a magnitude do potencial ζ das partículas em
suspensão, maior a tendência dessas partículas se repelirem e menor a tendência
de flocularem. A linha divisória entre suspensões estáveis e instáveis é geralmente
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tomada em ± 30 mV, isto é, suspensões normalmente são consideradas estáveis
quando apresentam valor absoluto de potencial ζ maior do que 30 mV (MALVERN
..., 2010). Portanto, os resultados indicaram que a celulose cristalina é mais estável
em suspensão aquosa que a celulose amorfa e as partículas de quitosana, enquanto
as partículas de celulose amorfa e as de quitosana são igualmente estáveis; mas
nenhum sistema apresentou magnitude de potencial ζ maior do que 30 mV, para ser
realmente considerado fisicamente estável (Tabela 2).
Tanto Kargar et al. (2012) quanto Duffus et al. (2016) observaram valores de
potencial ζ próximos de - 55 mV para suspensões de celulose cristalina, em valores
de pH entre 5 e 8. Portanto, era esperado que se obtivessem valores negativos de
potencial ζ para as suspensões de celulose (Tabela 2), mas foram valores absolutos
bem menores que o supracitado. Porém, como as suspensões de celulose cristalina
precisaram ser centrifugadas para a obtenção de curvas monomodais de distribuição
do potencial ζ, não foi real a estabilidade da celulose cristalina inferida pelos valores
desse potencial. A centrifugação das suspensões de celulose cristalina gerou um
sistema sobrenadante muito mais estável que a suspensão original e, portanto, seus
resultados de potencial ζ não são compatíveis com os que se obteriam (se possível)
da suspensão original de celulose cristalina. Assim, pode-se afirmar, apenas, que a
celulose amorfa e as partículas de quitosana são igualmente estáveis em suspensão
aquosa.
Em relação às suspensões de partículas de quitosana, Ho et al. (2016)
afirmaram que a densidade de carga superficial positiva das partículas de quitosana
auto-agregadas é resultado da presença de grupos amina ainda protonados (–NH3+)
nas cadeias do biopolímero. Segundo Mwangi et al. (2016), as partículas de
quitosana, auto-agregadas pela neutralização de carga, sofrem aumento de ligações
de hidrogênio e de interações hidrofóbicas com o aumento do pH, provocando
redução significativa do valor de potencial ζ do sistema. Eles observaram, por
exemplo, que as partículas de quitosana apresentam um potencial ζ de
aproximadamente 24 mV num pH 6,7 (MWANGI et al., 2016). Dessa forma, pôde-se
concluir que as partículas de quitosana (Tabela 2) não possuíam seus grupos amina
totalmente desprotonados em pH 6,9 e que apresentaram-se tão estáveis quanto o
esperado nesse pH, com valores de potencial ζ entre 16,47 ± 1,90 (UT10) e 19,46 ±
0,28 mV (UT15).
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5.2.5 Estabilidade física

Pela grande semelhança observada entre os gráficos de integração para os
diferentes tratamentos (ST, UT10, UT15 e UT20) impostos às suspensões, para
todas as partículas estudadas (CC, CA e PQ), são apresentados, a seguir, apenas
os gráficos de integração das suspensões de celulose cristalina (Figura 27), celulose
amorfa (Figura 28) e de partículas de quitosana (Figura 29), obtidas após a ultraagitação a 15000 rpm por 3 minutos (UT15); por serem considerados gráficos típicos
e representativos de todas as suspensões (ST, UT10, UT15 e UT20). Os gráficos de
integração indicaram o progresso de separação que ocorreu nos sistemas durante a
centrifugação empregada no teste de estabilidade, dos quais se podem inferir os
principais fenômenos de instabilidade física das amostras.
Figura 27 - Gráfico de integração das amostras de celulose cristalina tratadas por ultraagitação a 15000 rpm por 3 minutos

Fonte: Própria autoria.

No início do teste (curvas vermelhas), as suspensões de celulose cristalina
apresentaram-se opacas desde o menisco, em torno de 108 mm no eixo das
abcissas, até o fundo da cubeta, em 130 mm (Figura 27). Ao fim do teste (curvas
verdes), observou-se a formação de um sobrenadante transparente; a baixa
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transmitância na posição da base da cubeta, próximo a 125 mm no eixo das
abcissas, indicou a altura do sedimento de celulose cristalina. O rápido aumento da
transmitância observado entre o primeiro e o quarto perfil de transmissão
apresentados no gráfico, indicou que a celulose cristalina possuía grandes tamanhos
de partículas e que sedimentou rapidamente. O movimento diagonal observado nos
perfis de transmissão ao longo do tempo do teste, apontado no gráfico das
suspensões de celulose cristalina (Figura 27), indicou a ocorrência de sedimentação
polidispersa. Portanto, sugere-se que a sedimentação polidispersa é o principal
fenômeno de desestabilização nas suspensões de celulose cristalina.
Figura 28 - Gráfico de integração das amostras de celulose amorfa tratadas por ultraagitação a 15000 rpm por 3 minutos

Fonte: Própria autoria.

No gráfico das suspensões de celulose amorfa (Figura 28) observou-se que
essas suspensões também eram opacas no início do teste. O movimento horizontal
apresentado pelos perfis de transmissão (apontada no gráfico) indicou a progressiva
formação de um sistema bifásico durante o teste. A baixa transmitância observada
próxima à posição 115 mm da cubeta, no eixo das abcissas, indicou a interface do
sistema bifásico formado ao final do teste de estabilidade, que se apresentou
visualmente composto por água como a fase superior e um gel de celulose amorfa
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como a fase inferior. A progressiva diminuição da transmitância, apontada no gráfico
a partir da posição 115 mm da cubeta, indicou o aumento da opacidade do gel de
celulose amorfa durante o teste. Isto é, sugere-se que ocorreu compactação do gel
de celulose amorfa por causa da força centrífuga, formando uma fase inferior (no
sistema bifásico) mais concentrada em celulose amorfa que a suspensão inicial;
comportamento que não foi observado nas suspensões de celulose amorfa durante
seu armazenamento.
Em relação às partículas de quitosana (Figura 29), não se observou indicação
clara de nenhum tipo de fenômeno de instabilidade física nas suspensões. Além
disso, testes prévios indicaram grande semelhança entre esses gráficos e os obtidos
para água destilada, ratificando a alta estabilidade física dessas suspensões de
partículas de quitosana. Segundo Liu et al. (2016), quanto maiores as mudanças de
transmitância observadas com a centrifugação, durante o tempo do teste, mais
instáveis são os sistemas analisados; portanto, a suspensão de partículas de
quitosana é provavelmente um sistema muito estável, por não apresentar mudança
alguma de transmitância durante todo o teste (Figura 29).
Figura 29 - Gráfico de integração das amostras de partículas de quitosana tratadas por ultraagitação a 15000 rpm por 3 minutos

Fonte: Própria autoria.
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Na Figura 30 são apresentados os valores médios do índice de instabilidade
das amostras de celulose cristalina, celulose amorfa e de partículas de quitosana em
suspensões ST, UT10, UT15 e UT20. De forma geral, observou-se que o índice de
instabilidade física dessas suspensões não variou com o tratamento (com exceção
da celulose cristalina), isto é, a ultra-agitação não causou efeito significativo
(p > 0,05) de evitar ou desacelerar a desestabilização das suspensões. Isto
corrobora com os resultados da análise do potencial ζ (Tabela 2), indicando que
suspensões tratadas por ultra-agitação são tão estáveis fisicamente quanto as não
tratadas por ultra-agitação; principalmente para as suspensões de celulose amorfa e
as de partículas de quitosana.
Figura 30 - Valor médio do Índice de Instabilidade das amostras de celulose cristalina,
celulose amorfa e de partículas de quitosana sem tratamento com ultra-agitação (ST) e após
os tratamentos de ultra-agitação a 10000 (UT10), 15000 (UT15) e 20000 rpm por 3 minutos
(UT20)*

* Pontos nomeados por diferentes letras maiúsculas na mesma coluna, assim como por
diferentes letras minúsculas na mesma linha, são significativamente diferentes com 95% de
significância pelo teste de Tukey.
Fonte: Própria autoria.

Só se observou diferença significativa do índice de instabilidade física entre
as suspensões de diferentes partículas, sendo que as partículas de celulose
cristalina mostraram-se as mais instáveis em suspensão aquosa, seguidas da
celulose amorfa, e as suspensões de partículas de quitosana mostraram-se mais
estáveis. Apesar de os resultados de potencial ζ das suspensões terem indicado que
as partículas de celulose amorfa e as de quitosana são igualmente estáveis em
suspensão (Tabela 2), os valores do índice de instabilidade revelaram que as
suspensões de partículas de quitosana foram mais estáveis que as de celulose (CC
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e CA), e que as suspensões de celulose amorfa foram muito mais estáveis que as
de celulose cristalina.
Como citado em 5.2.1, a capacidade emulsificante de partículas sólidas
depende, entre outras coisas, dessas partículas apresentarem dimensões coloidais
(DUFFUS et al., 2016). Partículas coloidais são definidas quanto ao seu tamanho,
que deve ser sub-micrométrico, mas também quanto à sua estabilidade física, pois
não podem ser afetadas por forças gravitacionais (BERGNA, 2006). Ou seja, a
análise da estabilidade física de celulose cristalina, celulose amorfa e das partículas
de quitosana em suspensão aquosa pode ser usada, em conjunto com os resultados
de distribuição de tamanho de partículas, como indicativo da capacidade
emulsificante dessas partículas sólidas.
Portanto, como a ocorrência da sedimentação polidispersa dos fragmentos de
fibras celulósicas (Figura 22) deixou as suspensões de celulose cristalina altamente
instáveis, com índices de instabilidade próximos a 0,781 ± 0,004 (UT10) (Figura 30);
esses resultados de estabilidade física parecem ratificar a sugestão de que as
suspensões de celulose cristalina sejam incapazes de estabilizar emulsões.
Com relação às suspensões de celulose amorfa, as partículas coloidais de
celulose, visualizadas nas imagens de AFM (Figura 25), formaram os agregados
vistos nas imagens de SEM (Figura 23), que pode ser consequência da secagem
imposta às suspensões para a utilização do método de SEM (4.4.2). Apesar disso,
as suspensões de celulose amorfa mostraram-se razoavelmente estáveis, com
índice de instabilidade próximo a 0,261 ± 0,015 (UT15) (Figura 30). Dessa forma,
esses resultados não descartam a possibilidade de a celulose amorfa ser um efetivo
estabilizante mecânico de emulsões.
As suspensões de partículas de quitosana, apesar de apresentarem
partículas coloidais nas imagens de AFM (Figura 26), indicaram a formação de
grandes aglomerados fractais de acetato de sódio na análise de SEM (Figura 24); o
que também pode ter sido causado pela secagem das suspensões. Mas,
curiosamente, foram classificadas como altamente estáveis, com índice de
instabilidade física em torno de 0,042 ± 0,007 (UT15) (Figura 30). Esses resultados,
contrariando a afirmação feita na análise de distribuição de tamanho de partículas
(5.2.1), tornam as partículas de quitosana potenciais estabilizadores mecânicos das
emulsões O/W que se pretenderam formar.
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5.3

Caracterização da celulose cristalina, celulose amorfa e das partículas de
quitosana em pó, e de suas matérias-primas

5.3.1 Difratometria de raios-X

Os difratogramas de raios-X (DRX) das amostras de celulose microcristalina
(matéria-prima) e celulose cristalina, obtidas após o tratamento térmico da MCC,
demonstrou claramente os planos cristalográficos previstos para celulose I, nos
valores de 2θ de 14,8, 16,5, 20,5, 22,7 e 34,6° (JIA et al., 2013; OH et al., 2005), ou
seja, não se observou mudança nos padrões de cristalinidade em função do
aquecimento da amostra de MCC (Figura 31). O índice de cristalinidade (IC) da MCC
foi de 79,78 ± 0,58%, bem próximo do obtido por Jia et al. (2013), que determinaram
83 ± 3%. E, o IC da celulose cristalina foi de 80,70 ± 1,04%, muito próximo do de
MCC (p > 0,05), como era de se esperar em função da similaridade dos respectivos
difratogramas (Figura 31). Portanto, o processo de obtenção de celulose cristalina
não alterou a cristalinidade da celulose.
Figura 31 - Difratogramas de raios-X de amostras de celulose microcristalina (MCC) e
celulose cristalina, obtidas pelo tratamento térmico da MCC

* u.a. = unidades arbitrárias
Fonte: Própria autoria.

No DRX das amostras de celulose amorfa (Figura 32) observaram-se os
planos cristalográficos da celulose II, em 2θ de 12,3, 20,3 (JIA et al., 2013; OH et al.,
2005) e 21,9° (OH et al., 2005). Isto é, as amostras de celulose amorfa não
apresentaram os picos para 2θ igual a 16,5 e 34,6°, presentes no DRX da MCC, e
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mostraram ligeiro deslocamento dos picos em 2θ de 14,8, 20,5 e 22,7° para 12,3,
20,3 e 21,9°, respectivamente; indicando que a reação entre MCC e o ácido fosfórico
modificou os padrões de cristalinidade da celulose.
O IC da celulose amorfa foi de 41,70 ± 1,00%, um pouco maior do que o
obtido por Jia et al. (2013), de 35 ± 2%. Avaliando-se os resultados de índices de
cristalinidade, verificou-se que o IC da MCC (79,78 ± 0,58%) e o IC da celulose
amorfa são estatisticamente diferentes (p < 0,05), confirmando-se que o processo
proposto para a obtenção de celulose amorfa a partir de MCC possibilitou a
obtenção de uma amostra bem menos cristalina. Segundo Kondo (2004), a celulose
pura sempre tende à ordem, sendo difícil, ou quase impossível, manter o estado
amorfo em celulose. Por isso pôde-se confirmar a afirmação de Jia et al. (2013) de
que alguns domínios cristalinos das cadeias de celulose possivelmente foram
realinhados e convertidos em celulose II durante a regeneração da celulose.
Figura 32 - Difratogramas de raios-X de amostras de celulose microcristalina (MCC) e
celulose amorfa, obtidas por reação da MCC com ácido fosfórico

* u.a. = unidades arbitrárias
Fonte: Própria autoria.

Com relação às amostras de quitosana (Figura 33), a QTS (matéria-prima)
apresentou picos de difração principal em 2θ de 10 e 20°; enquanto que as
partículas de quitosana, obtidas da liofilização de suspensões de quitosana antes da
correção do pH para um valor próximo a 6,9, exibiram um amplo pico em torno de 2θ
= 21°. O valor de IC da QTS foi de 66,24 ± 2,08%, enquanto o IC das partículas de
quitosana foi de 40,22 ± 1,25%, significativamente menor (p < 0,05) que o da
matéria-prima; portanto, o processo de obtenção de partículas de quitosana, ao
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menos até antes da correção do pH, diminuiu a cristalinidade da quitosana em
suspensão.
Figura 33 - Difratogramas de raios-X de amostras de quitosana (QTS) e das partículas de
quitosana, obtidas pela solubilização da QTS em água, pela adição do ácido acético

* u.a. = unidades arbitrárias
Fonte: Própria autoria.

São propostas três formas para a quitosana: a estrutura cristalina hidratada
(“quitosana de tendão”), que reflete em picos em torno de 8 e 12° no DRX; a
cristalina anidra ("quitosana recozida"), que reflete em 2θ = 15°; e a não cristalina,
ou amorfa, que apresenta um amplo pico em torno de 2θ = 23° (WU et al., 2013). A
apresentação de DRX com dois picos principais de difração, em 2θ em torno de 10 e
de 20°, indica que a quitosana está num estado semicristalino, de duas zonas
cristalinas pouco hidratadas dispersas em uma zona amorfa; as zonas cristalinas
são formadas nas matrizes de quitosana devido às ligações de hidrogênio entre
cadeias (LECETA et al., 2013). Assim, os DRX apresentados pelas amostras de
quitosana (Figura 33) indicaram que a QTS estava num estado semicristalino;
enquanto que as partículas de quitosana encontravam-se num estado amorfo, antes
de seu pH ser corrigido de 4,0 para um valor próximo a 6,9.

5.3.2 Espectrometria de infravermelho com Transformada de Fourier

Analisando-se os espectro de FTIR das amostras MCC e celulose cristalina
(Figura 34), observou-se que ambos são muito semelhantes e, portanto, pode-se
confirmar que a submissão da MCC ao processo de suspensão em água e
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aquecimento a 45-50 °C por 40 minutos não provocou qualquer mudança química
nas partículas de celulose.
Quanto aos picos de absorção em 1430 e 895 cm−1, não foram observadas
mudanças significativas na intensidade, o que indicou que não houve mudança na
proporção de celulose I da amostra e, portanto, não houve modificação na
cristalinidade da celulose após o processo; o que já pôde ser confirmado pela
análise de DRX. Oh et al. (2005) relataram que as absorções de radiação
infravermelha nos comprimentos de onda de 1430 e 895 cm−1 são sensíveis à
quantidade relativa de estruturas cristalinas e amorfas da celulose; e que a razão
entre essas absorbâncias é definida como um índice de cristalinidade empírico
relacionado com a proporção de celulose I da amostra.
Figura 34 - Espectros de absorção no infravermelho (FTIR), de amostras de celulose
microcristalina e de celulose cristalina, (a) na faixa de 4000−400 cm−1 e (b) com destaque
aos picos em 1430 e 895 cm-1
(a)

(b)

Fonte: Própria autoria.
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Quanto à celulose amorfa, observou-se bastante semelhança entre seu
espectro de FTIR e o espectro das amostras da matéria-prima (Figura 35), ou seja, a
reação entre MCC e H3PO4 não provocou mudanças químicas na celulose. Pela
análise dos espectros de FTIR das amostras de celulose amorfa, podem ser feitas
as mesmas observações de Jia et al. (2013) e Oh et al. (2005): diminuição da
intensidade do pico de absorção em 1430 cm−1 e aumento de absorção em 895
cm−1. O pico em 1430 cm−1 (banda de absorção cristalina), atribuído ao movimento
tesoura da ligação CH2, desapareceu após o processo, e a intensidade do pico
relativo em 895 cm−1 (banda de absorção amorfa), atribuído ao estiramento
assimétrica C−O−C, foi aumentada. Essas mudanças indicaram que a celulose I da
MCC foi convertida em uma mistura de celulose amorfa e celulose II durante a
reação entre MCC e H3PO4 (JIA et al., 2013).
Figura 35 - Espectros de absorção no infravermelho (FTIR), de amostras de celulose
microcristalina e de celulose amorfa, (a) na faixa de 4000−400 cm−1 e (b) com destaque aos
picos em 1430 e 895 cm-1
(a)

(b)

Fonte: Própria autoria.
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Há muitas mudanças características dos espectros de FTIR relacionadas à
transformação da celulose I em celulose II, influenciadas pela mudança de ligações
intra e intermoleculares, principalmente o deslocamento de picos e alteração de
absorbâncias. As bandas em 1431, 1373, 1282, 1236, 1202, 1165, 1032 e 897 cm-1
são deslocados para 1419, 1376, 1278, 1228, 1200, 1162, 1019 e 894 cm -1,
respectivamente; assim como, entre muitas outras mudanças, há diminuição de
absorbância no pico deslocado de 1431 para 1419 cm-1 e aumento de absorção da
radiação no comprimento de onda deslocado de 897 para 894 cm-1 (OH et al., 2005).
Já com relação à celulose amorfa, frequências típicas de absorção em espectros de
FTIR são 3420, 2892, 1420, 1374, 1159, 1108, 1070, 1040, 899 e 669 cm-1, segundo
Kondo (2004).
O espectro na região do infravermelho médio (4000-400 cm−1) pode ser
dividido, genericamente, em quatro regiões, da seguinte forma: a região de
estiramento de ligações simples com o hidrogênio (4000-2500 cm−1), a região de
triplas ligações (2500-2000 cm−1), a região de duplas ligações (2000-1500 cm−1) e a
região de impressão digital (1500-600 cm−1). A região de impressão digital do
espectro é relacionada ao acoplamento de bandas de vibrações associadas a uma
grande parte da molécula, formando um padrão relativo à molécula como um todo e
não a grupos específicos existentes no composto. Para essas vibrações, chamadas
vibrações esqueléticas, pequenos efeitos estéricos ou eletrônicos na molécula
conduzem a grandes mudanças nessa região do espectro (STUART, 2004).
Os principais picos de absorção da quitosana são atribuídos ao estiramento
das ligações C=O (Amida I) a 1650 cm-1, a vibrações de deformação angular da
ligação N-H (Amida II) em 1558 cm-1 e à vibração de estiramento da ligação C-N
(Amida III) em 1320 cm-1 (HO et al., 2016; LECETA et al., 2013). O pico de absorção
em 1405 cm-1 corresponde aos grupos carboxilato (–COO-) associados com a
atividade antimicrobiana do biopolímero. A banda que aparece em 1378 cm-1 é
atribuída aos grupos acetamida (–NHCOCH3), indicando que a quitosana não é
totalmente desacetilada. O pico de absorção a 1050 cm-1 é atribuído ao estiramento
C-O e a banda larga acima de 3000 cm-1 corresponde às bandas de absorção das
ligações O-H e N-H (LECETA et al., 2013).
Os espectros de FTIR das amostras da QTS, matéria-prima, e de partículas
de quitosana, antes da adição de NaOH à suspensão de quitosana (Figura 36),
apresentaram grandes semelhanças. As poucas diferenças entre esses espectros

90

são observadas na região de impressão digital (1500-600 cm−1) e, provavelmente,
foram geradas pela relação da quitosana com os íons H + doados pelo ácido acético
(CH3COOH), que protonaram os grupamentos amina da quitosana (–NH3+). No
processo de dissolução da QTS em ácido acético glacial ocorreram interações
eletrostáticas entre essas moléculas, que interferiram principalmente nas vibrações
de deformação angular da ligação N-H (evidente pelo aumento da absorbância em
1558 cm-1). Contudo, pode-se inferir que a reação de quitosana com o ácido acético
glacial não provocou mudanças químicas significativas nas partículas de quitosana.
Figura 36 - Espectros de absorção no infravermelho (FTIR), de amostras de quitosana
(QTS) e de partículas de quitosana antes e após a adição de NaOH

Fonte: Própria autoria.

Porém, foram observadas mudanças consideráveis no espectro da quitosana
após a adição de NaOH: na região de impressão digital (1500-600 cm−1); nos picos
de absorção relativos às Amidas I (C=O) e II (N-H), entre 1650 e 1558 cm-1; e nas
bandas de absorção das ligações O-H e N-H, entre 3700 e 3000 cm-1. Sabe-se que
as partículas de quitosana sofrem aumento de ligações de hidrogênio e interações
hidrofóbicas entre suas cadeias poliméricas com o aumento do pH (MWANGI et al.,
2016); e que a ligação de hidrogênio influencia a rigidez das ligações químicas
envolvidas, alterando a frequência de vibração dessas ligações (STUART, 2004).
Portanto, as diferenças vistas nos espectros de FTIR da quitosana antes (pH 4,0) e
após a correção do pH (pH 6,9) (Figura 36) podem ter sido causadas pelas várias
ligações de hidrogênio formadas na estrutura durante o aumento do pH, que
alteraram as vibrações das ligações químicas que envolvem átomos capazes de
participar de interações de hidrogênio (C=O, N-H e O-H).
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5.3.3 Colorimetria instrumental

Os valores médios dos parâmetros de cor (CIELab) das amostras de celulose
em pó (MCC, cristalina e amorfa), são apresentados na Tabela 3. Os altos valores
de luminosidade (L*) indicaram que todas essas amostras são bastante claras; além
disso, os valores de L* das amostras aumentaram ligeiramente após o processo de
obtenção de celulose amorfa a partir de MCC, quando liofilizada. Todas as amostras
apresentaram valores de a* próximos de zero (nem verde, nem vermelho), ou seja,
não houve nenhum efeito importante do processo sobre esse parâmetro; assim
como todas as amostras mostraram-se com um tom ligeiramente amarelado (b* > 0),
sem sofrer efeito considerável do processo.
Tabela 3 - Valor médio para os parâmetros de cor (CIELab) das amostras de celulose
cristalina (CC) e celulose amorfa (CA), em pó, e de sua matéria-prima (MCC); e das
amostras de partículas de quitosana (PQ), em pó, e de sua matéria-prima (QTS)

Cor*

L*

a*

b*

MCC

95,86 ± 0,00 b

-0,06 ± 0,01 a

4,55 ± 0,06 a

CC

95,57 ± 0,38

b

-0,23± 0,06 b

3,04 ± 0,23 b

CA

96,90 ± 0,29 a

-0,08 ± 0,02 a

1,77 ± 0,33 c

QTS

86,88 ± 1,14 b

0,83 ± 0,06 a

13,68 ± 0,74 a

PQ

93,14 ± 0,53 a

0,02 ± 0,03 b

7,03 ± 0,28 b

* Médias seguidas por diferentes letras, na mesma coluna, são significativamente diferentes
com 95% de significância pelo teste de Tukey.
Fonte: Própria autoria.

Quanto aos valores médios dos parâmetros de cor (CIELab) das amostras de
quitosana, QTS e partículas de quitosana (Tabela 3), observou-se que o processo
de obtenção de partículas de quitosana a partir de QTS provocou um ligeiro
aumento nos valores de L*. Todas as amostras apresentaram valores de a*
próximos de zero e, portanto, não houve efeito importante sobre esse parâmetro.
Por outro lado, o processo de obtenção de partículas de quitosana provocou
diminuição mais significativa nos valores de b*, isto é, foram obtidas amostras (em
pó) menos amareladas (b* > 0) que a matéria-prima (QTS). Portanto, nenhum dos
processos propostos, a partir de MCC ou de QTS, provocou mudanças
consideráveis na cor instrumental das partículas em pó (CC, CA e PQ), obtidas pela
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liofilização das suspensões de celulose cristalina, celulose amorfa e de partículas de
quitosana.
5.4

Caracterização das emulsões

Inicialmente, testaram-se como estabilizantes de emulsões O/W com 20%
(v/v) de fase lipídica, contendo ou não β-caroteno, as suspensões das três partículas
produzidas anteriormente (celulose cristalina, celulose amorfa e partículas de
quitosana), mas apenas as tratadas com ultra-agitação a 10000 rpm por 3 minutos
(UT10), conforme indicado em 5.2.1. Todas as emulsões foram produzidas por ultraagitação a 15000 rpm por 10 minutos; com base em estudos de Shen et al. (2016).
A celulose cristalina, em concentração de 2,0% (m/m) e pH em torno de 5,2,
não foi capaz de produzir emulsões, com ou sem β-caroteno (Figura 37). Esse
resultado já poderia ser esperado, considerando-se que a caracterização das
suspensões de celulose cristalina demonstraram fortes indícios dessa incapacidade
de produzir/estabilizar emulsões: grande heterogeneidade de tamanho e forma das
partículas (Figura 22); grande tamanho de partículas (Figura 17); e alta instabilidade
física das partículas em suspensão aquosa (Figura 30).
Figura 37 - Emulsões O/W, com 20,0% (v/v) de fase lipídica (óleo de soja + 0,005% (m/m)
de β-caroteno), após ultra-agitação a 15000 rpm por 10 minutos; recém-preparadas a partir
de suspensões de: (a) celulose cristalina; (b) celulose amorfa; e (c) partículas de quitosana
(a)
(b)
(c)

Fonte: Própria autoria.

Esses resultados foram diferentes dos observados por Kargar et al. (2012),
que produziram emulsões O/W com 20% de óleo de girassol, por ultra-agitação a
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10000 rpm por 7 minutos, utilizando celulose cristalina como único estabilizante.
Esses autores produziram emulsões estáveis por 40 dias, desde que o pH fosse
maior ou igual a 4,0 e houvesse concentração mínima de celulose cristalina de 1,5%
(m/m). Segundo Kargar et al. (2012), a celulose cristalina seria capaz de produzir
emulsões fisicamente estáveis devido ao arranjo empacotado de suas partículas na
interface óleo-água, formando uma espessa camada interfacial de partículas sobre a
superfície das gotas; e ao aumento da viscosidade da fase contínua, que retarda a
colisão entre as gotas. Entretanto, deve-se considerar que o efeito estabilizante da
celulose cristalina pode depender, ainda, da composição em ácidos graxos e da
cristalinidade do óleo usado na fase lipídica (DALGLEISH, 2001).
Com relação às emulsões estabilizadas com celulose amorfa a 0,9-1% (m/m),
observou-se cremeação quase que instantaneamente após a ultra-agitação,
independente da presença do β-caroteno (Figura 37), ou seja, o emprego da
celulose

amorfa

permitiu

a

produção

de

emulsão,

mas

muito

instável.

Diferentemente da celulose cristalina, a caracterização das suspensões de celulose
amorfa apontava a possibilidade de sua utilização como um estabilizante mecânico
de emulsões. Apesar de detectada a presença de grandes aglomerados de celulose
amorfa (Figura 23), as suspensões de celulose amorfa foram razoavelmente
estáveis (Figura 30), e apresentaram partículas coloidais (Figura 25); além de que foi
visualizada sua capacidade de formação de gel, durante o teste de estabilidade
(Figura 28), que apontou seu potencial de ação como modificador de textura.
Os resultados determinados nesta dissertação foram diferentes daqueles
determinados por Jia et al. (2015), que observaram que concentrações de celulose
amorfa acima de 0,83% (m/m) puderam formar emulsões O/W, com 20% (v/v) de
dodecano como fase lipídica, e estabilizá-las por 3 meses. O mecanismo de
estabilização de emulsões por celulose amorfa é considerado uma combinação dos
mecanismos de Pickering e o de rede (JIA et al., 2015). A celulose amorfa pode
formar uma rede tridimensional na fase contínua, provocando comportamento
pseudoplástico com pouca tendência tixotrópica, ou seja, as suspensões de celulose
amorfa têm excelentes propriedades reológicas (JIA et al., 2014). Assim, emulsões
O/W poderiam ser estabilizadas por celulose amorfa e seriam potenciais sistemas de
carreamento de compostos bioativos (SHEN et al., 2016).
Porém, a fase lipídica utilizada na produção de emulsões alimentícias
influencia as propriedades dessa emulsão formada. Por exemplo, a adsorção de um
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tensoativo às gotas de uma emulsão é significativamente afetada se a fase lipídica
for composta por triglicerídeos ou por hidrocarbonetos simples (DALGLEISH, 2001).
Portanto, o efeito estabilizante da celulose amorfa pode ter sido influenciado pelo
tipo de fase lipídica utilizada, pois a troca do hidrocarboneto CH3-(CH2)10-CH3, o
dodecano utilizado no estudo de Jia et al. (2015), por óleo de soja como fase lipídica
da emulsão, usado nesta dissertação, poderia ter efeitos consideráveis sobre a
estabilidade desse sistema.
Por outro lado, apesar da semelhança entre as estruturas químicas desses
polissacarídeos (celulose e quitosana), as partículas de quitosana, diferentemente
da celulose (tanto cristalina quanto amorfa), demonstraram habilidade de formar e
estabilizar emulsões com 20% (v/v) de óleo de soja, contendo ou não β-caroteno
(Figura 37). As suspensões de partículas de quitosana devem ter sido capazes de
estabilizar emulsões O/W pela presença de partículas coloidais de quitosana em
suspensão (Figura 26) e por sua alta estabilidade física (Figura 30).
A estabilização de emulsões por partículas de quitosana tem sido atribuída à
sua capacidade de adsorver às gotas da emulsão, reduzindo a área interfacial de
contato entre os dois líquidos imiscíveis e fornecendo uma barreira física contra a
coalescência dessas gotas. Contudo, a formação de redes tridimensionais de
partículas agregadas na fase contínua, em altas concentrações de quitosana,
também reduz a movimentação e a possibilidade de colisões entre gotículas,
preservando sua integridade interfacial e retardando a cremeação das gotas.
Portanto, as partículas de quitosana podem formar emulsões altamente estáveis
contra coalescência e cremeação de gotículas, por essa combinação dos
mecanismos de Pickering e o de modificação de textura (MWANGI et al., 2016).
Assim, em virtude da capacidade das partículas de quitosana de
produzir/estabilizar emulsões com 20% (v/v) de óleo de soja, em contraste com a
celulose cristalina e a celulose amorfa, apresentam-se, a seguir, resultados de testes
de distribuição de tamanho de gotas, cor instrumental e estabilidade física apenas
para essas emulsões.

5.4.1 Distribuição de tamanho de gotas

Observando-se o perfil de distribuição do tamanho de gotas de emulsões O/W
estabilizadas por partículas de quitosana, com 20% (v/v) de fase lipídica (Figura 38),
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observou-se distribuição praticamente monomodal, para as emulsões contendo, ou
não, β-caroteno. Entretanto, observou-se que a adição do β-caroteno à fase lipídica
da emulsão provocou um ligeiro alargamento da faixa de distribuição do tamanho de
gotas, ou seja, aumentando a polidispersidade do tamanho das gotas presentes na
emulsão. Apesar da adição do β-caroteno à fase lipídica ter modificado o perfil de
distribuição do tamanho de gotas da emulsão formada, não se verificou diferença
significativa (p > 0,05) entre o tamanho médio das gotas das emulsões sem (32,01 ±
4,36 µm) e com β-caroteno (29,05 ± 2,73 µm).
Figura 38 - Distribuição do tamanho de gotas de emulsões formadas, por ultra-agitação a
15000 rpm por 10 minutos, com 80% de fase aquosa (suspensão de partículas de quitosana
após ultra-agitação a 10000 rpm por 3 minutos) e 20% de fase lipídica: óleo de soja, ou óleo
de soja + 0,005% (m/m) β-caroteno

Fonte: Própria autoria.

Os tamanhos médios das gotas determinados nesta dissertação foram
menores que os determinados por Ho et al. (2016), que produziram emulsões O/W
estabilizadas por partículas de quitosana a 0,1% (m/v), com óleo de palma como
fase dispersa, homogeneizadas por ultra-agitação a 5000 rpm por 5 minutos, e
verificaram que o tamanho médio das gotas dessas emulsões variou entre 53 e
73 µm (HO et al., 2016). Foram menores, também, que os tamanhos médios das
gotas determinados por Mwangi et al. (2016), que produziram emulsões com 20%
(v/v) de triglicerídeos de cadeia média como fase dispersa, estabilizadas por
partículas de quitosana a 0,1% (m/v), homogeneizando-as por ultra-agitação a
10000 rpm por 3 minutos, observando distribuição monomodal de tamanho de gotas
e tamanho médio de gotas de cerca de 80 µm.
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5.4.2 Colorimetria instrumental

A cor instrumental das emulsões produzidas foi determinada utilizando-se os
parâmetros de cor CIELab. Para efeito de comparação, determinou-se, também,
utilizando a mesma metodologia que para as emulsões, os parâmetros de cor da
fase lipídica, com e sem β-caroteno (Tabela 4).
Tabela 4 - Valor médio para os parâmetros de cor (CIELab) das amostras das fases
lipídicas: óleo de soja, ou óleo de soja + 0,005% (m/m) β-caroteno; e das emulsões
formadas, por ultra-agitação a 15000 rpm por 10 minutos, com 80% de fase aquosa
(suspensão de partículas de quitosana após ultra-agitação a 10000 rpm por 3 minutose 20%
de fase lipídica: óleo de soja, ou óleo de soja + 0,005% (m/m) β-caroteno

Cor*

L*

a*

b*

óleo de soja

58,85 ± 0,13 a

-3,98 ± 0,06 b

31,63 ± 0,21 b

óleo de soja
+ β-caroteno
emulsão

45,19 ± 0,05 b

26,23 ± 0,06 a

76,31 ± 0,08 a

85,17 ± 0,11 a

-1,28 ± 0,02 b

6,43 ± 0,18 b

emulsão +
β-caroteno

78,29 ± 0,52 b

8,50 ± 0,28 a

48,08 ± 0,46 a

* Médias seguidas por diferentes letras, na mesma coluna, são significativamente diferentes
com 95% de significância pelo teste de Tukey.
Fonte: Própria autoria.

Observou-se que o β-caroteno influenciou todos os parâmetros de cor, tanto
da emulsão, quanto da fase lipídica (Tabela 4), como era de se esperar, por se tratar
de um componente considerado como um pigmento lipossolúvel (AKOH; MIN, 2008).
Em ambos os sistemas, os valores de L* indicaram que as amostras eram claras e
se tornaram ligeiramente mais escuras após a adição do β-caroteno. Os valores do
parâmetro a*, por sua vez, passaram de negativos (mas, próximos de zero), para
positivos (e distantes do zero), indicando que as amostras passaram de ligeiramente
esverdeadas para avermelhadas, coloração característica do β-caroteno. E,
finalmente, observou-se que o parâmetro b* aumentou de maneira impressionante
devido a adição do β-caroteno, ou seja, em direção à cor amarela (b* > 0). Portanto,
em virtude dos valores desses parâmetros, pode-se considerar que tanto a fase
lipídica quanto a emulsão apresentaram-se com coloração alaranjada, sendo que,
por motivos óbvios, a intensidade de coloração foi maior na fase lipídica, que
também se apresentou mais escura.
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Os parâmetros de cor das emulsões foram diferentes dos da fase lipídica
(Tabela 4) muito provavelmente devido a diferença de concentração do β-caroteno,
uma vez que a fase lipídica constituiu apenas 20% da emulsão, mas também devido
a sua presença na forma de gotículas dispersas numa fase continua incolor, o que
deve ter conferido o caráter mais claro às emulsões.

5.4.3 Estabilidade física

Os gráficos de integração das emulsões O/W estabilizadas por partículas de
quitosana, sem (Figura 39) e com β-caroteno (Figura 40), foram muito similares,
sugerindo que o processo de desestabilização ocorrido nas emulsões durante o
teste não sofreu influência da adição de β-caroteno à fase lipídica do sistema. O
comportamento apresentado nesses gráficos de integração é indicativo da
ocorrência de cremeação polidispersa, pelo movimento diagonal dos perfis de
transmissão ao longo do teste de estabilidade (apontado na Figura 39).
Figura 39 - Gráfico de integração das emulsões formadas, por ultra-agitação a 15000 rpm
por 10 minutos, com 80% de fase aquosa (suspensão de partículas de quitosana após ultraagitação a 10000 rpm por 3 minutos) e 20% de fase lipídica (óleo de soja)

Fonte: Própria autoria.
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Figura 40 - Gráfico de integração das emulsões formadas, por ultra-agitação a 15000 rpm
por 10 minutos, com 80% de fase aquosa (suspensão de partículas de quitosana após ultraagitação a 10000 rpm por 3 minutos) e 20% de fase lipídica (óleo de soja + 0,005% (m/m) de
β-caroteno)

Fonte: Própria autoria.

Ambas as emulsões estabilizadas por partículas de quitosana, sem (Figura
39) e com β-caroteno (Figura 40), apresentaram-se opacas no início do teste (curvas
vermelhas), contudo a alta transmitância observada na posição do fundo da cubeta,
próximo a 125 mm no eixo das abcissas, indicou o início da formação de uma fase
empobrecida em gotículas de óleo. A baixa transmitância observada em torno da
posição 110 mm da cubeta indicou que, pela cremeação polidispersa das gotas da
emulsão, houve a formação de um sistema bifásico até o fim do teste (curvas
verdes): uma fase opaca junto ao menisco do líquido na cubeta, aproximadamente
em 108 mm; e uma fase transparente a partir de 114 mm até o fundo da cubeta. O
rápido aumento da transmitância observado entre o primeiro e o quarto perfil no
gráfico indicou a rápida cremeação das maiores gotas da emulsão, enquanto a
proximidade dos demais perfis de transmissão indicou a presença de pequenas
gotas de óleo no sistema, que precisaram de maior força centrífuga para que
sofressem cremeação.
Analisando-se visualmente as cubetas, após o fim dos testes, verificou-se a
formação de um sistema bifásico, formado por uma fase aparentemente aquosa no
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fundo do recipiente e outra fase aparentemente rica em óleo emulsionado em água,
independentemente da presença do β-caroteno; similarmente ao observado na
Figura 41. Notam-se nessa figura, os sistemas bifásicos formados durante a
estocagem das emulsões O/W estabilizadas por partículas de quitosana; as fases
formaram-se rapidamente, mas foram nitidamente distinguidas após alguns dias.
Figura 41 - Emulsões O/W estabilizadas por partículas de quitosana (a, b) recémpreparadas e (c, d) após 7 dias de preparo; formadas, por ultra-agitação a 15000 rpm por 10
minutos, com 20,0% (v/v) da fase lipídica: (a, c) óleo de soja; (b, d) óleo de soja + 0,005%
(m/m) β-caroteno
(a)
(b)
(c)
(d)

Fonte: Própria autoria.

Essas fases do sistema formado ao longo do tempo pelas emulsões O/W,
estabilizadas por partículas de quitosana, podem ser chamadas de fases soro, a
formada no fundo do recipiente, e fase emulsão, a que aparentemente continha óleo
emulsionado. Segundo McClements (2007), uma emulsão O/W que é instável à
cremeação apresenta-se inicialmente como um sistema monofásico que, ao longo
do tempo, torna-se um sistema intermediário trifásico e, por fim, pode se tornar um
sistema bifásico. A distribuição vertical de gotas no sistema intermediário trifásico
compreende uma "fase soro" formada no fundo do recipiente, que é empobrecida em
gotículas; uma "fase creme" formada na parte superior do recipiente, que é rica em
gotículas; e a fase intermediária, que separa as camadas de soro e creme, cuja
concentração de gotículas é inicialmente semelhante àquela da emulsão original,
podendo ser chamada de "fase emulsão".
Apesar de a observação de cremeação após algumas horas ser uma
característica comum de emulsões estabilizadas mecanicamente (MWANGI et al.,
2016); sugere-se, de acordo com os resultados de Ho et al. (2016), que o aumento

100

da fração de fase lipídica nas emulsões O/W estabilizadas por partículas de
quitosana poderia evitar a formação da fase soro ao longo do tempo, sem promover
instabilidade ou aumento do tamanho das gotas das emulsões.
Os valores médios do índice de instabilidade das emulsões O/W estabilizadas
por partículas de quitosana, com 20% (v/v) de óleo de soja, sem e com 0,005%
(m/m) de β-caroteno, foram 0,461 ± 0,088 e 0,256 ± 0,021, respectivamente, e foram
estaticamente diferentes (p < 0,05). Portanto, a adição de β-caroteno à fase lipídica
da emulsão, apesar de não ter interferido no tamanho médio das gotas da emulsão
formada (5.4.1), influenciou sua estabilidade, tornando as emulsões O/W mais
estáveis fisicamente quando com β-caroteno.
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6

CONCLUSÃO

Foi possível produzir suspensões de celulose cristalina e celulose amorfa a
partir da celulose microcristalina (MCC), e suspensões de partículas de quitosana a
partir de quitosana de média massa molecular (QTS).
O tratamento térmico da MCC, para a produção da celulose cristalina, e a
reação da MCC com ácido fosfórico (H3PO4), para a produção de celulose amorfa,
não foram capazes de provocar alterações nas características do produto. Mas, os
tratamentos por ultra-agitação (10000, 15000 ou 20000 rpm por 3 minutos),
provocaram importantes alterações na distribuição do tamanho de partículas da
celulose cristalina e da celulose amorfa, com redução do tamanho médio das
partículas, sem efeito significativo da velocidade de agitação. Em relação às
partículas de quitosana, os tratamentos por ultra-agitação não influenciaram o
tamanho de partículas, nem quando comparado com suspensões sem tratamento
com ultra-agitação.
Todas as amostras preparadas, independentemente dos tratamentos sofridos,
apresentaram-se na forma de partículas aglomeradas em fibras ou agregados nãoesféricos, conforme se observou nas microscopias eletrônica de varredura. A
celulose cristalina mostrou-se como pequenos fragmentos de fibras, enquanto a
celulose amorfa mostrou-se conformada em agregados; embora tenham sido
observadas partículas coloidais nas suspensões de celulose amorfa tratadas por
ultra-agitação, conforme observação por microscopia de força atômica. Partículas
coloidais menores foram observadas nas suspensões de partículas de quitosana,
produzidas com pH próximo de 4,0, sem tratamento e após tratamentos por ultraagitação.
De forma geral, o potencial ζ das suspensões de celulose cristalina, celulose
amorfa e de partículas de quitosana não foi influenciado pelos tratamentos (ST,
UT10, UT15 e UT20) e as partículas apresentaram estabilidades similares entre os
tratamentos. O teste de estabilidade física das amostras revelou que as suspensões
de partículas de quitosana foram mais estáveis que as de celulose cristalina e
celulose amorfa. As suspensões de celulose cristalina foram consideradas como
altamente instáveis em suspensão aquosa.
O processo de produção da celulose cristalina, pela suspensão da MCC em
água e seu aquecimento, não provocou qualquer mudança química ou de
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cristalinidade na celulose, conforme estudos por FTIR e difração de raios-X. Por
outro lado, a produção de celulose amorfa promoveu a conversão da celulose I da
MCC em uma mistura de celulose amorfa e celulose II, com menor cristalinidade. A
reação da QTS com o ácido acético (CH3COOH) não provocou mudanças químicas,
mas diminuiu a cristalinidade das partículas de quitosana até um estado amorfo.
Nenhum dos processos provocou mudanças consideráveis nos parâmetros de
cor (L*, a*, b*) das partículas em pó, obtidas pela liofilização das suspensões de
celulose cristalina, celulose amorfa e de partículas de quitosana.
Apesar de a literatura relatar, tanto para a celulose quanto para a quitosana, a
capacidade de estabilização de emulsões pela combinação dos mecanismos de
estabilização mecânica e de modificação de textura, observou-se que a celulose
(tanto cristalina quanto amorfa) não foi capaz de produzir/estabilizar emulsões com
20% (v/v) de fase lipídica, enquanto as partículas de quitosana puderam produzir
emulsões moderadamente estáveis (com ou sem β-caroteno), sem formação de fase
creme durante o armazenamento.
Partículas de quitosana, tratadas a 10000 rpm por 3 minutos, foram usadas
em testes de produção de emulsão com 20% de fase lipídica, contendo, ou não,
0,005 g de β-caroteno/100 g do óleo de soja. A adição do β-caroteno à fase lipídica
tornou as emulsões O/W mais estáveis fisicamente, contudo, sem modificar o
tamanho médio das gotas das emulsões. As emulsões O/W apresentaram-se
ligeiramente mais alaranjadas, quando adicionadas de β-caroteno, o que já era
esperado, por se tratar de um pigmento lipossolúvel.
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