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RESUMO 

 

Neste trabalho foram estudados os processos de coacervação complexa de óleo de café verde, 

como material de recheio, em dois tipos de sistemas: concentrado proteico de soro de leite 

(CPSL)/ goma arábica (GA) e isolado proteico de soja (IPS) / goma arábica (GA), como 

biopolímeros de parede. Estes sistemas foram preparados com concentração de biopolímeros 

fixa em 4% (massa / massa) da emulsão e a proporção entre eles foi respectivamente 2:1 e 

1,4:1. Emulsões com diferentes concentrações de óleo de café verde (0%; 10%; 17,5% e 

25%), em relação aos materiais de parede, foram preparadas. A partir destas emulsões com os 

pHs ajustados, o sistema apresentou separação de fases (coacervação). Foram avaliados os 

pHs de máxima interação entre os pares de biopolímeros estudados, o comportamento 

reológico das emulsões, o tamanho de gota das emulsões produzidas, a caracterização fisico-

química das fases (sobrenadante e coacervado), o balanço de massa do processo, a reologia do 

coacervado, a morfologia das micropartículas após liofilização, a densidade dos pós obtidos, a 

estabilidade do pó e a eficiência do processo de microencapsulação. Os resultados obtidos 

confirmaram que existe uma faixa ótima de formação de partículas dependente do pH. As 

emulsões apresentaram comportamento típico de fluidos newtoniano e a viscosidade 

aumentou com a concentração de óleo independente dos materiais de parede estudados. Já os 

coacervados úmidos ajustaram-se melhor à Lei da Potência apresentando comportamento 

pseudoplástico. Os coacervados de isolado proteico de soja / goma arábica apresentaram 

tixotropia. As emulsões apresentaram gotas com diâmetro superficial médio entre 2,24 µm e 

14,42µm. As micropartículas apresentaram forma levemente esférica, superficie rugosa e com 

poros provavelmente influenciada pelo processo de secagem. A eficiência do processo não 

mostrou dependência com a concentração de óleo nos sistemas estudados. As isotermas de 

adsorção (a 30°C) dos pós obtidos ajustaram-se melhor ao modelo GAB e os teores de 

umidade da monocamanda (xm) para este modelo ficaram entre 2, 5 % e 5,1% para as 

micropartículas de CPSL e GA e entre 5,1% e 6,1% para as micropartículas de IPS e GA. 

 

Palavras-chave: microencapsulação, coacervação complexa, pH, concentrado proteico do soro 

de leite / goma arábica, isolado proteico de soja / goma arábica. 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

This work shows the green coffee oil coacervation processes, as core material, in two 

different systems: whey protein / gum arabic and soy protein / gum arabic, as biopolymer 

wall. The biopolymers concentration were fixed in 4% (weight / weight) of the emulsion, and 

the proportion between then was respectively  2:1 and 1,4:1. Different emulsions were made, 

each one with a different green coffee oil concentration (0%, 10%, 17.5% and 25%) compared 

with wall materials. From these emulsions with adjusted pH, the system presented phase 

separation (coacervation). The following system characteristics were studied: maximum 

interation pHs, emulsions rheological behavior, emulsions sizes, physico-chemical 

characterization of the phases (coacervate and supernadant), process mass balance, coacervate 

rheology, microparticles morphology after lyophilization, the powder density, the powder 

stability and the microencapsulation process efficiency. The results confirmed that there is an 

optimum range of particle formation, depending on pH. The emulsions presented typical 

Newtonian fluid behavior and the viscosity increased with incresing the oil concentration. 

That behavior does not depend on wall materials. It was also observed that wet coacervates 

were better fitted to Power Law, presenting pseudoplastic behavior. Concentrate soy protein / 

gum arabic showed thixotropy. The emulsion gout showed an surface average diameter 

between 2,24 µm e 14,42µm. The microparticles exhibited slightly spherical, rough surface 

and pores, probably influenced by drying process. The process efficiency showed no 

dependence on the oil concentration at studied systems. The adsorption isotherms (at 30°C) of 

the obtained powders were best fitted to the GAB model and the e moisture content of 

monolayer (xm) for this model were between 2.5% to 5.1% for CPSL and GA microparticles 

and between 5.1% and 6.1% for IPS and GA  

 

Keywords: microencapsulation, complex coacervation, pH, whey protein / gum arabic, soy 

protein / gum arabic. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O Brasil é, atualmente, o maior produtor mundial de café, sendo responsável por 

32% do mercado internacional. Aproximadamente 86% da produção brasileira concentra-se 

nos estados de Minas Gerais, Espírito Santo, Paraná e São Paulo (ABIC, 2012). Entretanto, 

desde a crise de 1929, produtores, pesquisadores e gestores de órgãos governamentais 

buscam alternativas para a utilização do café além da bebida.  

Os óleos vegetais são amplamente utilizados em aplicações industriais, 

principalmente na indústria cosmética, farmacêutica e alimentar, pois podem agir como 

emolientes, emulsionantes, transportadores, modificadores de viscosidade, agentes 

espalhadores, ligantes e lubrificantes (GASSENMEIER et al. 1998). 

Beveridge et al. (2001), relatam que constituintes lipídicos não saponificáveis de 

óleos de sementes, em geral, contém, de forma natural, hidrocarbonetos, alcoóis terpenos, 

esteróis, tocoferóis e outros compostos fenólicos que podem atuar como agentes antioxidantes 

sob uma variedade de condições (BOSKU; MORTON, 1976).  

O óleo de café corresponde a um dos subprodutos obtidos durante o 

processamento do café, e se destaca por conter ainda diterpenos pentacíclicos que formam 

esqueletos de cauranos como típicos constituintes lipídicos. Os principais representantes são o 

cafestol e o caveol, que apresentam propriedades antioxidantes conferindo proteção contra os 

raios do sol e por isso, sua utilização foi patenteada como protetor solar na indústria 

cosmética (GROLLIER; PLESSIS, 1998). 

A microencapsulação é um processo de recobrimento de materiais que podem ser 

sólidos, líquidos ou gasosos com a finalidade de protegê-los contra condições adversas do 

meio, incluindo pH, ação de enzimas proteolíticas, oxigênio e luz entre outros (SPARKS, 

1981).  

A microencapsulação é eficiente para adicionar compostos sensíveis ou reativos 

(como óleos) a um produto, pois a parede da partícula funciona como barreira, serve como 

estabilizante do material de recheio e aumenta a resistência de materiais frágeis a condições 

de armazenamento, processo e manuseio. 

Os coacervados têm recebido bastante atenção por seu uso em sistemas de 

liberação de fármacos e em aplicações biotecnológicas (YOSHIOKA, STERNBER & 

FLORENCE, 1994; IKEDA et al., 1995, DE KRUIF, WEINBRECK & DE VRIES, 2004) 
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A coacervação complexa é especificamente vantajosa por não utilizar solvente 

orgânico nem condições drásticas de temperatura. A estrutura do material de retenção 

apresenta menor resistência mecânica e térmica quanto eles são provenientes de recursos 

renováveis e biodegradáveis. Muitas vezes, blendas poliméricas são obtidas para permitir uma 

combinação favorável das propriedades dos diferentes polímeros, que podem ser melhores 

quando utilizados conjuntamente (ROGOVINA, 1998). 

A complexação resulta da aproximação de regiões das cadeias poliméricas (em 

geral uma proteína e um polissacarídeo aniônico) contendo cargas opostas podendo ocorrer 

duas situações dependendo do balanço entre cargas positivas e negativas; quando não são 

iguais é possível formar complexos solúveis pela interação das cargas remanescentes com a 

água e quando se apresentam nas mesmas quantidades o complexo formado com carga 

próxima a neutralidade se torna insolúvel (SCHMITT et al., 1998). 

Há, porém, grande dificuldade de se prever o comportamento das macromoléculas 

num sistema principalmente pela interação entre os componentes (TOLSTOGUZOV, 2003). 

O estudo de sistemas multicomponentes envolve as propriedades dos polieletrólitos como 

densidade de carga, conformação da cadeia, além da resposta destes à variação de 

temperatura, pH e força iônica (HUGERTH, CARAM-LELHAM & SUNDELOF, 1997). 

Portanto, a análise do comportamento dos polímeros isolados não é suficiente, já que quando 

complexados agem como um novo polímero. 

A coacervação complexa é favorecida para a encapsulação de compostos 

hidrofóbicos (XING et al., 2004). Apresenta ainda vantagens comparadas aos outros tipos de 

encapsulação como: uma grande capacidade de encapsulação de recheios hidrofóbicos, 

excedendo bastante em massa a quantidade de material de parede utilizado (THIES, 1995).  

Por se tratar de uma técnica não térmica de microencapsulação, a coacervação 

complexa é preferível para retenção de óleo, uma vez que não ocorre perda por oxidação nem 

perda de voláteis. Outro diferencial desta técnica e que lhe coloca em posição de destaque em 

relação às outras técnicas é a possibilidade de controlar a liberação do composto retido por 

fatores como temperatura e pH. 

Desta forma, o objetivo deste trabalho foi estudar o processo de microencapsulação de óleo de 

café verde por coacervação complexa de concentrado protéico do soro de leite e goma arábica 

e em complexos coacervados de isolado proteico de soja e goma arábica. 



 

 

2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

2.1 CAFÉ 

 

O cafeeiro é uma planta arbustiva, membro da família Rubiaceae e do gênero 

Coffea. O fruto por ela produzido é do tipo baga e tem como produto econômico suas 

sementes. Das 100 espécies descritas do gênero Coffea somente duas produzem frutos que 

têm importância no mercado internacional: Coffea arabica L. (café arábica) e Coffea 

canephora (café robusta ou conillon). Enquanto a variedade arábica possui 44 cromossomos, 

a robusta possui 22 (PIMENTA, 2003; ORMOND et al., 1999). 

 A espécie Coffea arabica, que fornece o café arábica possui gosto suave, 

aromático, redondo e achocolatado; é o único que pode ser vendido puro, sem nenhum blend; 

e a Coffea canephora, variedade robusta, que produz o café conillon é mais resistente às 

pragas e às intempéries, mas não oferece bebida tão qualificada, possuindo sabor adstringente 

e mais amargo (PIMENTA, 2003; ORMOND et al., 1999). 

No Brasil, o café foi introduzido em 1727 por Francisco Mello Palheta. As 

primeiras sementes e mudas foram plantadas em Belém e em seguida no Maranhão. Naquela 

época o café já possuía um grande valor comercial. Devido às condições climáticas do Brasil, 

o cultivo de café se espalhou rapidamente, com produção voltada para o mercado doméstico. 

Em sua trajetória pelo Brasil, o café percorreu os estados do Maranhão, Bahia, Rio de Janeiro, 

São Paulo, Paraná e Minas Gerais (ABIC, 2008). 

 Por volta de 1830, o café transformou-se no principal produto de exportação, 

ultrapassando o algodão e o açúcar e, em 1845, o Brasil já era responsável por 45 % das 

exportações mundiais do produto. O café contribuiu de forma decisiva para a industrialização 

do Brasil e, até hoje, é um dos produtos agrícolas mais importantes cultivados no país 

(EMBRAPA, 2004).  

Segundo a produção de café (arábica e conillon) para a safra 2013 indica que o 

Brasil colheu 49,15 milhões de sacas de 60 quilos do produto beneficiado. A segunda 

estimativa para a produção da safra cafeeira (espécies arábica e robusta) em 2014, indica que 

o país deverá colher um volume de 44,57 milhões de sacas de 60 quilos de café beneficiado. 

O resultado representa uma redução de 9,33%, ou 4,58 milhões de sacas quando comparado 

com a produção obtida no ciclo anterior. Tal redução se deve as forte estiagem verificada nos 
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primeiros meses de 2014, ao das podas nos cafezais e à inversão da bienalidade em algumas 

regiões produtoras (CONAB, 2014) 

A composição química do café cru, dependendo da variedade, da região de origem 

e das práticas agrícolas, apresenta teores de 55 a 65,5% de carboidratos de alto e baixo peso 

molecular, 15 a 18% de lipídeos, 8,5 a 12% de proteínas e 4,5 a 5,4% de minerais 

(RINANTONIO, 1987; MORGANO et al., 2002). Além destes nutrientes, o café apresenta 

ainda substâncias fitoquímicas como ácidos fenólicos e cafeína (SALDAÑA; MAZZAFERA; 

MOHAMED, 1997).  

 

2.1.1 Óleo de café cru 

A maior parte dos lipídeos está presente na forma líquida no interior das células 

do grão. Aproximadamente 2% dos lipídios, da chamada cera do café, cobre o grão como um 

filme fino. Folstar (1985) reportou um conteúdo de ceras no óleo de café verde de 0,2-0,3%. 

Os principais componentes dos lipídios do café são os triacilgliceróis TAG (75%), seguido 

pelos ésteres diterpênicos num valor de até 18%. Destes, ésteres de esteróis (1,4-3,4%), 

esteróis livres (1,5%) e diterpenos livres (0,1-1,2%), fosfatídios (vestígios), tocoferóis (0,3-

0,7%), cafeína (2,7g/kg do óleo de café), igualmente como a 5-hidroxitriptamida estão 

contidos no óleo de café (KÖLLING-SPEER; STROHSCHNEIDER; SPEER, 1999). O teor 

de matéria insaponificável (MI) no óleo de café é relativamente alto (9,0 a 14,4 %) quando 

comparado com os óleos vegetais que em média apresentam valores abaixo de 1% 

(FOLSTAR, 1985).  

Os principais componentes dos ácidos graxos são: linoléico (43,1%), linolênico 

(1,8%), oléico (9,6%), esteárico (9,6%) e palmítico (31,1%) (FOLSTAR, 1985). A fração 

lipídica do café em base seca é composta por triacilgliceróis, ésteres de terpeno, acilgliceróis 

parciais, de ácidos graxos livres, esteróis livres, ésteres de esterol e lipídios polares. A maioria 

dos ácidos graxos presentes são linoléico (43,1%), ácido linolênico (1,8%), oléico (9,6%), 

esteárico (9,6%) e palmítico (31,1%) (AZEVEDO et al., 2008). 

O óleo de café contém diterpenos pentacíclicos para formar o esqueleto de 

caurano (grupo de diterpenos ciclizados em 4 anéis) de 20 átomos carbonos como típicos 

constituintes lipídicos, que não têm sido detectados em nenhum outro alimento. Os principais 

representantes são cafestol e caveol (FOLSTAR, 1985). A estes compostos também têm sido 

atribuídas propriedades de quimioproteção contra toxinas de ação carcinogênica e 

propriedades de proteção contra os raios do sol, sendo, portanto utilizado na formulação de 
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filtros solares (CAVIN; HOLZHAEUSER; SCHARF, 2002; GROLLIER; PLESSIS, 1998). 

Além disso, o cafestol possui propriedades antiinflamatórias (BERTHOLET, 1998). 

Este óleo é bastante utilizado na indústria cosmética por suas propriedades 

relacionadas à hidratação dérmica. É rico em fitoesteróis que promovem excelente hidratação, 

rápida penetração e boa aderência em aplicações cosméticas, além de ser rico em ácidos 

graxos essenciais.  

 

 

2.2 MICROENCAPSULAÇÃO 

 

O termo encapsulação é derivado do latim cápsula, que significa pequena caixa. 

Basicamente, a encapsulação consiste em isolar do meio externo, por uma barreira material, 

uma partícula sólida, líquida ou gasosa, por um tempo determinado (SOUZA, 2005).  

O conceito de microencapsulação tem sua origem na idealização do modelo 

celular, no qual o núcleo é envolvido por uma membrana semipermeável que o protege do 

meio externo e ao mesmo tempo controla a entrada e a saída de substâncias na célula (RÉ, 

2006). O material a ser encapsulado é denominado núcleo ou material ativo, enquanto o 

material que forma o revestimento é chamado de material de parede, carreador ou agente 

encapsulante (MADENE et al., 2006).  

Dentre as técnicas de encapsulação encontra-se a preparação de uma emulsão 

entre o composto a ser encapsulado e o agente de encapsulação, seguida da secagem desta 

emulsão. As micropartículas, compostas pelo polímero (material de parede) e pelo material 

ativo (núcleo), são geralmente empregadas para melhorar a eficiência do material ou criar 

novas aplicações. Elas têm a capacidade de modificar e melhorar a aparência e as 

propriedades de uma substância (SANTOS et al., 2003). 

Desta forma, as microcápsulas podem ser consideradas embalagens extremamente 

pequenas, compostas pelo material de parede; que podem reduzir a reatividade e a taxa de 

oxidação do material de recheio, facilitar o manuseio e prevenir a agregação, converter 

líquido à forma sólida, promover fácil mistura, proporcionar a liberação gradual do material 

ativo, mascarar o sabor, melhorar o desempenho do material de recheio, criar novas 

aplicações além de facilitar a manipulação e aumentar a proteção durante o armazenamento 

(ARSHADAY, 1993; BARANAUSKIENÈ et al., 2006; GIBBS et al.,1999; LEON; 

HERBER; JOSEPH, 1990; RÉ, 1998; WILSON; SHAH, 2007).  
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O material de parede atua como um filme protetor, formando “membranas” 

contínuas ou porosas de diferentes tamanhos e formatos, dependendo do processo e do agente 

encapsulante utilizado (SALIB, 1997; RÉ, 2000). 

De acordo com Baker (1986) as cápsulas podem ser classificadas por tamanho em 

3 categorias: macro (maiores que 5000 µm), micro (entre 0,2 e 5000 µm) e nanocápsulas 

(menores que 0,2 µm).  

Já em relação à estrutura, segundo King (1995) e Ré (1998), as cápsulas podem 

ter o núcleo (material ativo) nitidamente concentrado na região central circundado por um 

filme definido e contínuo do material de parede, ou elas podem apresentar o núcleo 

uniformemente disperso em uma matriz. O primeiro grupo pode ser classificado como sistema 

do tipo reservatório, e caracteriza as “verdadeiras” microcápsulas e o segundo, resulta nas 

chamadas microesferas. Quando o recheio se distribui ao longo de uma estrutura do tipo 

“esponja” ou matriz tem-se uma partícula multinucleada (Figura 1). O tipo de partícula 

produzido influencia na quantidade de recheio carreado e no comportamento de liberação do 

mesmo. 

Diante da variedade de propósitos inerentes à microencapsulação, estas técnicas 

vem sendo adaptadas a importantes ramos tecnológicos e com diversos objetivos (RENARD 

et al., 2002; SHAHIDI & HAN, 1993). Na indústria têxtil, por exemplo, o maior interesse está 

voltado para a aplicação de fragrâncias duráveis e hidratantes para pele em tecidos (NELSON, 

2002). Outras aplicações incluem repelentes de inseto, tinturas, vitaminas, agentes 

antimicrobianos e aplicações médicas e nutricionais, tais como próbioticos antibióticos, 

hormônios e outras drogas. 

 

 
Figura 1. Tipos de microcápsulas. 
FONTE: GIBBS et al.,1999 
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Na indústria de alimentos, a microencapsulação aplica-se como forma de reter 

compostos voláteis, proteger esses ingredientes contra perdas nutricionais (efeitos de 

evaporação e umidade, oxigênio e luz ultravioleta), auxiliar na mistura e preservar ou 

mascarar cor e sabores (inibindo a reação com outros materiais), além de incorporar aos 

alimentos, mecanismos de controle da liberação de certos componentes (DESAI; PARK, 

2005; RÉ, 2003) 

Segundo McClements, Decker e Park (2009a) e McClements et al. (2009b) os 

lipídios com atividades funcionais (fosfolípidos, carotenóides, e vitaminas lipossolúveis) têm 

sido beneficiados pelas novas abordagens de encapsulamento já que eles  não podem ser 

facilmente incorporados nos produtos alimentícios devido a sua baixa solubilidade em água, 

além dos ácidos graxos poli-insaturados serem altamente suscetíveis à oxidação. Desta forma, 

graças a formação de uma barreira efetiva para o oxigênio, muitas abordagens diferentes de 

encapsulamento têm sido propostas para que a indústria alimentícia consiga aplicá-los em 

uma grande variedade de produtos. 

O processo de microencapsulação pode ser realizado por spray dryer, spray 

cooling, liofilização, coacervação, secagem em leito fluidizado, polimerização, extrusão, 

formação de lipossomas e nanoencapsulação (DE VOS, 2010; GOUIN, 2004; 

SURYANARAYANA; RAO; KUMAR, 2008; WEINBRECK; MINOR; KRUIF, 2004). 

 

2.2.1 Técnicas de Microencapsulação 

Segundo Jackson e Lee (1991) existem diferentes métodos para a produção de 

microcápsulas. Em geral, podem ser divididos em três grupos: processos físico-químicos 

(coacervação simples ou complexa e evaporação de emulsão-solvente), processos químicos 

(polimerização interfacial e inclusão molecular) e processos físicos (spray-drying, spray 

coating, spray chilling, leito fluidizado e extrusão). 

A escolha do processo específico é baseada em alguns parâmetros tais como: 

média do tamanho de partículas requerida, propriedades físico-químicas tanto do recheio 

quanto da cobertura, aplicação do material microencapsulado, mecanismo de liberação 

desejado, escala de produção industrial e custo do produto final (RÉ, 1998). 

Segundo Goin (2004) a tecnologia de formação de micropartículas por 

coacervação é uma técnica promissora por apresentar alto rendimento (até 99%), possibilitar a 

liberação controlada do material encapsulado por mecanismos de estresse, temperatura e pH. 

Além de consistir em um processo de encapsulação não térmico, o que propicia maior 
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proteção ao material de núcleo durante o processo. Por isto, a coacervação é usada 

tipicamente para encapsular óleos, óleos essenciais e flavorizantes. 

 

2.2.1.1 Coacervação 

De acordo com a definição da IUPAC (“IUPAC Compendium of Chemical 

Terminology, eletronic version”), a coacervação é a separação de duas fases líquidas em 

sistemas coloidais. A fase mais concentrada no componente coloidal é o coacervado, e a outra 

fase é a solução de equilíbrio. 

O conceito da microencapsulação por coacervação (simples ou complexa) é a 

separação das fases de um ou mais hidrocolóides da solução inicial e da deposição 

subsequente da fase recentemente formada em torno do ingrediente ativo suspenso ou 

emulsionado no meio da reação (MA et al., 2009) 

Spruijt, et al. (2010) definem a coacervação complexa como a separação de uma 

fase associativa na solução devido à atração das cargas opostas de “macroíons” como 

polieletrólitos  

De forma geral, o processo físico-químico de microencapsulação por coacervação 

está baseado na dispersão do material de núcleo juntamente com o polímero encapsulante, em 

solvente apropriado, seguida pela adição ao sistema de um não solvente (sob agitação). Neste 

meio, pode ocorrer a precipitação do polímero ou ainda a separação de fases (coacervação). O 

polímero se reorganiza de modo a diminuir sua interação com o meio. Nesta reorganização o 

material de núcleo é aprisionado no interior da matriz polimérica. (KO et al., 2002; KRUIF; 

TUINIER, 2001; LAPLANTE; TURGEON; PAQUIM, 2006, LUTZ et al., 2009).  

Geralmente, a coacervação complexa envolve eventos associados à mudança de 

pH (Figura 2). O primeiro evento (denominado pHc) ocorre no pH correspondente ao primeiro 

incremento experimentalmente detectável durante a titulação turbidimétrica. Este é seguido 

pelo segundo evento (denominado pHφ1) associado a formação de complexos insolúveis. 

Estes complexos insolúveis (concentrados em biopolímeros solubilizados) começam a formar 

a fase de separação da mistura de dois líquidos (WEINBRECK et al., 2003a). O ponto de 

formação ótima é considerado o pH onde ambos biopolímeros associados apresentam 

equivalência elétrica entre si. Este ponto é denominado pHopt e, é seguido pela dissolução 

destes complexos em um pH inferior (denominado pHφ2) devido a protonação das 

ramificações das cadeias do polissacarídeo fazendo com que os biopolímeros apresentem uma 

rede de carga similar (LIU et al., 2010; YE, 2008). 
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Figura 2. Pontos de transição de pHs críticos (pHc, pHφ1, pHopt e pHφ2) correspondente aos eventos de 
formação de estrutura através de titulação turbidimétrica acida determinados pela extensão de linhas 
tangentes nos dois lados da pontos de inflexão para  sistema isolado proteico de lentilha e GA (1:1). 

FONTE: LIU; LOW; NICKERSON, 2009  
 

 

A formação dos complexos de biopolímeros deve-se principalmente às interações 

eletrostáticas que dependem do grau de ionização dos polímeros e, portanto, do pH. 

(AUGUSTIN; HEMAR, 2009; GIRARD et al., 2004; LANEUVILLE et al., 2006; 

WEINBRECK et al., 2004). Coacervar depende, sobretudo, da carga líquida do sistema, 

sendo consequentemente influenciada pela estequiometria, por parâmetros estruturais 

(conformação e comprimento de cadeia apropriados) dos polímeros, e pelas condições do 

meio como pH, força iônica, temperatura e natureza dos reagentes (YE, 2008). 

Os biopolímeros geralmente usados para a coacervação são aqueles que têm 

propriedades coloidais hidrofílicas, possuem solubilidade em meio aquoso, densidades de 

cargas adequadas, como a gelatina, alginato, albumina, caseína, ágar, gomas, pectinas, etc. 

(EVANS; RATCLIFFE; WILLIAMS, 2013; THIES, 1995). 

Interações entre proteínas e polissacarídeos têm relevância para muitos sistemas 

biológicos (organização de células vivas) e na indústria de alimentos é utilizada para controlar 

a estrutura, a textura e a estabilidade dos alimentos. As proteínas contribuem para formação e 

estabilidade de emulsões, enquanto que os polissacarídeos atuam como espessantes e agentes 

de ligação de água. Em qualquer situação, moléculas de proteína e polissacarídeo podem ser 

atraídos (complexação) ou repelidos (segregação) mutuamente (DICKINSON, 1998; 

TOLSTOGUZOV, 1996). 
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Na coacervação complexa, a alteração do pH influencia o grau de ionização dos 

grupos residuais das proteínas, os grupos aminas e os carboxílicos (SINGH; BURGESS, 

1989; BURGESS, 1990). Como a formação de complexos entre os biopolímeros geralmente 

resulta de interações eletrostáticas entre macromoléculas carregadas com cargas opostas, 

trabalha-se com esta variável para adequar-se à situação de máxima concentração de cargas 

opostas.  

Em pHs abaixo do ponto isoelétrico (pI), as moléculas de proteínas possuem carga 

total positiva, ou seja, comportam-se como policátions. Os polissacarídeos contendo 

carboxilas aniônicas, por sua vez, atuam como poliânions e em contato com as proteínas 

formam complexos eletrostáticos em pHs variando, geralmente, de 2 a 5 (BUROVA et al., 

1992). 

A formação de complexos proteína/polissacarídeos pode ocorrer por interações 

entre as macromoléculas carregadas, entre os resíduos de suas cadeias laterais ou pelas 

interações entre outro grupamento presente nos polímeros. As interações envolvem ligações 

específicas ou interações não específicas. Os dois tipos de interações não-específicas entre os 

biopolímeros, as forças atrativas e repulsivas se aplicam a dois fenômenos opostos de 

separação de fases: a incompatibilidade entre os biopolímeros e sua complexação (BUROVA 

et al., 1992, TOLSTOGUZOV, 2003). 

A microencapsulação por coacervação é uma das mais importantes aplicações 

industriais das propriedades interfaciais de interação entre proteínas e polissacarídeos e vem 

sendo utilizada por diversos segmentos como farmacêutico, alimentício, químico, cosmético, 

etc, para veiculação de diversos tipos de recheio (aromas, enzimas, fármacos, tintas) com 

aplicações variadas (DE KRUIF; WEINBRECK; DE VRIES, 2004; SCHMITT et al., 1998;; 

STRAUSS; GIBSON, 2004)  

Dependendo da aplicação requerida, as microcápsulas coacervadas podem ser 

secas para que se estenda o seu tempo de estocagem e para sua utilização em produtos 

desidratados. Podem ser usados como métodos de secagem a liofilização, a secagem em 

estufa, a remoção de água por solventes e a secagem em condições ambientes. Entretanto, a 

maioria destes métodos não permite a obtenção de partículas individualizadas, interferindo no 

tamanho e nas propriedades do microcápsula (THIES, 1995). 

A coacervação complexa apresenta algumas vantagens frente a outras técnicas, 

como a possibilidade de se trabalhar com biopolímeros, a ausência de solvente orgânico e as 

condições brandas de temperatura no processamento.  
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Uma das principais desvantagens da técnica de encapsulação por coacervação é o 

fato de que deve ser mantido um controle crítico das concentrações dos materiais poliméricos. 

Ou seja, a coacervação ocorrerá somente dentro de uma limitada faixa de pH, de concentração 

de colóide e/ou concentração de eletrólito. A coacervação pode ser controlada de modo a 

produzir vários diâmetros de microcápsulas e/ou espessuras de revestimento diferentes 

(ASSIS et al., 2012; RÉ, 1998). 

 

 

2.3 MATERIAL ENCAPSULANTE 

 

O material de parede é usado para cobrir, dar forma à cápsula, reter o recheio e 

permitir a sua liberação quando desejado. Sua escolha está relacionada com as propriedades 

físicas e químicas do recheio, o processo empregado para produção das microcápsulas e a 

aplicação final destas (JAKSON; LEE, 1991; NORI, 1996).  

Como requisito primário, o material de parede não deve reagir com o recheio e 

nem ser solúvel neste, sendo que os dois muitas vezes têm polaridades opostas, ou seja, 

recheios de características apolares são microencapsulados por materiais de parede polares e 

vice-versa (CARDOSO, 2000; JAKSON; LEE, 1991). 

Os encapsulantes devem atender ainda aos seguintes requisitos: boas propriedades 

de formação de filme; baixa higroscopicidade; baixa viscosidade a altas concentrações de 

sólidos; sabor e odor suaves; e baixo custo. Na prática, muitas vezes, pelo fato de um mesmo 

composto não englobar todas essas propriedades, usam-se misturas (TRINDADE; FILHO; 

ROCHA., 2008).  

Muitos materiais podem ser utilizados nessas misturas para obtenção da cobertura 

para as microcápsulas, dentre eles: goma arábica, ágar, alginato, quitosana, carragena, amido, 

amidos modificados, dextrinas, sacarose, carboximetilcelulose, acetilcelulose, nitrocelulose; 

mono e diacilgliceróis, óleos e gorduras, sulfato de cálcio e silicatos, caseína, gelatina, 

albumina e polímeros sintéticos (JACKSON; LEE, 1991). 

Dentre as gomas, a goma arábica se destaca devido a sua excelente propriedade 

emulsificante e, por esta razão, é amplamente empregada como material de parede no 

processo de microencapsulação (DRUSCH, 2007). Dentre as proteínas, a proteína de soro de 

leite tem se mostrado um excelente agente para a encapsulação de óleos, gorduras e voláteis 

(BAE; LEE, 2008) 
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2.3.1 Proteína Concentrada do soro de leite 

O soro de leite é definido como o líquido esverdeado e translúcido obtido após a 

precipitação (enzimática ou ácida) da caseína (JELEN, 2003). Desta forma, as proteínas do 

soro de leite bovino são definidas como aquelas que permanecem retidas no soro do leite 

depois da coagulação da caseína, a 20°C e pH 4,6.  

O soro contém aproximadamente 20% das proteínas originais do leite sendo este o seu 

componente mais valioso (SGARBIERI, 2005). Quando a rede de caseína é formada e 

removida do leite para a produção de queijo, o fluido resultante contém aproximadamente 

0,6% de proteína e 93% de água (HUFFAMN, 1996). Como a concentração das proteínas é 

reduzida, são necessárias etapas de concentração para viabilizar que a utilização deste 

componente (FOEGEDING; LUCK, 2002).  

De acordo com Goldsmith et al. (1970), o soro pode ser processado com simples 

secagem. Este processo foi utilizado com o objetivo de apenas concentrar o conteúdo do soro. 

Entretanto, como o produto oriundo deste processo (simples evaporação) apresenta excesso de 

minerais, não é atrativo para o consumo humano e acaba destinado à alimentação animal (DE 

WIT, 2001).  

O desenvolvimento de novas tecnologias de separação por membranas 

(especialmente a ultra filtração-UF) com a simultânea concentração, remoção de lactose, 

desmineralização e, a descoberta da importância das proteínas do leite (por suas 

características funcionais e/ou nutricionais) resultaram na produção de soro em pó com 

reduzido conteúdo de minerais que permitiu sua incorporação à alimentação humana, 

aumentando o valor agregado do produto (BORGES, 2001) 

A partir desta técnica, com posterior secagem do soro de leite (por spray-dryer ou 

liofilização), é possível obter produtos que apresentem maior razão entre o conteúdo de 

proteína e de sólidos totais (em relação à razão originalmente presente no soro). Estes 

produtos são designados concentrados proteicos do soro de leite. Estes podem conter 

diferentes porcentagens de proteínas em relação aos sólidos (VAN DER HORST, 2000). 

Inúmeras pesquisas têm demonstrado as qualidades nutricionais e funcionais das 

proteínas solúveis do soro do leite e suas vantagens em relação a outras fontes protéicas 

(HARAGUCHI; ABREU; DE PAULA, 2006; MCINTOSH; LE LEU, 2001; ROSANELI, 

2001) originadas de sua composição em aminoácidos que atendem à maioria das exigências 

fisiológicas do ser humano (CHEFTEL; CUQ; LORIENT et al., 1989; SWAISGOOD, 1982). 

Ademais, as proteínas do soro do leite são conhecidas pela versatilidade de suas 

propriedades tecnológicas (solubilidade, formação e estabilização de espuma, capacidade 
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emulsificante e estabilidade das emulsões, gelificação, formação de filmes comestíveis e 

biodegradáveis, absorção e retenção de água e de gordura, melhoria nas propriedades 

sensoriais, ligação de aroma e sabor e formação de micropartículas) que são responsáveis por 

sua vasta utilização em produtos alimentícios (MODLER, 2000; MORR; FOEGEDING, 

1990; WONG; CAMIRAND; PAVLATH et al., 1996). 

Sabe-se que o soro de leite bovino contém duas frações protéicas muito bem definidas: 

as lactoglobulinas e as lactoalbuminas.  

A maior fração proteica do soro compreende as lactoalbuminas. Esta fração 

contém três classes de proteínas: a β-lactoglobulinas (β-Lg), a α-lactoalbumina (α-La) e a soro 

albumina (BSA), que representam aproximadamente 50, 20 e 10% do total de proteínas do 

soro respectivamente (Tabela 1) (FOX; McSWEENEY, 1998).  

 

Tabela 1 – Composição protéica do soro de leite bovino. 

FONTE: ADAPTADO DE MORR; HA, 1993 

 

Como a β-Lg e a α-La compõe a maior parte das proteínas do soro (cerca de 70%) 

suas características e propriedades influenciam fortemente as funcionalidades do concentrado 

proteico do soro de leite (CPSL) (NICORESCU et al., 2008). Estas proteínas constituem um 

grupo bastante diversificado com características estruturais bem diferentes, apresentam 

estrutura globular e anfifílica contendo algumas pontes dissulfeto, que lhes conferem certo 

grau de estabilidade estrutural (HARAGUCHI; ABREU; DE PAULA, 2006; WONG, 

CAMIRAND; PAVLATH, 1996). 

A β-lactoglobulina é uma proteína globular com 162 resíduos aminoácidicos 

incluindo uma proporção relativamente alta de aminoácidos com cadeias ramificadas (como a 

leucina, isoleucina e valina) que conferem à proteína uma estrutura particular na forma de um 

cálice achatado formando uma cavidade (bolso) hidrofóbica (Figura 3) (JELEG, 2003; 

LANGE et al., 1998). 

Proteína 
Concentração 

(g. L-1) 

Teor do total 

de proteínas 

(%) 

Ponto 

Isoelétrico 

Massa Molar 

(Dalton) 

β-Lactoglobulina 2 -4 56-60 5,2 18.000 

α-Lactoalbumina 0,6 – 1,7 18-24 4,2-4,5 14.000 

Imunoglobulinas 0,4 -1,0 6 – 12 5,5 - 8,3 ≥ 146.000 

Albumina do soro bovino 0,4 6 -12 4,7 -4,9 66.000 
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A cavidade formada por possuir caráter fortemente hidrofóbico pode servir de 

sítio de ligação para uma gama de compostos de baixo peso molecular, incluindo os ácidos 

graxos, retinol e pequenos compostos hidrofóbicos (KONTOPIDIS; HOLT; SAWYER, 

2002).  

 

Figura 3. Representação esquemática da estrutura terciária da β-lactoglobulina com destaque 
das pontes dissulfeto e grupo sulfidrila 

FONTE: Adaptado de PAPIZ et al., 1986 
 

A α-lactoalbumina é uma pequena metaloproteína globular com a estrutura bem 

estabilizada por pontes dissulfeto (GEZIMATI, CREAMER, SINGH, 1997; HIRAOKA et. 

al., 1980). É composta por 123 aminoácidos e apresenta a forma de um elipsoide, com uma 

profunda fenda (Figura 4), dividindo a molécula em dois lobos: um grande composto 

principalmente de estruturas em α-hélices e outro menor em que predominam as estruturas de 

folhas β-pregueada (HIRAOKA et. al., 1980; IYER; QASBA, 1999; PERMYAKOV; 

BERLINER, 2000) 

 

 
Figura 4. Estrutura terciária da α-lactoalumina. O íon de cálcio é representado pela esfera roxa e as pontes 

dissulfeto pelas esferas amarelas. 
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FONTE: ACHARYA et al., 1991 
A estrutura global tridimensional é estabilizada por um centro de ligação de Ca2 + 

(IYER; QASBA, 1999; PERMYAKOV; BERLINER, 2000) que está localizado no bolso 

formado por um loop entre duas α-hélices ligando os lobos da estrutura. Nesta cavidade 

(bolso) o íon de cálcio é retido pelos oxigênios “ligantes” dos grupos carboxílicos de três 

resíduos do aminoácido asparagina e dois grupos carbonilas (dos resíduos 79 e 84) 

(CHANDRA; BREW; ACHARYA, 1998; FOX; McSWEENEY, 1998; SGHABIERI, 2005). 

Quando o pH é reduzido abaixo de 5, os resíduos de asparagina tornam-se 

protonados (ou seja, os prótons competem com o Ca2+ pelos oxigênios dos carboxilatos) e 

perdem a habilidade de reter o cálcio (CHANDRA; BREW; ACHARYA, 1998; 

PERMYAKOVA; BERLINER, 2000).  

De forma geral, as proteínas do soro de leite são solúveis em uma ampla faixa de 

pH (exceto na faixa de pH correspondente ao ponto isoelétrico) e estabilizam emulsões 

formando um “filme” interfacial entre os componentes hidrofóbicos e hidrofílicos do sistema 

(BURRINGTON, 2005; CAVALLIERI, 2003; HAINES 2005). Além disto, pelas 

características das principais proteínas presentes no CPSL, este produto tem sido descrito 

como bom material de parede e eficiente para encapsulação de compostos voláteis 

(ONWULATA et al.,1994; SHEU; ROSENBERG; KOPPELMAN; TALMON, 1990). 

Quanto à utilização deste biopolímero com a goma arábica em sistemas 

coacervados, Schimitt et al. (1999), Weinbreck et al. (2003a) e Weinbreck, Tromp e De Kruif; 

(2004c) realizaram os estudos básicos sobre coacervação complexa para este sistema. Estes 

pesquisadores monitoraram a formação de complexos solúveis, complexos coacervados e 

precipitados e a influência do pH, da força iônica, da proporção entre proteína e 

polissacarídeo na mistura e da concentração total de biopolímeros para o sistema proteínas do 

soro de leite e goma arábica. Como resultado da coacervação entre estes biopolímeros, o 

processo de encapsulação pode ser realizado em temperatura ambiente (ou até menores, mas 

sempre acima de 0°C). Os últimos pesquisadores encontraram ainda que a encapsulação de 

componentes termolábeis (por exemplo, óleos essenciais e farmácos) pode ser melhorada com 

a utilização do sistema proteínas de soro do leite-goma arábica. 

Klein et al. (2010) em estudo sobre a natureza das interações entre as proteínas do 

soro de leite e a goma arábica para estabilização de emulsões relatam que possivelmente cada 

polímero de arabinogalactana interage com cerca de 13 moléculas de proteínas. Isto ocorre 

apenas em uma faixa limitada de pH e é extremamente afetado pela razão entre a proteína e o 

polissacarídeo. 
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2.3.2 Proteína Isolada de Soja 

O isolado protéico de soja (IPS) contém pelo menos 90% de proteína, é preparado 

a partir de flocos ou farinha de soja desengordurada que recebe tratamento térmico brando 

para inativar fatores antinutricionais. 

A obtenção do IPS envolve: a extração da proteína de soja da farinha ou flocos 

desengordurados com solução alcalina diluída (pH ~ 9,0); centrifugação para eliminar o 

resíduo insolúvel e obter o extrato alcalino; adição de ácido até o ponto isoelétrico (pH 4,5); 

centrifugação para obtenção do precipitado (isolado isoelétrico) e do sobrenadante “soro”; 

lavagem do precipitado com água fria para eliminar o resíduo do ácido; tratamento com álcali 

até pH 7-8 para dispersão do precipitado; e secagem da proteína isolada por atomização ou 

liofilização (SGARBIERI, 1996). 

As proteínas de soja constituem uma mistura de macromoléculas de tamanhos, 

densidades de carga e estruturas diferentes. Os pesos moleculares das proteínas de soja variam 

de 8.000 a 600.000 Da, com maior concentração na faixa de 110.000 a 350.000 Da (CHEFEL, 

CUQ, LORIENT, 1989; LIU 1997). Estas proteínas podem ser divididas em albuminas 

(10%), extraídas por água, e globulinas (90%), extraídas por solução salina diluída 

(FUKUSHIMA, 1991).  

A maior parte destas proteínas é classificada como globulinas. Este grupo engloba 

ainda uma gama de polipeptídios que são classificados, com base em sua ultracentrifugação 

em água a 20°C, em termos de unidade de sedimentação Svedburg (S) em que, quanto menor 

o coeficiente, menor o peso molecular da proteína (KOSHIYAMA, 1969; KUEN, 2004).  

A fração de globulinas presente no isolado proteico de soja apresenta frações 

cujos coeficientes de sedimentação são 2, 7, 11 e 15S (CHEFEL, CUQ, LORIENT, 1989; 

LIU 1997; KOSHIYAMA, 1969; KUEN, 2004) 

A fração 2S representa cerca de 20% das proteínas, é composta por proteínas 

biologicamente ativas, como enzimas inibidoras de tripsina e citocromos (WOLF, 1970; 

TAY; XU; PERERA, 2005). Logo, nesta fração encontra-se um composto reconhecido como 

fator antinutricional que são os inibidores de tripsina fazendo deste grupo um componente de 

particular importância (MCKLEN, 2002; PEARSON, 1983; RADOVIC et. al., 1999). 

Já as frações 7S (β-conglicinina) e 11S (glicinina) são os principais componentes 

proteicos e representam juntas cerca de 70% das proteínas contidas no grão de soja. Estas 



29 

 

frações são proteínas de reserva da planta formadas durante o desenvolvimento do grão (LIU, 

1997; MCKLEN, 2002; PEARSON, 1983; RADOVIC et. al., 1999). 

A fração 7S é composta majoritariamente (~91%) pela globulina conhecida como 

β-conglicinina (glicoproteína de reserva). Esta globulina é composta por três subunidades 

(Figura 5): α, α’ e β com massa molecular de aproximadamente 67 kDa, 71 kDa e 50 kDa 

respectivamente. Estas subunidades se associam via interações hidrofóbicas e pontes de 

hidrogênio (THANH; SHIBASAKI, 1978) formando sete combinações isoméricas (α' ββ, α 

ββ, α α'β, βαα,  α αα', ααα e βββ) (MARUYAMA et al., 2002; RICKERT; JOHNSON; 

MURPHY, 2004; SYKES; GAYLER, 1981; YAMAUCHI et. al, 1981).   

 

 
Figura 5. Representação esquemática da molécula da β-conglicinina tipo βαα’ 
FONTE: UTSUMI; MATSUMURA;MORI, 1997  
 

As subunidades α e α’ são similares na composição de aminoácidos, compõem 

regiões periféricas e centrais, possuem propriedades ácidas, são ricas em asparginina, 

glutamina, leucina, arginina, e cisteína, mas pobres em metionina (LIU,1997; MARUYAMA 

et al., 2002; RICKERT; JOHNSON; MUPHY, 2004;). Cada subunidade α e α’ possui um 

resíduos de cisteína (-SH) perto da extremidade N-terminal (UTSUMI; MATSUMURA; 

MORI, 1997). 

 A subunidade β contém de 4 a 5% de carboidratos, consiste apenas de regiões 

centrais da molécula. Como as outras subunidades, é rica em asparginina, glutamina, leucina, 

arginina e não apresenta metionina. Mas, diferentemente das outras subunidades esta não 

apresenta resíduo de cisteína (S-S) (LIU, 1997; MARUYAMA et al., 2002; RICKERT; 

JOHNSON; MURPHY, 2004; UTSUMI; MATSUMURA; MORI, 1997). 

 A globulina 11S, também conhecida como glicinina, é proteína de reserva, 

constituindo cerca de 37% da proteína da soja. É uma proteína oligomérica heterogênea e 

apresenta peso molecular de aproximadamente 360 kDa (CHEFTEL, CUQ e LORIENT, 1989 

SGARBIERI, 1996). Possui estrutura hexamérica em que cada subunidade é composta por 

uma cadeia polipeptídica ácida (~35 kDa) e uma cadeia polipeptídica básica (~20 kDa) (LIU, 

1997; STASWICK; HERMODSON; NIELSEN, 1984). Estas cadeias se ligam através de 

pontes dissulfídicas, formando a subunidade A-S-S-B (Figura 6). Na estrutura, três 
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subunidades formam um anel que se sobrepõe a outro anel (por interações eletrostáticas e/ou 

pontes de hidrogênio) formando o hexâmero (BADLEY et. al., 1975). 

 

  
Figura 6. Representação esquemática da molécula de glicinina e seus complexos trimérico e hexamérico. 
FONTE: UTSUMI; MATSUMURA;MORI, 1997 

 

A estrutura quaternária da glicinina é compacta e estabilizada por interações 

eletrostáticas e hidrofóbicas (LIU, 1997; STASWICK; HERMODSON; NIELSEN, 1984). De 

acordo com Marcone, Kakuda e Yada. (1998) e Lakemond et al. (2000), as cadeias básicas 

estão localizadas no interior da molécula. A estrutura da glicinina pode ser rompida através de 

calor, altas concentrações de uréia ou detergentes e pHs altos ou baixos. Em baixa força 

iônica (0,01) a glicinina se dissocia parcialmente em componentes 2 a 3S e 7S (meia molécula 

de glicinina) (WOLF; 1970). 

As propriedades funcionais da SPI são determinadas por sua estrutura química e 

suas interações com outros componentes (MALHOTRA; COUPLAND, 2004). Contudo, em 

decorrência de suas estruturas globulares compactas e estabilizadas por pontes de hidrogênio 

e dissulfídicas, as proteínas de soja (não modificadas) apresentam menor flexibilidade 

molecular. Logo, menor capacidade emulsificante quando comparado com outras proteínas, 

como as do leite (MOLINA; PAPADOPOULOU; LEDWARD, 2001; ROESCH & 

CORREDIG, 2003; STASWICK; HERMODSON; NIELSEN, 1984). 

As principais propriedades funcionais das proteínas de soja são capacidade de 

hidratação, solubilidade, estabilidade coloidal, gelificação, emulsificação. Além disso, elas 

são aplicadas como substitutos de gordura em produtos cárneos e para alimentação infantil 

(MARTINS; NETTO, 2006). 

Estudos realizados por Kim, Morr e Schenz (1996) indicaram que a SPI mostrou 

maior compatibilidade com goma arábica do que com outros polímeros As micropartículas 

produzidas por coacervação complexa, apresentam a vantagem de encapsulação de grandes 

quantidades de material do núcleo (85-90 g/100 g), entretanto, apresentam baixa resistência 
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mecânica e de calor devido à natureza iônica das interações entre os polímeros que formam o 

revestimento (BURGESS & PONSART, 1998). 

A proteína isolada de soja (SPI) tem sido utilizada com sucesso na 

microencapsulação por coacervação complexa do óleo essencial de laranja (JUN-XIA; HAI-

YAN; JIAN, 2011) e do óleo de peixe (CONTO, GROSSO, GONÇALVES; 2013). 

 

2.3.3 Goma Arábica 

A goma acácia, também chamada de goma arábica, é um exsudado natural da 

Acacia Senegal (AHMED; RAMASWAMY; NGADI, 2005). É um polímero que consiste 

primariamente de ácido D-glucurônico, L-ramnose, D-galactose e L-arabinose, com 

aproximadamente 5% de proteína. Essa fração de proteína é responsável pela propriedade de 

emulsificação da goma, o que a torna adequada para a encapsulação de flavors por spray 

drying (SHAHIDI; HAN, 1993). 

Estudos de cromatografia por permeação em gel (CPG) usando também técnicas 

de índice de refração e absorção em ultravioleta (UV) tem apontado que a goma arábica  

consiste em três componentes principais (ISLAM  et al., 1997;  IDRIS; WILLIAMS; 

PHILLIPS, 1998; WILLIAMS; PHILLIPS, 2000; AL ASSAF; PHILLIPS; WILLIAMS, 

2006): 

1) A fração principal (88-90%) do polissacarídeo composta de β - ( 1 → 3 ) galactose , 

altamente ramificado com unidades de ramnose , arabinose e ácido glucurônico.  Esta 

fracção é denominada arabinogalactana (AG), contém um baixo teor de proteína (~ 

0,35 %) e massa molecular de ~ 300 kDa ( RENARD et al. , 2006 , SANCHEZ et al, 

2008 ); 

2) A segunda fração constitui ~10 % do total e contém ~11% de proteína com MM 

~1400 kDa. Esta fração corresponde ao complexo Arabinogalactana-proteína (AGP) 

(GOODRUM et al., 2000); 

3) A menor fração (1% do total) composta por glicoproteína que apresenta diferente 

composição de aminoácidos da proteína do complexo AGP (WILLIAMS; PHILLIPS; 

STEPHEN, 1990). 

Posteriormente, foi demonstrado que a fração AGP é composta por blocos de 

carboidratos que se ligam covalentemente a uma cadeia polipeptídica através dos resíduos 

hidroprolina e serina (MAHENDRAN et al., 2008). Mais estudos utilizando eletroforese 

depois a desglicosilação com ácido fluorídrico indicaram a presença de duas porções de 
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proteínas, uma com MM de cerca de 30 kDa, correspondente a uma cadeia polipeptídica de 

aproximadamente 250 aminoácidos, e a segunda, com cerca de 45 aminoácidos (~ 5 kDa) 

(Figura 7). Esta fração de proteína menor pode estar associada com a fração AG. Foi proposto 

que na estrutura de AGP, a cadeia polipeptídica de 400 aminoácidos atua como "conector de 

cabo" dos blocos de carboidratos (≤ 40 kDa) que estão covalentemente ligados à proteína 

(modelo "flor de acácia") (FINCHER; STONE; CLARK. 1983; MAHENDRAN et al., 2008). 

 

 
Figura 7. Estrutura esquemática do modelo “flor de acácia” da goma arábica mostrando os blocos de 

carboidratos ligados a uma cadeia polipeptídica comum. 
FONTE: Adaptado de CONNOLLY; FENYO; VANDEVELDE, 1988. 

 

Esta goma é caracterizada pela sua heteropolimolecularidade, ou seja, pelas 

variações tanto nos monômeros da sua composição quanto no modo de ligação desses 

monômeros. Além disso, a ramificação entre as unidades dos monômeros e a massa molecular 

(MM) também variam (PICTON; BATAILLE; MULLER, 2000). 

A goma arábica é um polieletrólito carregado negativamente acima do pH 

correspondente ao seu pKa (pH~2,2), e em baixos valores de pH a dissociação dos grupos 

carboxilas é suprimida. É uma goma inodora, quase insípida, insolúvel em álcool etílico, mas 

solúvel em água. Ela apresenta boa capacidade emulsificante e sua estrutura ramificada forma 

soluções de baixa viscosidade, facilitando o uso de altas concentrações comparado a outros 

polissacarídeos de massa molar semelhante (400kDa) (SANCHEZ et al., 2002; ROCHA, 

2009). 

A GA é um material heterogêneo que tem propriedades hidrofílicas e 

hidrofóbicas. E, portanto, as funcionalidades da GA devem ser tratadas de acordo com o 

equilíbrio de interações hidrofílicas e hidrofóbicas. Suas propriedades funcionais estão 

intimamente relacionadas com a sua estrutura, o que determina, por exemplo, solubilidade, 

viscosidade, grau de interação com a água e óleo numa emulsão, a capacidade de 

microencapsulação, entre outros. 

Blocos de carboidratos 
(MM ~250.000) 

Cadeia polipeptídica com (~400 

resíduos de aminoác.) 
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Por apresentar incorporação de açúcares ácidos, a goma apresenta a capacidade de 

se associar a cátions mono ou bivalentes, apresentar variações de solubilidade, viscosidade e 

capacidade de formação de géis, resultantes de alterações no pH do meio de dispersão ( água 

invariavelmente) (GLICKSMAN, 1969). 

A outra grande característica funcional de goma arábica é a sua capacidade de agir 

como um emulsificante para óleos essenciais e flavours. A fração proteica adsorve 

preferencialmente sobre a superfície das gotículas de óleo (Figura 8). Randall, Phillips e 

Williams. (1998) reportaram que o complexo AGP é o principal componente responsável pela 

habilidade da GA de estabilizar emulsões. Isto porque cadeias de polipeptídeos hidrófobicos 

adsorvem na superfície das gotas de óleo e ancoram as moléculas hidrofílicas para a fase 

aquosa, enquanto os estes blocos de carboidratos inibem a floculação e a coalescência através 

repulsões eletrostáticas e estéricas. 

 

 
Figura 8. Esquema ilustrativo da adsorção da molécula de goma arábica na interface óleo-água. 
FONTE: RANDALL; PHILLIPS;WILLIAMS, 1988.  

 

A goma arábica tem sido o agente encapsulante mais utilizado nos últimos anos, 

principalmente, por apresentar características específicas de boa formação de filme na 

interface e propriedade emulsificante (GHARSALLAOUI et al., 2007).  

Blocos de Carboidratos 
hidrofílicos 

Cadeia polipeptídica 
hidrofóbica 

Água 

Óleo



 

 

3 OBJETIVOS 

 

 

3.1 GERAIS 

 

O objetivo geral desse trabalho foi estudar o processo de microencapsulação por 

coacervação complexa em sistemas com sólidos totais pré-definidos e variações nas 

concentrações de óleo. Foi avaliada a influência da concentração do óleo de café no processo 

de microencapsulação por coacervação complexa em 2 sistemas (concentrado protéico de soro 

de leite/goma arábica e isolado proteico de soja/ goma arábica).  

 

3.2 ESPECÍFICOS 

 

• Determinar, através da técnica de titulação turbidimétrica, o pH de máxima 

interação entre os pares biopoliméricos estudados; 

• Avaliar as propriedades das emulsões utilizadas para a produção das partículas 

(reologia e tamanho das gotas); 

• Caracterizar, por análises físico-químicas, as fases dos sistemas (sobrenadante e 

coacervado); 

• Realizar os cálculos de balanço de massa dos sistemas de forma a fazer uma 

descrição do processo; 

• Analisar o comportamento reológico dos coacervados úmidos; 

• Secar o coacervado para obtenção de micropartículas sólidas; 

• Caracterizar as micropartículas quanto à densidade aparente;  

• Caracterizar as micropartículas quanto às características morfológicas por 

microscopia eletrônica de varredura (MEV); 

• Avaliar a estabilidade das micropartículas em relação aos comportamentos de 

sorção através da construção de isotermas de adsorção a 30°C; 

• Verificar qual modelo matemático melhor se ajusta as isotermas;  

• Avaliar influência da concentração do óleo na eficiência da microencapsulação 

nos sistemas produzidos. 

 

 



 

 

4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

4.1 MATERIAL 

 

Os ingredientes utilizados para o preparo dos sistemas foram concentrado protéico 

do soro de leite (CPSL), gentilmente cedido pela empresa Arla Foods, isolado protéico de soja 

(IPS), gentilmente cedida pela empresa Tovanni Benzaquen, óleo de café verde adquirido da 

empresa Véris Brasil Óleos Vegetais Ltda e goma arábica (Synth). Os demais reagentes 

utilizados eram de grau analítico. 

 

 

4.2 DELINEAMENTO EXPERIMENTAL 

 

O trabalho foi realizado nos laboratórios do setor de Tecnologia de Alimentos da 

Escola de Agronomia e Engenharia de Alimentos da Universidade Federal de Goiás. 

O delineamento experimental seguiu o fluxograma apresentado na Figura 9.  
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Figura 9. Fluxograma esquemático do delineamento experimental. 
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4.3 MÉTODOS 

 

4.3.1 Preparo das Soluções Poliméricas Para a Titulação Turbidimétrica 

As soluções estoque (0,5% massa/ massa, pH 8,0) de proteínas concentradas do 

soro de leite (IPS), proteína isolada de soja e goma arábica foram preparadas por dissolução 

em água destilada, sob agitação magnética constante (500 rpm) durante 2 horas, a temperatura 

ambiente, seguida de repouso overnight a 10° C, para ajuda facilitar a solubilização dos 

biopolímeros.  

Misturas das soluções proteicas com a solução de goma arábica foram preparadas 

por mistura de alíquotas das soluções estoque, na razão desejada (2:1 e 1,4:1 para os pares 

proteína de leite : goma arábica e proteína de soja: goma arábica, respectivamente), com água 

destilada para obter uma concentração total de biopolímero (Cp) de 0,05% (massa/massa) 

(ajustado para pH 8,0 com NaOH 0,1 M).  

 

4.3.2 Preparo das Soluções Estoque para a Emulsão 

As soluções estoque (10%) de concentrado proteico do soro de leite (CPSL), 

isolado proteico soja (IPS) e goma arábica (GA) foram preparadas por dissolução em água 

destilada, sob agitação constante (500 rpm) durante 2 horas a temperatura ambiente, seguida 

de repouso overnight a 10°C para completa solubilização dos biopolímeros.  

Destas soluções foram retiradas amostras para medidas reológicas. 

 

4.3.3 Preparo da Emulsão 

Alíquotas das soluções proteícas com a solução de goma arábica e água foram 

pesadas para que ao final do processo a proporção entre proteína e goma na emulsão fosse de 

2:1 e 1,4: 1 para os pares proteína de leite: goma arábica e proteína de soja: goma arábica, 

respectivamente e para obter uma concentração total de biopolímero (Cp) de 4% 

(massa/massa). Estas proporções e a concentração final de biopolímeros foi estabelecida por 

serem os mais referidos na literatura como as concentrações/proporções ótimas para o 

processo. 

A massa de água foi então adicionada à solução de proteína e goma e o óleo foi 

adicionado nestas soluções de proteínas (do soro de leite/de soja) e goma em diferentes 
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alíquotas (10, 17,5 e 25% da concentração de biopolímeros) enquanto o sistema era 

homogeneizado a 14.000 rpm, em homogeneizador do tipo Ultra Turrax (IKA modelo T18 

Basic, Alemanha) por 5 minutos (Figura 10). O tempo de processo total foi igual para todas as 

amostras avaliadas. 

 
Figura 10. Formação da emulsão por agitação mecânica em dispersor tipo rotor/estator. 
 

Após o preparo de cada emulsão foram retiradas alíquotas para a confecção de 

lâminas para microscopia ótica e para as medidas reológicas. 

 

4.3.4 Processo de Coacervação 

As emulsões preparadas (três diferentes concentrações de óleo para cada tipo de 

proteína e também o sistema sem óleo) foram colocadas sob agitação magnética e o pH de 

cada sistema foi lentamente reduzido ao pH de máxima interação entre os biopolímeros (3,5 e 

2,6para os pares proteína do soro de leite:goma arábica e proteína de soja:goma arábica, 

respectivamente) determinados experimentalmente por titulação turbidimétrica (Figura 11). 
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Figura 11. Separação das fases (coacervação) do sistema 5 mim após a correção do pH. 
 

O sistema foi então deixado em repouso a temperatura de 10°C, por no mínimo 12 

h, para a completa separação de fases. 

 

4.3.5 Separação das Fases do Sistema 

Após o repouso, procedeu-se a separação das fases do sistema (sobrenadante e 

coacervado). A quantidade de coacervado úmido produzido foi registrada. Foram retiradas 

alíquotas tanto do coacervado úmido quanto do sobrenadante para caracterização físico-

química, análises reológicas e confecção de lâminas para microscopia ótica (MO). 

O coacervado restante foi então destinado à secagem. 

 

4.3.6 Processo de Secagem 

A fase que constitui o complexo coacervado foi então congelada em congelador 

ultrarrápido até a temperatura de -20°C. Sendo então transferido para ultracongelamento a-

40°C. O coacervado foi então transferido para o liofilizador operando sob pressão de 40 

µmHg por 36 horas. 
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4.4 ANÁLISES 

 

4.4.1 Caracterização Físico-química dos Biopolímeros, das Fases e Balanço de 

Massa 

Os materiais de parede, as fases advindas da separação entre os sobrenadantes e o 

coacervado úmido e pó obtido com a secagem do coacervado foram caracterizados através da 

composição centesimal (AOAC, 1997).  

A umidade foi determinada gravimetricamente por secagem em estufa a 105°C até 

peso constante.  

A determinação do teor de açúcares foi realizada através do método fenol-

sulfúrico que usa a desidratação de açúcares simples e polissacarídeos pelo ácido sulfúrico 

seguida de uma complexação dos produtos obtidos com o fenol. A mudança da cor da solução 

foi medida por espectrofotometria no comprimento de onda de 490 nm na região do visível e 

é proporcional à quantidade do açúcar presente nestes materiais (isolados protéicos de soro de 

leite e soja e goma arábica). O conteúdo de açúcar total foi determinado valendo-se de uma 

curva padrão de glicose (1%) – Apêndice 1 – de intervalo de 10 a 90 µg (DUBOIS et al., 

1956). 

A concentração de proteína foi determinada pelo método de Kjeldahl (AOAC, 

1997) com um fator proteína-nitrogênio de 6,38. 

O teor óleo foi determinado utilizando-se o método de Bligh & Dyer em que este 

componente é extraído a frio por meio de solventes orgânicos (BLIGH & DYER, 1959). 

 

4.4.2 Caracterização do óleo de Café Verde 

A caracterização do óleo foi realizada quanto ao índice de acidez, iodo, 

saponificação, peróxido, valor de p-anisidina e densidade.  

O índice de iodo do óleo foi determinado pelo método volumétrico ou titulação da 

amostra acrescida da solução Wijs com tiossulfato de sódio na presença de amido como 

indicador (AOCS, 1997).  

A determinação do índice saponificação foi realizada pelo método volumétrico em 

que se utiliza um álcali para saponificar uma determinada quantidade de amostra (AOCS; 

1997).  
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O índice de peróxido foi determinado segundo método espectrofotométrico (IDF 

74A;1991) e modificado por Shanta e Decker (1994). Neste método, diluiu-se de 0,4 a 0,6 g 

do óleo em solução de clorofórmio-metanol (7:1 v/v) em balão volumétrico de 25 mL. Desta 

solução, retirou-se 0,5 mL para um tubo de ensaio e acrescentou-se 9,8 mL da solução 

diluente (clorofórmio-metanol). Esta nova solução foi agitada em vórtex por 4s, em seguida 

acrescentou-se 50 µL da solução de tiocianato de amônio 3% seguido de nova agitação em 

vórtex. Foi então adicionado ao tubo, 50 µL da solução de cloreto de ferro II e realizou-se 

nova agitação. O tubo foi então deixado em repouso por 5 min ao abrigo de luz. A leitura foi 

realizada em espectrofotômetro no comprimento de onda igual a 500 nm. Paralelamente foi 

preparado outro tubo que continha todos os reagentes com exceção do óleo.  

O índice de peróxido foi determinado mediante interpolação pela curva padrão 

construída a partir do hidroperóxido de cumeno. 

O valor de p-anisidina foi realizada seguindo a metodologia espectrofotométrica 

proposta pela a British Standard Method, em que o óleo é diluído em isoctano e esta solução é 

acrescida da solução de p-anisidina em ácido acético glacial. Após 10 minutos realiza-se a 

leitura da absorbância da solução a 350 nm. Paralelamente, preparou-se a solução branco que 

continha apenas os regentes exceto o óleo. 

 

4.4.3 Análise Turbidimétrica durante Titulação Ácida 

Titulação turbidimétrica por acidificação foi realizada segundo metodologia 

utilizada por Liu, Low e Nickerson. (2009) modificada pela substituição do acidificante 

glucona-δ-lactona pelo HCl com aumento de concentração gradativo para minimizar o efeito 

de diluição. O método consiste na redução gradativa do pH através da adição de um 

acidificante (ácido lático e posteriormente HCl) para diminuir lentamente o pH da mistura.  

As alterações na densidade óptica da solução foram registados ao longo de um 

intervalo de pH de 6,0-1,5 usando um UV-vis espectrofotômetro a 600 nm utilizando cubetas 

de vidro (1 cm comprimento).  

Soluções homogêneas de CPSL e GA com as mesmas concentrações das misturas 

sem o acréscimo de acidificante foram usadas como branco.  

A determinação dos pontos críticos de pH (pHc, pHφ1, e pHφ2) foi obtida através 

da curva de densidade óptica versus pH críticos pelo ponto de intersecção das duas tangentes 

da curva. Já o pHopt corresponde à densidade óptica máxima a 600 nm.  
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A análise turbidimétrica do par polimérico proteína de soja e goma arábica foi 

realizada em tubos e a turbidez foi percebida visualmente. Assim a análise 

espectrofotométrica mostrou-se inviável, pois o precipidado formado logo acenta no fundo da 

cubeta e a leitura da absorbância é errônea mesmo em concentrações muito baixas como 

0,01% (massa/massa). 

 

4.4.4 Medidas Reológicas 

Para a determinação das propriedades reológicas do óleo, das soluções estoque, 

das emulsões e das fases obtidas na coacervação (sobrenadante e coacervado úmido) foi 

utilizado um reômetro Physica MCR 101 (Anton Paar, Austria). As soluções estoque foram 

analisadas sempre após o repouso overnight. Já as emulsões foram analisadas imediatamente 

após o seu preparo. O sobrenadante e o coacervado foram analisados depois de sua separação 

e foram mantidos sob refrigeração até que fossem analisados. Todas as medidas foram feitas 

em triplicata em uma temperatura de 25 °C.  

A medida da viscosidade foi feita através da determinação das curvas de 

escoamento. Os ensaios foram realizados em triplicata, utilizando geometria de placas 

paralela de 50 mm de diâmetro, com temperatura de 25°C  e Gap de 0,5 mm. Estas curvas de 

escoamento foram obtidas utilizando intervalos de taxa de deformação de 0 - 500 s-1. Os 

modelos para fluidos Newtonianos (1) e pseudoplásticos (2) foram utilizados para ajustar as 

curvas de escoamento: 

 

γησ &⋅=                                                         Equação (1) 

 

( )nk γσ &⋅=                                                     Equação (2) 

 
nas quais γ&  é a taxa de deformação, k  é o índice de consistência, n  é o índice de 

comportamento e η .é a viscosidade. 

 

4.4.5 Microscopia ótica e Análise das Imagens 

A microestrutura das emulsões foi avaliada imediatamente após o preparo das 

mesmas. Já a microestrutura dos sobrenadantes e dos coacervados úmidos foram realizadas 

apenas após o período de repouso. Para tanto, as amostras foram colocadas em lâminas, 
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cobertas com lamínulas e observadas em um microscópio óptico Leica  (MDS 50) com um 

aumento de 400 x e/ou 1000 x. Foram obtidas cerca de 10 imagens de cada amostra, de modo 

a varrer a lâmina inteira, obtendo-se um resultado representativo. 

As micrografias obtidas foram analisadas utilizando-se o software de análise de 

imagens Image J 1.36b (http://rsb.info.nih.gov/ij/) em que, a escala das imagens foi 

determinada através de uma conversão de pontos para micrômetros e, então, foram feitas as 

medidas de área, circularidade e perímetro das gotas das emulsões. Considerando que as gotas 

de óleo são perfeitamente esféricas, pode-se calcular o diâmetro médio  das gotas (Dm) 

utilizando-se a equação: 

 

∑
∑ ⋅

=
i

i

n

d
Dm                                                     Equação(3) 

 

na qual, onde n é o número de gotas e o diâmetro das gotas. 

A técnica de microscopia ótica também foi usada para a observação da 

microestrutura dos coacervados utilizando-se aumentos de 400 x e/ou 1000 x. 

 

4.4.6 Caracterização Estrutural do Coacervado Liofilizado (MEV) 

Esta análise foi conduzida no Laboratório de Microscopia e Alta Resolução 

(LabMic), Instituto de Física/UFG. Os pós foram previamente lavados com hexano para 

retirada do óleo da superfície do pó que poderia danificar o equipamento que opera em alto 

vácuo (protocolo exigido pelo laboratório para realização da análise). 

Em seguida, pequenas amostras foram fixadas nos stubs com o emprego de fita 

dupla face. O stubs com as amostras foram então conduzidos para a metalização com ouro sob 

as condições: corrente 15 mA, pressão de vácuo 40 mTorr, injeção de ar atmosférico e 

estabilização entre 50 e 70 mTorr, tempo de deposição da camada do metal 120 segundos e 

espessura da metalização 250 Angston.  

As amostras metalizadas foram então conduzidas ao Microscópio Eletrônico de 

Varredura (MEV) - Jeol, JSM – 6610 equipado com EDS, Thermo Sientific NSS Spectral Imagins 

a 1500x de aumento e voltagem de 2,5kV - para a obtenção de micrografias eletrônicas de 

varredura. 
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4.4.7 Densidade Aparente 

A densidade aparente foi determinada colocando-se delicadamente os pós em uma 

proveta volumétrica ocupando um volume total de 10 mL (VLACHOU et al. 2001).  

4.4.8 Eficiência do Processo de Coacervação 

A quantidade de óleo não encapsulado presente na superfície das microesferas 

está diretamente relacionada à eficiência de microencapsulação que foi determinada através 

do método descrito por Bae e Lee (2008). Quinze mililitros de hexano foram adicionados a 

1,5 g de pó em um frasco de vidro com tampa, que foi agitado manualmente para extração do 

óleo livre. A mistura do solvente foi filtrada através de um filtro de papel Whatman nº 1. O pó 

coletado no filtro foi “lavado” duas vezes com 20 mL de hexano. 

Em seguida, foi realizada a evaporação do solvente a 25 ºC, depois a 60 ºC até 

peso constante. A quantidade de óleo não microencapsulada foi determinada pela diferença de 

massa antes e depois da extração com hexano e a eficiência de microencapsulação foi 

calculada a partir da Equação 4.  

 

100% sup ×
−

=
total

erfícietotal

O

OO
EE                                Equação (4) 

 

4.4.9 Isotermas de Sorção 

As isotermas de sorção das microcápsulas foram determinadas em um gerador de 

isotermas (modelo Aquasorp, marca Decagon, Deivis, EUA) com o auxilio do programa SorpTrac 

Software versão 1.14. As isotermas de adsorção foram realizadas com o fluxo de água igual a 700 

mL.min-1 e sob temperatura controlada de 30°C. O intervalo de atividade de água estabelecido 

para a determinação das isotermas de sorção das microcápsulas de óleo de café verde foi de 0,1 a 

0,900. 

Os modelos matemáticos usados para o ajuste das isotermas do pós foram o GAB, o 

BET e o BET linearizado (3 parâmetros). A Equação 5 corresponde ao modelo Guggenheim-

Anderson-de Boer (GAB) que é o mais utilizado para o ajuste dos dados de umidade de equilíbrio 

( ex ) em alimentos.  

 

( ) ( )( )[ ]wGABGABGAB

wGABGABm
e aCKK

aKCx
x

111 −+−
=                               Equação (5) 
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em que: mx  é a umidade da monocamada (g de água por g de sólidos), GABC  e GABK  são 

constantes do modelo de GAB e wa  é a atividade de água. 

O modelo clássico Brunauer-Emmett-Teller (BET) (BRUNAUER et al.,4 1938) é 

largamente usado para o ajuste da umidade de equilíbrio ( ex ) alcançada na adsorção de água de 

produtos alimentícios e, inclusive, das microcápsulas de óleos alimentícios. Pela Equação 6 

observa-se que é um modelo de 2 parâmetros. Este modelo assume a condensação de um número 

infinito de n  camadas da fase de vapor dentro da superfície adsorvente. Todavia, esse modelo não 

é adequado para produtos que apresentem atividades de água acima de 0,5. 

 

( ) ( )( )wBETw

wBETm
e aCa

aCx
x

111 −+−
=                                      Equação (6) 

 

em que: mx  é a umidade da monocamada (g de água por g de sólidos), BETC  é constante do 

modelo de BET e wa  é a atividade de água. 

O modelo publicado em seu artigo original de Brunauer et al. (1938) é o resultado da 

derivada de um modelo modificado de 3 parâmetros (Eq. 7), considerando um número limitados 

de camadas de adsorção de água e permitindo que seja utilizado para modelagem de sorção de 

água de alimentos ou produtos com limite de até 0,9 de atividade de água: 

 

( )( ) ( )[ ]
( ) ( ) ( )[ ]1

1

111

11
+

+

−−−−
⋅++−

=
n

wBETwBETw

n
w

n
wwBETm

e
aCaCa

ananaCx
x                            Equação(7) 

 

na qual: mx  é a umidade da monocamada (g de água por g de sólidos), wa  é a atividade de água, 

BETC  e n  são constantes do modelo de BET . 

 

 

4.5 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

Todas as análises foram realizadas em triplicata. Os dados foram avaliados com 

auxílio de Análise de Variância (ANOVA), realizando comparação entre as  médias por meio 

do teste de Tukey, e teste t , ambos ao nível de 5% de significância, com o programa 

ASSISTAT 7.7 beta (www.assistat.com/indexp.html). 

 



 

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

5.1 CARACTERIZAÇÃO DOS MATERIAIS 

 

O óleo de café foi avaliado com relação as suas características físico-químicas 

para determinação de sua qualidade (estado de oxidação). Na Tabela 2 estão apresentados os 

valores encontrados de densidade (g.mL-1), acidez (% de ác. oléico), índice de saponificação 

(mg de KOH.g-1), índice de iodo (%) e índice de peróxido (µg.g-1) determinados para o óleo 

de café verde. 

A densidade encontrada (0,973 g.mL-1) está de acordo com o esperado para óleos 

(que apresentem densidade menor que a água). O valor de 183,84 mg de KOH.g-1 encontrado 

para o índice de saponificação é característicos de óleo comestíveis segundo Vieira (1997).  

De acordo com o fabricante (Veris Óleos Vegetais) o óleo é extraído por 

prensagem contínua de grãos selecionados e próprios ao consumo humano. Neste processo, o 

produto pode atingir temperatura de 120°C causada pelo atrito entre os grãos. Isto pode 

provocar a perda de qualidade do óleo favorecendo a oxidação. Desta forma, torna-se 

importante caracterizar o material em estudo. 

O certificado de análise que acompanha o produto (Anexo 1) relata acidez igual a 

2,48 mg de KOH. g-1. Já de acordo com a empresa Macsol (que extrai óleo de café pelo 

mesmo processo) a densidade relativa do produto varia de 0,9 a 1,2. Szpiz, Jablonka e Pereira 

(1989) encontraram valores para a acidez de 1,9 a 6,7%. Khan e Brown (1953) relatam índice 

de iodo de 97,6 % e índice de saponificação de 180,7% . 

 

Tabela 2 – Caracterização Físico-química do Óleo de Café Verde. 

Parâmetro  

Densidade (g.mL-1) 0,9730 ± 0,0020 

Acidez (mg de KOH g-1) 3,4793 ± 0,0500 

Índice de saponificação (mg KOH.g-1) 183,8400 ± 1,4200 

Índice de iodo (%) 90,4700 ± 0,4000 

Índice de peroxido (µg.g-1) 105,6400 ± 2,7300 

Valor de p-anisidina 17,2700 ± 0,9500 
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Na inexistência de legislação específica para o produto, aplica-se a resolução geral 

para óleo e gorduras (RDC 270 de 2005) que preconiza índice de acidez máximo de 4,00 mg 

de KOH e índice de peróxido máximo de 15 meq.kg-1 para óleos prensados a frio e não 

refinados. Desta forma, o óleo utilizado estava dentro das normas legais para utilização. 

É importante caracterizar os materiais de parede utilizados no processo  uma vez 

que a coacervação ocorre entre proteínas e polissacarídeos. Logo, a composição destes 

materiais interfere diretamente no processo de coacervação. Ademais, sabe-se que o processo 

de formação de partículas é altamente dependente das características físico-químicas dos 

componentes da solução (BURGESS & CARLESS, 1984, RABISKOVA & VALASKOVA, 

1998)  

Na Tabela 3 estão apresentadas as composições centesimais dos biopolímeros 

utilizados na produção das emulsões e posteriormente dos coacervados. O concentrado 

proteico do soro de leite apresenta elevado teor de lipídios o que, geralmente, é incomum para 

concentrados proteicos. Já a goma arábica apresenta teor de umidade de 17,66% o que pode 

ser explicado por sua forte característica de interagir com a água  

 

Tabela 3 – Composição Centesimal dos Biopolímeros. 

 Proteína Concentrada 

do Soro de Leite 

Proteína Isolada de 

Soja 
Goma Arábica 

Umidade 9,83 ± 0,20 9,02 ± 0,20 17,66 ± 0,06 

Carboidratos 5,64 ± 0,07 4,33 ± 0,07 75,14 ± 0,07 

Lipídeos 9,78 ± 0,94 2,34 ± 0,94 0,81 ± 0,038 

Proteínas 73,45 ± 0,89 78,85 ± 0,89 14,82 ± 0,06 

Cinzas 2,70 ± 0,001 4,16 ± 0,001  3,39± 0,001 

 

De acordo com Antunes (2003) e Huffman (1996) os concentrados protéicos do 

soro de leite apresentam teor proteínas entre 35% a 80%. A legislação norte americana 

(21CFR184.1979c), no entanto, preconiza que o concentrado proteico do soro de leite tenha 

no mínimo 25% de proteínas.  

Segundo RDC nº 268 de 2005 e CODEX STAN 175-1989 o concentrado proteico 

de soja deve conter entre 65 e 89% de proteínas (BRASIL, 2005).  

A caracterização dos materiais poliméricos estudados pode fornecer dados 

relevantes sobre a probabilidade de interação entre eles. OVERBEEK & VOORN (1957), no 

desenvolvimento de uma teoria para a coacervação complexa entre a gelatina e a goma 
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arábica, identificaram que a densidade de cargas e / ou a massa molecular dos biopolímeros 

deve ser suficientemente alta para que a coacervação complexa possa ocorrer. 

 

 

5.2 TITULAÇÃO TURBIDIMÉTRICA 

 

A Figura 12 representa a titulação turbidimétrica do concentrado proteico do soro 

de leite e do par CPSL e goma arábica. O comportamento de solubilidade das proteínas do 

soro de leite e a formação de complexos entre o CPSL e a GA foi investigada por alterações 

na densidade ótica durante uma titulação ácida.  

Inicialmente, foi realizada a titulação turbidimétrica da solução de CPSL 0,01%. 

O pH inicial da solução (7,35) foi reduzido lentamente com adição de ácido lático. Um rápido 

aumento densidade ótica foi observada no pH 5,40 com a formação inicial de agregados de 

CPSL quando o pH se aproximou do ponto isoelétrico destas proteínas. A densidade ótica 

alcançou valor máximo no pH 4,80. 

Resultados semelhantes para a titulação de proteínas do soro de leite foram 

relatados por Stone e Nickerson (2012) em estudo da formação de coacervados complexos 

entre isolado proteico do soro de leite e carragena. 

Conforme apresentado na Figura 12, a adição de goma arábica à solução de CPSL 

causou mudanças significativas na densidade ótica, como o resultado da formação de 

complexos coacervados. No sistema com os dois biopolímeros múltiplos eventos de formação 

de estruturas foram revelados. As primeiras interações entre o CPSL e a GA ocorreu em pH 

4,4 (pHc), que corresponde a formação de complexos de solúveis entre os biopolímeros. 

Com o pH sendo continuamente abaixado, mais grupos laterais das cadeias 

proteicas são protonados e as forças atrativas entre os biopolímeros se intensificam levando à 

formação de maior número de complexos CPSL/GA com maiores tamanhos. Desta forma, a 

solução passa de transparente para turva. Este evento caracteriza-se pela formação de 

complexos insolúveis e corresponde ao pHφ1 (3,9) conforme Figura 12. 

Quando a densidade ótica alcança seu valor máximo (pHopt) corresponde a 

condição em que o pH propicia a máxima interação entre os biopolímeros e que , a 

neutralização das cargas do sistema ocorreu. Para o par biopolimérico estudado esta condição 

ocorre quando o pH atinge o valor de 3,5 (Figura 12). 

Quando o pH do sistema continua sendo reduzido e mais de aproxima do pKa do 

polissacarídeo (neste caso o pKa para a GA é 2,2) os complexos CPSL/GA começam a 
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dissociar uma vez que os grupos carboxilas presentes na estrutura da GA começam a se 

protonar, fazendo com que ocorra a redução da  atração eletrostática entre os biopolímeros. 

Este evento está relacionado a pHφ2 como ilustrado na Figura 12 para o par CPSL/GA ocorre 

no pH 2,5. 

Percebe-se, entretanto que, a dissociação dos complexos foi mais lenta em relação 

à associação. Este fato pode ser explicado pela presença de agregados de proteína-proteína 

que se presume estabilizar as interações hidrofóbicas,. 

De forma geral, as alterações no pH alteram a ionização de grupos carregados no 

CPSL, permitindo que os dois biopolímeros atraídos por cargas opostas (quando o pH é 

menor que pI das proteínas do soro de leite e ainda maior que o pKa do polissacarídeo) 

formem estes complexos. Isto porque, em pHs abaixo do ponto isoelétrico (pI), as moléculas 

de proteínas possuem carga total positiva, ou seja, comportam-se como policátions. Os 

polissacarídeos contendo carboxilas aniônicas, por sua vez, atuam como poliânions e em 

contato com as proteínas formam complexos eletrostáticos. 

 

 
Figura 12. Curva da Titulação Turbidimétrica da Proteína de Soro do Leite e Goma arábica na proporção 2:1. 

 

É importante ressaltar que tanto a concentração quanto a proporção entre os 

biopolímeros interferem no processo de coacervação e podem alterar o pH de maior interação 

pHopt 

pHc 

pHφ1 

pHφ2 
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entre os biopolímeros. No entanto, nota-se que para todos os estudos citados o pH de 

coacervação encontra-se sempre entre o pI da proteína e o pKa do polissacarídeo. 

Para o isolado proteico de soja e para o par IPS e goma arábica (1,4:1) foram 

realizados os mesmos procedimentos utilizados para o CPSL. Entretanto, a titulação 

turbidimétrica com acompanhamento em espectrofotômetro em UV-visível a 600 nm não foi 

possível mesmo em sistemas extremamente diluídos (por exemplo 0,05%). Isto porque, tanto 

para o sistema contendo apenas proteína quanto para aquele com o par IPS e GA, quando se 

aproximava do pH de máxima interação, os complexos formados rapidamente se precipitavam 

e a leitura do absorbância era errônea; embora fosse possível visualmente verificar mudanças 

na turbidimetria do sistema. 

A partir da experiência da titulação turbidimétrica realizada anteriormente, e para 

a demonstração do pH de máxima interação entre os biopolímeros IPS e GA, adaptou-se a 

metodologia da titulação turbidimétrica para tubo com determinação visual, como mostrado 

na Figura 13. O pH de máxima interação entre o par biopolimérico IPS e GA foi 2,6. 

De acordo com o esperado, o pH de máxima interação entre os biopolímeros 

situa-se entre o pI das proteínas da soja (4,2 e 4,6) e o pKa da goma arábica (2,2). 

 

 
Figura 13. Análise do pH de máxima interação entre a proteína de soja e a goma arábica. 
 

 

5.3 MICROSCOPIA ÓTICA E ANÁLISE DAS IMAGENS 

 

5.3.1 Tamanho de gota da emulsão 

Na Figura 14 estão apresentas as microestruturas das emulsões O/A contendo 

CPSL+GA (Cp=4%; 2:1) ou IPS+GA (Cp 4%; 1,4:1) e óleo de café verde (10%. 17,5% e 
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25%). Pelas imagens de microscopia verifica-se que emulsões com 10% de óleo apresentam 

estrutura bastante homogênea, com gotas individuais uniformemente distribuídas. Já as 

demais emulsões apresentam características de floculação e coalescência (com fusão das gotas 

de óleo). 

As emulsões produzidas com IPS e GA apresentam grandes estruturas ao fundo. 

Inicialmente pensou-se serem originadas pela má solvatação das macromoléculas (proteínas e 

polissacarídeos) nas soluções estoque (ainda que estas ficassem em repouso overnight). 

Entretanto, as estruturas continuaram aparecendo independente do tempo de repouso ser 

aumentado. Logo, acredita-se que estas estruturas estejam relacionas à floculação da emulsão. 

Pode-se observar claramente que o processo de coalescência aumenta com 

concentração de óleo. Assim, nota-se o aumento da instabilidade da emulsão com o aumento 

da concentração de óleo para as emulsões produzidas. Este efeito era esperado uma vez que o 

conteúdo de biopolímeros não foi alterado em nenhum tratamento. Assim, para uma mesma 

concentração de biopolímeros (neste caso emulsificantes) o aumento na concentração de óleo 

resulta em um sistema de maior instabilidade. 
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Figura 14. Microscopia ótica das emulsões. Aumento de 400x .  
 

Para determinar de maneira mais precisa o efeito da adição de óleo (e 

posteriormente o efeito da mudança na concentração dos biopolímeros para emulsões com 

iguais concentrações de óleo) foram realizadas análises de imagem. Na Tabela 4 estão 

apresentados os valores encontrados para o diâmetro médio das gotas (Dm), a partir das 

micrografias óticas das diferentes emulsões. 

 

 

 CPSL/GA 

(Cp=4%, 1,4:1) 

IPS/GA 

(Cp=4%, 2:1) 

Conc. de 

óleo 

10% 

17,5% 

25% 
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Tabela 4 – Valores de diâmetro médio(Dm) das emulsões com diferentes proteínas e diferentes concentrações de 
óleo de café verde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

*Letras diferentes na mesma coluna indicam diferença significativa entre as amostras (p≤0,05).  
*Letras minúsculas indicam tratamentos de proteínas de soro de leite e goma arábica como materiais de parede. 
*Letras maiúsculas indicam tratamentos com proteínas de soja e goma arábica como materiais de parede. 
 

Além da interferência de parâmetros inerentes ao processo, como taxa de agitação, 

viscosidade da solução, razão entre quantidade de recheio e de biopolímeros e quantidade de 

água, as emulsões de CPSL e GA com concentração de óleo acima de 10% apresentaram 

coalescência crescente com o aumento da concentração de óleo e, portanto, o diâmetro médio 

aumentou para as emulsões com maiores concentrações de óleo. 

Já para as emulsões de IPS e GA, apesar de apresentarem maior floculação e 

maior coalescência com o aumento da concentração de óleo, apresentaram diâmetro médio 

menor com o aumento da concentração de óleo. 

Resultados de trabalhos semelhantes (utilizando os mesmos biopolímeros e 

condições de processo semelhantes) para efeito de comparação são raros. Isto porque 

geralmente o estudo da estabilidade da emulsão torna-se extremante trabalhoso, uma vez que 

os sistemas são altamente instáveis por se trabalhar com emulsões extremamente diluídas (o 

que é indispensável para o processo de coacervação, pois a concentração de biopolímeros é 

um fator de supressão da formação de complexos insolúveis). Além do mais, o processo de 

coacervação (redução do pH) é conduzido logo após a formação da emulsão e sob agitação 

magnética. 

 

 

 

  Material de Parede 

Teor de óleo (%) 
 

Proteína do Soro de 

Leite +GA 
 Proteína de Soja +GA 

Dm (µm)  Dm (µm) 

0  ***  *** 

10 2,24±0,56b  3,88 ±0,79 A, 

17,5 4,60±2,33b,  4,32 ±2,81 A, 

25 14,42±9,72a,  2,49 ±1,38 B, 
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5.4 ANÁLISES REOLÓGICAS 

 

5.4.1  Comportamento das emulsões 

Muitos dos atributos sensoriais das emulsões estão diretamente relacionados às 

suas propriedades reológicas (por exemplo, cremosidade, espessura, suavidade, fluidez, 

fragilidade, e a dureza). Informações sobre a reologia dos produtos é imprescindível para 

projetar equipamento e tubulações industriais já que através destas informações sabe-se o 

comportamento do produto quando este flui através de um tubo, é agitado, ou embalado em 

recipientes. 

Além disto, as medidas reológicas também são utilizadas como ferramenta 

analítica para fornecer indícios fundamentais sobre a organização estrutural e interações dos 

componentes dentro de emulsões. Com este intuito, realizou-se o estudo do comportamento 

reológico das soluções estoque, das emulsões precursoras do coacervado e do próprio 

coacervado. 

Para verificar a existência de tixotropia, os fluídos foram primeiramente 

submetidos a um aumento de tensão de cisalhamento (Subida 1), seguido por uma redução na 

tensão (Descida) e, posteriormente, uma nova rampa crescente (Subida 2) de tensão 

cisalhamento (Figura 15). 

A Figura 15 apresenta o comportamento reológico em função do tempo de 

cisalhamento para a emulsão composta por isolado  proteico de soja e goma arábica (Cp= 4% 

e proporção 1,4:1) com 10 % de óleo de café (em relação ao conteúdo de biopolímeros).  

 

 

Figura 15. Curva de escoamento da emulsão de isolado proteico de soja e goma arábica (Cp= 4% e  proporção 
de 1,4:1) com 10% de óleo de café verde. 



55 

 

A partir destes resultados, pode-se notar que não há histerese entre as curvas de 

subidas e decida e, portanto, o fluido não apresenta dependência com o tempo (não apresenta 

tixotropia ou reopexia).  

 Todas as amostras apresentaram comportamento semelhante ao da emulsão 

apresentada na Figura 15, isto é, não apresentam dependência com o tempo. A Figura 16 

apresenta as curvas de escoamento para as emulsões com diferentes concentrações de óleo. 

 

 

Figura 16. Propriedades reológicas das emulsões O/A com diferentes concentrações de óleo de café verde. A) 
Curvas de escoamento das emulsões contendo concentrado proteico do soro de leite e goma arábica 
(Cp= 4% e proporção de 2:1),  B) Curvas de escoamento das emulsões contendo de isolado proteico 
de soja e goma arábica (Cp= 4% e proporção de 1,4:1). 

 

Os dados experimentais das curvas de escoamento da Figura 16 foram ajustados 

pelo modelo Newtoniano. Na Tabela 5 estão apresentados os valores dos parâmetros obtidos 

pelo ajuste dos modelos aos dados experimentais, os valores do desvio relativo médio (E) e 

dos valores do coeficiente de determinação (R2).  

A viscosidade dos sistemas de CPSL e GA sem óleo e da emulsão com 10% de 

óleo foram iguais e apresentaram o valor de 0,0016 Pa.s. A partir de 17,5% a viscosidade 

apresentou aumento e a maior viscosidade foi 0,0019 Pa.s para a emulsão com 25% de óleo. 

Já para as viscosidades dos sistemas de IPS e GA apresentaram valores maiores 

que as do sistema de CPSL e GA. Isto pode ser explicado pela diferença de conformação 

estrutural das proteínas de soja e do soro de leite. Sabe-se que as primeiras apresentam 

estrutura globular compacta e estabilizada por interações mais fortes (pontes de hidrogênio e 

dissulfídicas) do que as interações que estabilizam as estruturas das proteínas do soro de leite 

(interações entre os grupos laterais). Assim, as proteínas de soja apresentam menor 

flexibilidade estrutural e consequentemente menor capacidade de adsorção na interface 
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água/óleo menor. Como a flexibilidade estrutural é menor, o atrito interno (viscosidade) 

provocado pelo escoamento é maior do que para sistemas com proteínas com maior 

flexibilidade estrutural. 

 

Tabela 5 – Efeito da concentração de óleo de café verde na viscosidade (µ) das emulsões contendo CPSL/GA e 
IPS/GA. 

 

 Newtoniano 

Óleo µ R2 E 

(%) (Pa.s)  (%) 

C
P

S
L/

G
A

 

0 0,0016 ± 0,00003c 0,9999 1,7624 

10 0,0016 ± 0,00005c 0,9999 1,7471 

17,5 0,0017 ± 0,00003b 0,9999 1,7458 

25 0,0019 ± 0,00000a 0,9999 1,0751 

IP
S

/G
A

 

0 0,0019 ± 0,00013 B 0,9999 3,4200 

10 0,0021 ± 0,00000A 0,9999 1,7674 

17,5 0,0022 ± 0,00008A 0,9999 2,2192 

25 0,0022 ± 0,00003A 0,9999 1,1242 

*Letras minúsculas diferentes na mesma coluna indicam diferença significativa entre os coacervados de CPSL e 
GA com diferentes concentrações de óleo (p≤0,05). 

*Letras maiúsculas diferentes na mesma coluna indicam diferença significativa entre os coacervados de IPS e 
GA com diferentes concentrações de óleo (p≤0,05) 

 
É possível perceber ainda que a viscosidade dos sistemas de CPSL e GA é 

significativamente alterada pela presença de óleo. Entretanto, nos dois tipos de sistemas a 

concentração de óleo apresentou pouca influência sobre a viscosidade. 

Ainda por esta tabela é possível perceber que o modelo apresentou bons ajustes 

aos dados experimentais, uma vez que os valores de erros relativos são menores que 4% e os 

valores de R2 são maiores que 0,999.  

A viscosidade das emulsões com CPSL e GA e com IPS e GA aumenta à medida 

que o conteúdo de óleo aumenta. Entretanto, resultados obtidos por Frascarelli et al.(2012) em 

estudo de emulsão O/A de óleo de café torrado em solução de goma arábica demonstraram 

diminuição da viscosidade das emulsões aumento da quantidade de óleo. Mas, a autora 

referida estudou emulsões com altas concentrações de sólidos totais enquanto no presente 

trabalho o sistema estudado apresentava concentração de sólidos de 4%. 

Desta forma, este comportamento era esperado; uma vez que, o óleo apresenta 

(neste caso) viscosidade bem maior que da solução polimérica (tratamento com 0% de óleo). 
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Isto porque a solução biopolimérica precursora das emulsões era extremamente diluída (4g de 

sólidos para 100g emulsão). Assim, quanto maior a adição óleo mais a viscosidade do sistema 

é por ele influenciada. 

Outro fator de extrema importância que está intimamente relacionado com a 

viscosidade de uma emulsão é a estrutura desta emulsão. Assim, características como 

tamanho de gotas e a estabilidade da emulsão são determinantes da viscosidade do sistema. 

Conforme discutido anteriormente, as emulsões estudadas neste trabalho são extremamente 

diluídas e por isto muito instáveis. As emulsões de CPSL e GA apresentaram aumento das 

gotas com o aumento da concentração de óleo e coalescência. Este aumento do tamanho de 

gotas é possivelmente o responsável pelo aumento de viscosidade.  

As emulsões de IPS e GA apesar de apresentarem redução no tamanho das gotas 

com aumento do óleo também apresentaram aumento da viscosidade. Que se deve 

majoritariamente pelo aumento da instabilidade dos sistemas com o aumento na concentração 

de óleo que resulta na maior floculação das emulsões. . 

 

5.4.2 Coacervação, Caracterização das fases e Balanço de Massa 

Na Figura 17 é apresentado o aspecto visual dos sistemas após a redução do pH 

para aquele de máxima interação entre os biopolímeros e após repouso (a 10°C) por 12 horas. 

Percebe-se a nítida separação de fases e que as soluções (sobrenadantes) ficaram límpidas e 

transparentes, indicando a ausência de hidrocolóides ou recheio nas soluções aquosas. 
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Figura 17. Sistema de Isolado Proteico de Soja e Goma arábica (Cp=4%, 1,4:1) com 10%, 17,5% e 25% de óleo 

de café verde corado com vermelho sudão 10 minutos após a correção do pH para o de coacervação.  
 

Nas Tabelas 6 e 7 estão apresentadas as composições química das fases separadas 

o balanço de massa dos sistemas. Pela Tabela 6 observa-se que não foi possível detectar óleo 

em nenhum sobrenadante dos sistemas analisados. Isto ocorreu porque a quantificação do óleo 

presente no sobrenadante foi inviabilizada pela limitação dos métodos adotados uma vez que 

a quantidade de óleo nesta fase foi muito baixa e os resultados quando alcançados 

apresentaram alta variabilidade. 
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Tabela 6 – Composição das fases dos sistemas contendo diferentes concentrações de óleo e diferentes pares de biopolímeros de parede. 

 * Não detectado. 

 

 

 CPSL/GA   IPS/GA  

Óleo 

(%) 
Umidade Proteína Lipidios Açúcares Cinzas 

Razão 

Prot./Carb. 
 Umidade Proteína Lipidios Açúcares Cinzas 

Razão 

Prot./Carb. 

S
ob

re
na

da
nt

e
 0 97,90±0,09 1,61± 0,08 ND* 0,53 0,11 3.04  92,80±0,07 1,61±0,03 ND* 1,08 0,13±0,01 1,49 

10 98,61±0,03 0,84±0,08 ND* 0,48 0,11 1,75  99,88±0,02 0,07±0,07 ND* 0,15 0,11±0,01 0,47 

17,5 99,28±0,01 0,60±0,14 ND* 0,32 0,12 1,872,  98,55±0,01 0,70±0,02 ND* 0,18 0,12±0,01 3,89 

25 99,52±0,01 0,35±0,07 ND* 0,17 0,11 2,05  98,11±0,06 1,28±0,01 ND* 0,35 0,13±0,01 3,65 

C
oa

ce
rv

ad
o

 

0 90,90±1,00 3,77±0,05 1,20±0,11 3,26 0,13±0,01 1,16  89,85±1,00 6,01±0,76 0,27±0,06 2,2 0,36±0,05 2,73 

10 87,43±0,80 6,21±0,22 2,82±0,19 3,18 0,13±0,01 1,95  86,50±0,5 7,44±0,56 1,39±0,12 3,48 0,26±0,03 2,14 

17,5 
86,00± 

3,00 
6,17±0,04 3,08±0,11 3,23 0,12±0,01 1,91  87,55±1,00 6,32±0,21 2,66±0,27 3,68 0,23±0,02 1,72 

25 85,79±1,00 6,11± 0,06 4,00±0,29 3,30 0,13±0,01 1,85  88,80±1,00 4,46±0,27 3,50±0,91 3,00 0,23±0,08 1,49 
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Tabela 7 – Balanço de Massa dos sistemas com diferentes concentrações de óleo e diferentes pares biopolimérico de materiais de parede.  

  Proteína do Soro de Leite e Goma Arábica 

Teor de óleo  0%  10%  17,5%  25% 

 
Sobrenadante Coacervado 

 
Sobrenadante Coacervado 

 
Sobrenadante Coacervado 

 
Sobrenadante Coacervado 

Água (g)  77,4282 19,0072 
 

77,2431 19,9397 
 

73,0149 22,7205 
 

69,9301 25,5054 

Proteína (g)  1,2747 0,7883 
 

0,6453 1,4177 
 

0,4378 1,6252 
 

0,2465 1,8165 

Lipídios (g)  0,0560 0,2300 
 

0,0422 0,6438 
 

0,0452 0,9409 
 

0,0077 1,2784 

Carboidratos 
(g) 

 
0,4168 0,6817 

 
0,3724 0,7260 

 
0,2350 0,8634 

 
0,2392 0,8592 

Cinzas (g)  0,0900 0,0272 
 

0,0875 0,0297 
 

0,0851 0,0321 
 

0,0785 32,98 

Soma (g)  79,2657 20,7344  77,2431 22,7569  73,8180 26,1820  70,5020 29,4981 

  Proteína de Soja e Goma Arábica 

Teor de óleo  0%  10%  17,5%  25% 

 Sobrenadante Coacervado  Sobrenadante Coacervado  Sobrenadante Coacervado  Sobrenadante Coacervado 

Água (g)  73,3964 22,1211  70,9374 25,0763  72,3116 23,4021  69,6884 25,7254 

Proteína (g)  1,2740 1,4797  0,0503 2,1568  0,5178 1,6893  0,9151 1,2921 

Lipídios (g)  0,0250 0,0665  0,0703 0,4030  0,0622 0,7110  0,0593 1,0139 

Carboidratos 
(g) 

 
0,8574 0,5416  0,1061 1,0088  0,1313 0,9837  0,2459 0,8691 

Cinzas (g)  0,1065 0,0886  0,0808 0,0754  0,0947 0,0615  0,0895 0,0663 

Soma (g)  75,6592 24,2975  71,2449 28,7204  73,1177 26,8476  70,9982 28,9671 
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A partir das análises químicas apresentadas na Tabela 6 foi possível observar que 

a adição de óleo ao sistema inicial (de 0% para 10%) acarretou o aumento das concentrações 

de proteína e aumento da concentração de polissacarídeo para os coacervados dos dois tipos 

de materiais de parede. Mas, comparando os sistemas que contém óleo (10%, 17,5% e 25%) 

observa-se que o teor de proteína diminui com a adição de óleo aos sistemas sendo os 

sistemas contendo 10% de óleo aqueles que apresentaram maiores teores de proteína, o que 

corroboram a maior estabilidade das emulsões com 10% de óleo por apresentarem maior teor 

de proteínas 

Observando os resultados apresentados nas Tabelas 6 e 7, fica evidente que a 

formação do coacervado se faz pela “agregação” das proteínas e polissacarídeos englobando 

óleo e expulsando o solvente (água) para o sobrenadante. Desta forma, o coacervado é mais 

concentrado que o sobrenadante em relação aos lipídeos, proteínas e carboidrato. 

Ainda pelas mesmas tabelas é importante destacar que, a quantidade de proteína e 

de carboidrato que “migra” ( seja, formam o coacervado) aumenta com o aumento da 

concentração de óleo. 

A umidade dos coacervados em geral aumenta com o aumento da concentração de 

óleo. Esse fato deve-se principalmente ao arraste de agua causado pelo conteúdo de proteínas 

e carboidrato nesta fase. Quanto maior o conteúdo deste biopolímeros mais moléculas de água 

interagem com suas cadeias. 

 

5.4.1 Comportamento reológico dos coacervados 

As medidas reológicas dos coacervados (úmidos) foram realizadas da mesma 

forma das medidas das emulsões. A Figura 18 apresenta as curvas de escoamento dos 

coacervados compostos por concentrado proteico do soro de leite ou isolado proteico de soja e 

goma arábica (Cp= 4% e proporção 2:1 e 1,4:1, respectivamente) com 10 % de óleo de café 

(em relação ao conteúdo de biopolímeros). 

Verificou-se inicialmente a existência de tixotropia, submetendo as amostras a um 

aumento de tensão de cisalhamento (Subida 1), seguido por uma redução na tensão (Descida) 

e, posteriormente, uma nova rampa crescente (Subida 2) de tensão cisalhamento (Figura 18). 

Os coacervados de proteínas da soja e os coacervados de proteínas do soro do leite 

(exceto os controles, que não apresentam óleo de café verde) apresentaram tixotropia, 

diferentemente de suas emulsões precursoras. Todos os sistemas apresentaram 

comportamento semelhante ao apresentado na Figura 18. 
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Figura 18. Curvas de escoamento de coacervados com 10% de óleo de café verde contendo: A) concentrado 

proteico do soro de leite e goma arábica (Cp= 4% e proporção de 2:1); B) isolado proteico de soja e 
goma arábica (Cp= 4% e proporção de 1,4:1). 

 

A Figura 19 apresenta as curvas de escoamento dos coacervados com diferentes 

concentrações de óleo em estado estacionário. É importante destacar que com o intuito de se 

eliminar a dependência com o tempo, foram utilizados os gráficos e os ajustes matemáticos 

dados pela segunda ou terceira curva para os coacervados de CPSL e exclusivamente da 

terceira curva para os coacervados de IPS.  

A partir da Figura 19 observa-se a existência de um comportamento de fluido 

pseudoplástico, já que a viscosidade aparente diminuiu com o aumento da taxa de deformação 

aplicada, sendo este o comportamento mais comum para a maioria das emulsões alimentícias. 

A pseudoplasticidade pode ocorrer por uma variedade de razões como, por exemplo, a 

alteração da distribuição espacial devido à aplicação de cisalhamento, alinhamento de gotas 

não esféricas, remoção de moléculas de solventes ligados às gotas, ou deformação e 

rompimento de flocos (HUNTER, 1993; MEWIS & MACOSKO, 1994; NEWSTEIN et al., 

1999).  

A partir desta mesma figura (Figura 19) observa-se também que a viscosidade dos 

coacervados aumenta à medida que o conteúdo de óleo aumenta. Os coacervados de proteínas 

do soro de leite apresentam maior alteração na viscosidade com o aumento do óleo. Já a 

viscosidade dos coacervados de proteínas de soja não apresentam grandes alterações à medida 

que a concentração de óleo aumenta. 
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Figura 19. Propriedades reológicas dos coacervados com diferentes concentrações de óleo de café verde. A) 

Curvas de escoamento dos coacervados contendo de concentrado proteico do soro de leite e goma 
arábica (Cp= 4% e proporção de 2:1),  B) Curvas de escoamento dos coacervados contendo  isolado 
proteico de soja e goma arábica (Cp= 4% e proporção de 1,4:1). 

 

Na Tabela 8 são apresentados os parâmetros obtidos pelo ajuste dos dados ao 

modelo matemático Lei da Potência utilizando sempre a segunda ou terceira curva para os 

coacervados de CPSL e exclusivamente a terceira curva para os coacervados de IPS.  

Os índices de consistência (k) dos sistemas de CPSL e IPS apresentaram aumento 

pela adição de óleo (analisando os tratamentos sem óleo e os que contém óleo) indicando que 

presença de óleo exerce papel fundamental na estrutura dos complexos. Mas, quando 

comparamos apenas os sistemas que contem óleo, este índice apresenta redução com aumento 

da concentração do óleo (exceto para o sistema de IPS com 25% de óleo).  
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Os valores de índices de comportamento (n) dos coacervados sem óleo e com 

10%, 17,5% e 25% de óleo de café verde são característicos de fluidos pseudoplásticos em 

que, a viscosidade não é independente em relação à taxa de deformação. A viscosidade a 100 

s-1 aumentou gradualmente com a elevação da concentração de óleo, enquanto que os valores 

de índice de comportamento (n) diminuíram. Assim, tem-se que a elevação na concentração 

de óleo promoveu aumento da viscosidade e da pseudoplasticidade dos coacervados. 

Observa-se que os valores de índice de comportamento (n) dos coacervados de 

SPI/ GA foram menores que os de CPSL/GA evidenciando a maior pseudoplasticidade dos 

coacervados de IPS/GA. 

 

Tabela 8 – Efeito da concentração de óleo de café verde no índice de consistência (k), índice de comportamento 
(n), e viscosidade (η) a 100 s-1 dos coacervados contendo 0%, 10%, 17,5 e 25% de óleo de café em 
relação à concentração de biopolímeros. 

 

 Lei da Potência 

Óleo k  n η100  R2 E 

(%) (Pa.sn) (Pa.s)  (%) 

C
P

S
L/

G
A

 

0 0,0822 0,6521 0,0165 ± 0,0006 c 0,9647 9,1478 

10 3,5178 0,7832 0,5428 ± 0,1480 b 0,9774 9,5980 

17,5 3,21938 0,7543 1,0388 ± 0,1419 a 0,9899 6,8706 

25 2,1531 0,6973 1,3030 ± 0,0231 a 0,9879 7,6749 

IP
S

/G
A

 

0 0,0499 0,7885 0,0184 ± 0,0005 B 0,9956 4,2890 

10 4,3036 0,4582 0,3553 ± 0,0277 A 0,9938 2,7735 

17,5 4,1240 0,4580 0,3401 ± 0,0136 A 0,9930 2,9764 

25 4,7034 0,4519 0,3769 ± 0,0121 A 0,9932 2,9238 

*Letras minúsculas diferentes na mesma coluna indicam diferença significativa entre os coacervados de CPSL e 
GA com diferentes concentrações de óleo (p≤0,05). 

*Letras maiúsculas diferentes na mesma coluna indicam diferença significativa entre os coacervados de IPS e 
GA com diferentes concentrações de óleo (p≤0,05) 

 
Ainda, analisando as Figuras 16 e 19, que correspondem às curvas de escoamento 

das emulsões e dos coacervados por elas originados, nota-se grandes diferenças. Este 

resultado já era esperado uma vez que o próprio processo de coacervação implica na 

separação de fases, sendo o coacervado a fase de maior concentração dos biopolímeros e do 

óleo da emulsão. 
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5.5 CARACTERIZAÇÃO DO PÓ 

 

5.5.1 Microscopia eletrônica de Varredura (MEV) 

Na Figura 20 são apresentadas as microscopias eletrônicas de varredura dos pós 

obtidos pela liofilização dos diferentes coacervados. As microcápsulas obtidas para todas as 

formulações apresentam características comuns, como a presença de pontes sólidas que 

conectam várias estruturas levemente esféricas. Esta estrutura é típica de sistemas que foram 

coacervados e, subsequentemente, liofilizados.  

Este mesmo fenômeno foi descrito por Alvim & Grosso (2010) e por Saravanan, 

Panduranga, Rao (2010), que também produziram micropartículas por coacervação. Estas 

pontes também foram observadas por Rocha-Selmi et al. (2013), quando o aspartame foi 

microencapsulado por dupla emulsão seguido por coacervação complexa utilizando gelatina e 

goma arábica. Prata et al.(2008) estudando a encapsulação de óleo de vetiver por coacervação 

complexa utilizando também gelatina e GA como os materiais de parede observaram 

estruturas semelhantes. 

A liofilização das partículas produziu amostras similares quanto à superfície e 

quanto à forma. As partículas formadas tanto pelas emulsões de CPSL e GA quanto de 

IPS/GA apresentaram superfície altamente rugosa. Entretanto, aquelas formadas a partir das 

emulsões de CPSL e GA apresentaram menores tamanhos. 

Kalab (1979) sugeriu que as depressões são formadas pelo encolhimento das 

partículas durante a secagem e resfriamento. Segundo Rosenberg, Kopelman e Talmon 

(1990), a superfície rugosa das partículas é uma característica indesejável já que afeta as 

condições de escoamento do material.  
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Figura 20. Microscopias eletrônicas de varredura das microcápsulas de óleo de café produzidas a partir de 
diferentes materiais de parede e diferentes concentrações de óleo. 

 

Conc. 

de óleo 

Conc. Prot.de soro de leite/goma arábica  
(Cp=4%, 2:1) 

Isol. Proteico de soja/goma arábica 
(Cp=4%, 1,4:1) 

  

0% 

10% 

  

17,5% 

  

25% 
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É importante destacar que a utilização de reticulantes previne a perda de 

esfericidade e a formação de pontes entre as micropartículas durante o processo de secagem. 

Entretanto, os principais agentes reticulantes não possuem grau alimentício, o que inviabiliza 

suas aplicações em processos voltados para possível incorporação em sistemas alimentares. 

 

5.5.2 Densidade Aparente 

A partir dos valores de densidade aparente dos diferentes tratamentos avaliados 

(apresentados na Tabela 9), nota-se que os valores de densidade aparente variaram de 0,1541 

a 0,2508 g.cm-3 para os tratamentos com CPSL e de 0,1285 a 0,1953 para tratamentos com 

IPS. 

 

Tabela 9 – Valores de densidade aparente para os diferentes materiais de parede e concentração de óleo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

*Letras minúsculas diferentes na mesma coluna indicam diferença significativa entre as amostras com diferentes 
concentrações de óleo (p≤0,05).  

*Letras maiúsculas diferentes na mesma linha indicam diferença significativa entres os tratamentos com 
diferentes proteínas. 

 

A densidade dos pós está intimamente relacionada composição e estrutura dos 

materiais. Desta forma, este parâmetro é extremamente influenciado pelo conteúdo de 

proteínas, carboidratos, umidade e o balanço destes componentes com o teor de lipídios, pois, 

enquanto os primeiros tendem a provocar um aumento nos valores de densidade, o lipídio ao 

contrário tende a provocar sua redução. 

Os coacervados de proteínas de soja apresentam valores menores de densidade 

quando comparados aos de proteínas do soro de leite. Estes dados já eram esperados uma vez 

que os pós dos coacervados de proteínas de soja apresentavam (macroscopicamente) 

 
Densidade Aparente (g.cm-3) 

Concentração 

de óleo  CPSL/GA 
 

IPS/GA 

0%  0,1541±0,0071aB 0,1953±0,0033eA 

10%  0,1869±0,0024bC  0,1744±0,0064fD 

17,5%  0,2508±0,0034cE  0,1501±0,0038gF 

25%  0,2273±0,0128dG  0,1285±0,0009hH 
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estruturas floculadas, enquanto o coacervado de proteínas do soro de leite tinha características 

de pó particulado. 

Os coacervados de proteínas concentradas do soro de leite apresentaram-se mais 

densas com o aumento da concentração de óleo (exceto o tratamento com 25% de óleo de café 

verde que apresentou uma redução da densidade). Este resultado pode ser explicado pela 

análise da estrutura morfológica dos pós. (Figura 20). Observa-se que a estrutura do pó 

apresenta uma (compactação) com o aumento da concentração de óleo. A estruturas dos 

coacervados de CPSL/GA com 0% apresentam-se com mais espaços entre as pontes que se 

formam no processo de coacervação. Isto faz com que a estrutura fique mais aerada e 

portanto, menos densa. A medida que a concentração de óleo aumenta (10% e 17,5 % de óleo 

de café verde) a estrutura vai se compactando e consequentemente a densidade aumenta. 

Entretanto para o coacervado de CPSL/GA com 25% de óleo a estrutura apresenta-se mais 

aerada (dos que os outros tratamentos com óleo) e por isto a menor densidade. 

Em um estudo de microencapsulação de óleo de laranja usando goma arábica e 

algumas proteínas como material de parede, Kim, Morr e Schenz (1996) obtiveram valores de 

densidade aparente das amostras de 0,13 g/mL, ao utilizarem proteína isolada de soro de leite, 

e 0,27 g/mL, no caso da goma arábica. Estes valores sugerem então que, ao utilizar estes dois 

biopolímeros como material de parede, a densidade aparente do particulado apresente valor 

intermediário, como encontrado neste estudo. 

 

5.5.3 Eficiência da Retenção de Óleo 

A Tabela 10 apresenta os resultados obtidos para a eficiência de encapsulação. Os 

valores obtidos variaram de 74,03 a 95,26%. A concentração de óleo na faixa estudada 

mostrou não interferir na eficiência do processo e o tipo de material de parede (CPSL/GA ou 

IPS/GC) também não apresentou diferença significativa na eficiência. 
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Tabela 10 –Eficiência da retenção de óleo para as diferentes concentrações de óleo e para os diferentes 
materiais de parede. 

 
Eficiência (%) 

Conc. de 
Óleo  CPSL/GA  IPS/GA 

0% ---  --- 

10%  74,99± 3,84aA  74,03±3,72bA 

17,5%  78,44±4,44aB  80,05±4,57bB 

25%  93,53±4,36aC  95,26±5,42bC 

*Letras minúsculas diferentes na mesma coluna indicam diferença significativa entre as amostras com diferentes 
concentrações de óleo (p≤0,05).  

*Letras maiúsculas diferentes na mesma linha indicam diferença significativa entres os tratamentos com 
diferentes proteínas. 

 

Lamprecht, Schäfer, Lehr (2001) produziram microcápsulas por coacervação com 

80% de eficiência de encapsulação, sendo cápsulas tipo matriz. Os autores utilizaram enzima 

proteolítica para romper a cápsula coacervada e hexano para extrair o óleo. Rabiskova et al. 

(1994) obtiveram altas porcentagens de encapsulação de esqualeno com tensoativos de baixo 

HLB em cápsulas coacervadas de goma arábica/gelatina. A eficiência de 93,2 a 99,6% foi 

obtida por gravimetria, utilizando hexano assim como neste trabalho.  

A eficiência de encapsulação está diretamente relacionada com o número de 

extrações e o tipo de solvente utilizado. Observa-se que não houve diferença significativa 

entre as eficiências dos diversos tratamentos. Logo, as concentrações de óleo estudados não 

afetaram a eficiência do processo de microencapsulação. 

Eficiências de encapsulação variando entre 80 e 100% foram obtidas para 

micropartículas produzidas por coacervação complexa utilizando gelatina e goma arábica na 

encapsulação de óleo de Cinnamomum camphora (CHANG; 2006). 

A eficiência de encapsulação em sistemas coacervados está associada a 

parâmetros de processo e características dos polímeros de parede e do recheio. Quando o 

sistema de obtenção das micropartículas está otimizado, valores superiores a 80% são 

geralmente observados.  

Celis (2009) atingiu eficiência entre 79,00 e 90,80% para microcápsulas 

coacervadas de oleoresina de páprica e óleo de soja em gelatina e goma arábica com e sem 

reticulação. Prata (2006) determinou eficiências de encapsulação entre 75,6 e 95,4% para 

micropartículas úmidas sem reticulação e reticuladas com glutaraldeído. Alvim (2005) 
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observou eficiências de encapsulação das micropartículas coacervadas contendo oleoresina de 

páprica e óleo de soja entre 96,10 e 98,30%.  

 

5.5.4 Isotermas de Sorção 

Na Figura 21 estão apresentadas as curvas de isotermas de adsorção de umidade das 

microcápsulas com diferentes concentrações de óleo de café verde em concentrado protéico de 

soro de leite/ goma arábica determinadas na temperatura de 30°C. 

A relação entre a atividade água (Aa) e teor de umidade (em determinada 

temperatura) é complexa e única para cada produto devido as diferentes interações (coligativas, 

capilares e efeitos de superfície) entre a água e os componentes sólidos do produto. Um aumento 

na Aa é quase sempre acompanhada por um aumento no teor de água, mas de uma forma não 

linear.  

Verifica-se que as isotermas apresentaram formato do tipo II (sigmoidal), de acordo 

com a classificação de Brunauer, Emmet e Teller (1938). Esse tipo de isoterma é característico de 

materiais hidrofílicos (ASCHERI, 1999). Além disto, esta forma isotérmica é caracterizada por 

mudanças bruscas de umidade em baixas e altas atividades água, mas pequenas mudanças no teor 

de umidade na faixa de umidade intermediária.  

Formatos semelhantes de isotermas foram obtidos para óleo de laranja encapsulado 

com misturas de goma arábica, maltodextrina e amido modificado (capsul) em diferentes 

concentrações (ASCHERI, 1999), para microcápsulas de óleo de folhas de canela e de óleo de 

alho com ciclodextrina (AYALA-ZAVALA et al., 2008) e para microcápsulas de óleo de pequi 

em concentrado proteico de soro de leite e maltodextrina (DA MATTA, 2013). 

 

 

Figura 21. Isotermas de adsorção de água das microcápsulas de óleo de café verde em concentrado proteico de 
soro de leite/goma arábica (Cp=4%; 2:1) determinadas a 30°C. 
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Ainda é possível verificar que o comportamento de adsorção das micropartículas 

contendo óleo são semelhantes sob as condições estudadas (0,100≤Aa≤0,950 a 30°C). Entretanto, 

observa-se que para uma atividade de água constante ocorre uma ligeira tendência de diminuição 

da capacidade de adsorção de água com o aumento da concentração de óleo.  

Além disto, as micropartículas tendem a ser mais estáveis a valores de atividade água 

até 0,4 e apresentam a característica de adsorverem maior conteúdo de água em atividades água 

acima de 0,6; 

A Tabela 11 mostra os parâmetros dos ajustes dos modelos GAB, BET e BET 

linearizado das isotermas, os coeficientes de correlação e os erros quadráticos para os dados 

experimentais. Os modelos ajustam-se bem as isotermas de adsorção uma vez que os coeficientes 

de correlação (R²) apresentaram-se maiores que 0,98. Entretanto, avaliando os erros, o modelo 

que apresentou os menores valores (para todas as micropartículas) foi o GAB. 

O modelo de GAB é amplamente empregado na literatura, por descrever 

satisfatoriamente as curvas de sorção de diversos alimentos. Através de análise matemática, 

Lewicki (1997) sugeriu que as constantes deveriam assumir valores na faixa de 0,24 ≤ KGAB ≤ 1 e 

5,67 ≤ CGAB ≤ ∞, de modo a garantir boa curva sigmoidal e preencher os requisitos do modelo de 

BET.  

Em relação ao parâmetro k, que representa o fator de correção das propriedades 

moleculares das multicamadas em relação ao volume do produto, os valores observados estão 

entre 0,8502 e 0,9371, dentro dos valores sugeridos por Lewicki (1997).  

A constante de sorção C está relacionada às interações entre os sítios ativos do 

produto e as moléculas de água (ALEXANDRE, FIGUEIREDO, & QUEIROZ, 2007). 

Observou-se que todas as formulações apresentaram altos valores para este parâmetro. 

O parâmetro xm (teor de umidade da monocamada) corresponde à quantidade de 

água fortemente adsorvida em locais específicos da superfície do material. É considerado um 

valor crítico, acima do qual ocorre o aumento das reações de degradação e a redução da 

estabilidade do material (SHRESTHA et al., 2006). Os valores de xm para o modelo de GAB 

apresentaram uma grande variação entre as amostras, variando de 2, 5236 a 5,0798 %. 

É importante destacar que são encontrados na literatura poucos relatos de isotermas 

de sorção de microcápsulas produzidas por coacervação complexa, o que tornou difícil a 

comparação dos resultados.  
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Tabela 11 – Parâmetros de ajuste dos modelos GAB, BET (3 parâmetros), BET (2 parâmetros para as microcápsulas produzidas com diferentes materiais de parede 
(CPSL+GA e IPS +GA) e diferentes concentrações de óleo de café verde. 

Modelo Parâmetros 
Leite  Soja 

0% 10% 17,5% 25%  0% 17,5% 

GAB 

Xm 5,0798 3,0074 2,7859 2,5236  5,0999 6,1093 

CGAB 
10000 57348,35 685,2624 2097,0603  10000,9046 57350,2698 

KGAB 0,8523 0,9226 0,9092 0,9270  0,8502 0,9371 

R2 0,9899 0,9927 0,9949 0,9976 0,9895 0,9947 

E ( χ2) 10,8858 3,6163 2,4719 0,9590 10,8326 16,5586 

BET  
(3 parâmetros) 

Xm 3,2769 2,5000 2,0333 2,3374 3,2769 2,4895 

CBET 2490,7727 1,0829 6,6998 1,1240 2490,7727 1,8916 

N 48,8663 27,5534 402,6838 17,5532 48,8663 14,1733 

R2 0,9581 0,9949 0,9857 0,9929 0,9581 0,9503 

E ( χ2) 215,4719 174,2063 132,9975 117,6887  215,4719 335,4809 

BET 
(2 parâmetros) 

Xm 2,8840 2,2301 1,9659 1,9010  2,8840 4,4985 

CBET 46689,9840 949,2791 59,3169 99,6667  466,8998 100,0000 

R2 0,9837 0,9904 0,9803 0,9907  0,9839 0,9830 

E ( χ2) 405,1856 47,1183 92,8541 49,0731  407,5557 294,7471 

 

 



 

 

6 CONCLUSÕES 

 

 

O processo de coacervação ocorre em limitada faixa de pH, é altamente afetado pela 

velocidade de agitação e temperatura a que o sistema está exposto. A determinação do pH de 

coacervação é um fator crítico para o processo e qualquer interferente que o modifique acarreta 

em formação de precipitado e não coacervado (microcápsula). 

Foram observadas algumas relações entre as propriedades das emulsões e as 

propriedades das partículas, como por exemplo, o aumento da concentração de óleo levou ao 

aumento da viscosidade das respectivas emulsões e de seus coacervados úmidos e  aumento da 

instabilidade das emulsões. 

 As emulsões apresentaram comportamento Newtoniano enquanto seus coacervados 

úmidos apresentaram melhor ajuste o modelo Lei da Potência indicando comportamento 

pseudoplástico.  

A caracterização das fases dos sistemas e o balanço de massas revelaram de que 

forma os constituintes dos sistemas se dividem entre as fases. Estes resultados são de extrema 

importância para o conhecimento e efetiva aplicação da tecnologia em escalas industriais. 

A utilização da técnica de coacervação complexa para microencapsular o óleo de café 

verde foi altamente eficiente, encapsulando até 95% do óleo adicionado.  

Os tratamentos com diferentes tipos de proteínas não apresentaram diferença 

significativa para a eficiência do processo. Mostrando que não é possível indicar (entre o CPSL e 

o IPS) qual o melhor tipo de biopolímeros para o processo. Mas, a escolha do biopolímero 

interfere a estrutura do coacervado, modificando propriedades como a viscosidade dos sistemas 

úmidos e a densidade dos pós. 

A secagem por liofilização produziu partículas com geometria levemente esférica e 

apresentando pontes sólidas entre as partículas, resultante do congelamento lento (quando 

comparado ao congelamento com nitrogênio líquido) inerente à tecnologia empregada. 

As micropartículas apresentaram isotermas de adsorção do tipo II que são típicas de 

produtos alimentícios. Estas curvas revelaram que a estabilidade das microcápsulas é pouco 

afetada por sua concentração de óleo. Além disto, as micropartículas apresentaram menor 

capacidade de adsorção de água em atividade água abaixo de 0,6. Ademais, pelas características 

dos pós obtidos uma possível aplicação destas micropartículas seria a rápida dispersão do material 

de recheio em um sistema alimentício e/ou cosmético. 
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