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RESUMO 

 

SILVA, C. A. Produção de grânulos de amido-alginato por meio da gelificação 

iônica de gotas em sistemas bifásicos. 2018. Dissertação (Mestrado) – Faculdade 

de Zootecnia e Engenharia de Alimentos, Universidade de São Paulo, Pirassununga, 

2018. 

 

O amido de milho é uma importante fonte de energia para os seres humanos, além de 

ser um polímero natural utilizado nas indústrias químicas, farmacêuticas e de 

alimentos. O amido possui grande capacidade de retenção de água e gelatinizam na 

presença de água e em elevadas temperaturas. Nestas condições, suas propriedades 

reológicas e mecânicas se modificam e fazem com que seja interessante o uso na 

fabricação de diversos materiais. Os processos de aglomeração e recobrimento de 

partículas, em combinação com outros métodos, podem proporcionar o 

aprimoramento de ingredientes alimentícios em pó, por meio da alteração do tamanho 

e forma das partículas. Além disso, o processo de aglomeração também permite 

alterar o índice de compactação, incorporar aditivos às partículas e aplicar películas 

de revestimento. Assim, este trabalho teve como objetivo realizar o estudo do 

tamanho e forma de partículas de amido de milho aglomeradas com alginato de sódio, 

produzidas por meio de formação de gotas a partir de suspensão de amido-alginato 

de sódio, e posterior gelificação iônica em cloreto de cálcio. Os processos de 

aglomeração e recobrimento foram estudados por meio dos métodos de gotejamento 

e método de dispersão em óleo. O método de gotejamento, ou dripping, consistiu no 

gotejamento da suspensão de amido-alginato em solução de cloreto de cálcio. O 

método de agitação em líquidos imiscíveis consistiu na gelificação iônica da 

suspensão sob agitação continua, em que o óleo de soja é a fase contínua e a 

suspensão de amido-alginato é a fase dispersa. Após a secagem em estufa a 60 °C, 

as partículas foram caracterizadas pelas análises de tamanho e forma. As alterações 

na microestrutura dos grânulos e investigação da resistência foram observadas por 

ensaios de calorimetria diferencial de varredura. As partículas também foram 

caracterizadas por análises de imagem de tamanho e forma.  Os grânulos de amido 

foram produzidos utilizando-se a partir de suspensões de amido-alginato, e resultaram 

em frações de amido iguais a (50, 60, 70, 80 e 90)%. O aumento da concentração de 

amido de milho na suspensão de alginato resultou no aumento da viscosidade e 



 

 

também grânulos secos com maior tamanho. Para o método de dispersão em óleo, o 

aumento da frequência de agitação de 4 Hz para 11 Hz produziu menores tamanho 

de gota e, consequentemente, em grânulos secos com menores tamanhos. A 

aplicação destas técnicas de aglomeração por formação de gotas pode ser uma 

ferramenta útil para a produção de microcápsulas ou agregação de sistemas 

particulados contento dois ou mais ingredientes com distribuições de tamanho 

distintas. 

 

Palavras-chave: aglomeração; amido de milho; gelificação iônica; sistema bifásico; 

gotejamento. 

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

SILVA, C. A. Production of starch-alginate granules by ionic gelation of droplets 

in biphasic systems. 2018. f. Dissertation (Master degree) - Faculty of Animal 

Science and Food Engineering, University of São Paulo, Pirassununga, 2018. 

 

 

Cornstarch is an important source of energy for humans, as well as being a natural 

polymer seen in the chemical, pharmaceutical and food industries. Starch has a high 

retention capacity of water and gelatin in the presence of water and in heat. Under 

these conditions, its rheological and mechanical properties change and make it 

interesting to use as a material medium. Agglomeration and particle coating 

processes, in combination with other methods, can provide the enhancement of 

powdered food ingredients by altering the size and shape of the particles; 

agglomeration process can also replace, adopt applications and apply coating films.  

The aim of this work is to study the size and shape of particles of agglomerated 

particles with sodium alginate produced by the formation of droplets from the 

suspension of sodium starch alginate and subsequent ionic gelation in calcium 

chloride. The agglomeration and recoating processes were studied by means of the 

drip methods and oil dispersion method. The dripping method consisted of the drip of 

the starch-alginate suspension in to calcium chloride solution. The method of stirring in 

immiscible liquids consisted of ionic gelation of the suspension under continuous 

stirring, wherein the soybean oil is the continuous phase and the starch-alginate 

suspension is the dispersed phase. After oven drying at 60 ° C, the particles were 

characterized by size and shape analyzes. Changes in microstructure and resistance 

of the beads investigation were observed by differential scanning calorimetry assays. 

Particles were also characterized by size and shape image analyzes. The starch 

granules were produced using starch-alginate suspensions, and resulted in starch 

fractions equal to (50, 60, 70, 80 and 90%). Increasing the concentration of corn starch 

in the alginate suspension resulted in increased viscosity and also larger dried 

granules. For the oil dispersion method, increasing the stirring frequency from 4 Hz to 

11 Hz produced smaller droplet size and consequently smaller dried granules. The 

application of these agglomeration techniques by droplet formation can be a useful 



 

 

tool for the production of microcapsules or aggregation of particulate systems 

containing two or more ingredients of different size distribution. 

 

Key-words: agglomeration; cornstarch; ionic gelation; biphasic system; dripping.  
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𝑅𝑅𝑐𝑢𝑚

 Fração sólida (Rosin-Rammler) - 

MEV Microscopia Eletrônica de Varredura - 

DSC Calorimetria Diferencial de Varredura - 

R² Coeficiente de determinação do modelo - 

RMSE Root-mean-squared-error - 

To Temperatura de início de gelatinização ºC 

Tm Temperatura de pico de gelatinização ºC 

Tc Temperatura final de gelatinização ºC 

ΔHgel Entalpia de gelatinização J/g 

ΔHaj Entalpia de gelatinização ajustado J/g 
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1 INTRODUÇÃO 

A tecnologia da microencapsulação é comumente utilizada nas indústrias 

alimentícia, farmacêutica, agrícola, médica e cosmética. As aplicações são muito 

variadas: mascaramento de sabores ou odores, conversão de líquidos em sólidos, 

proteção em relação aos agentes atmosféricos (umidade, luz, calor e/ou oxidação), 

redução ou eliminação da irritação gástrica, reduzir a taxa de migração do material do 

núcleo para o ambiente externo, evitar reações prematuras de um substrato e 

mascarar compostos de sabor indesejável (BURGESS E HICKEY, 1994; KAS E 

ONER, 2000). A escolha do método de encapsulação para uma aplicação específica 

depende de uma série de fatores, como: tamanho de partículas requerido, 

propriedades físicas e químicas do núcleo e da parede, aplicação do produto final, 

mecanismos desejados de liberação, escala de produção e custo (RÉ, 1998). O 

método ideal de microencapsulação deve ser simples, reprodutível, rápido, facilmente 

transposto à escala industrial e deve ser pouco dependente das características de 

solubilidade do material do núcleo e do polímero encapsulante (GIUNCHEDI E 

CONTE, 1995). 

O processo de aglomeração, ou granulação como também é conhecido, torna 

os alimentos particulados mais atrativos (na aparência e nas propriedades sensoriais); 

modifica a densidade aparente e permite a obtenção de partículas com adequadas 

propriedades mecânicas para posterior processo (KNIGHT, 2001). 

Hogekamp, Schubert e Wolf (1996) e Szulc et al. (2012) enfatizaram que o tipo 

de processo de aglomeração utilizado, as condições ou variáveis do processamento 

envolvidas, os constituintes dos alimentos e a proporção entre estes (formulação) é 

que definem as características do produto final obtido (tamanho do grânulo, 

resistência mecânica, porosidade, propriedades de fluidez e instantaneização). 

Diversos são os métodos utilizados para a aglomeração de partículas, como spray 

drying, leito fluidizado, por jato em vapor; entre eles, o método dripping, que se trata 

do gotejamento de uma solução em uma outra, gerando assim grânulos esféricos por 

resfriamento ou aquecimento físico, ou por meio de gelificação química. 

O alginato tem propriedades favoráveis para utilização como agente 

encapsulante devido à sua capacidade de absorver água, facilitando a manipulação e 

por ter outras características, tais como gelificação, estabilização e espessamento, 

sendo interessante para uso na indústria alimentícia (GOH et al., 2012). Possui 
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também características como: não toxicidade, não imunogenicidade, 

biocompatibilidade, biodegradabilidade e resistência ao suco gástrico (VIDART et al, 

2018). 

 A ligação de alginato de sódio com cloreto de cálcio gera um gel esférico e 

rígido de alginato de cálcio, que não apresenta toxicidade (TOMIDA et al., 1993). 

Esse processo chama-se gelificação iônica. O método de gelificação iônica é 

amplamente utilizado devido à alta estabilidade de partículas sintetizadas, uso de 

soluções à base de água, moderada condição de reação sem solvente orgânico e 

custo-benefício (VIDART et al, 2018). 

Outro método de microencapsulação consiste na agitação de dois líquidos 

imiscíveis. A aplicação de energia mecânica resulta na dispersão da fase dispersa na 

fase contínua, sob a forma de gotas esféricas. As gotas podem ser quebradas por 

forças de cisalhamento e flutuações de pressões turbulentas (ZHOU e KRESTA, 

1998). 

Em um sistema liquido-liquido bifásico, a tensão elástica gerada devido a 

tensão interfacial tende a restaurar a gota à sua forma original, mas um diâmetro é 

finalmente atingido quando o esforço de deformação é incapaz de quebrar a gota. A 

distribuição do tamanho de gota dependerá das condições de agitação, bem como 

das propriedades físicas dos dois líquidos (ZHOU e KRESTA, 1998). Para manter 

uma fase dispersa em outro líquido é necessária a presença de agentes 

emulsificantes ou por meio de gelificação química.  

As micropartículas de alginato de cálcio são geralmente preparadas por dois 

métodos: extrusão, que consiste em gotejar uma solução de alginato de sódio em 

uma solução de sal de cálcio (dripping), levando ao fenômeno de gelificação iônica 

externa; e a método de emulsificação, para gelificação iônica interna de alginato em 

uma emulsão de água / óleo (ETCHEPARE et al, 2015).  

O presente projeto de pesquisa descreve a aplicação de técnicas de formação 

de partículas para produzir esferas de alginato de amido de milho com alta resistência 

à gelatinização e avaliar os diversos tamanhos e modificações na microestrutura de 

grânulos por dois métodos através de gelificação iônica: Dripping e agitação em 

líquido imiscível em diferentes velocidades de rotação.  

O intuito da aplicação desses métodos de aglomeração e encapsulação, 

simultaneamente, foi produzir partículas rígidas e resistentes à degradação térmica, 

química e/ou enzimática, e destinadas a diversas aplicações industriais. 
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1.1 OBJETIVO 

O objetivo deste trabalho foi produzir partículas aglomeradas a partir de 

suspensões aquosas de amido de milho e alginato de sódio, por meio da gelificação 

iônica de gotas em cloreto cálcio. Os aglomerados foram produzidos pelo método de 

gotejamento direto (dripping) das suspensões em solução aquosa de cloreto de 

cálcio, e também pelo método de dispersão de gotas em sistema bifásico água-óleo. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 Microencapsulação 

O método de microencapsulação pode utilizado em diversas indústrias, como 

por exemplo: agrícola, alimentar, de produtos domésticos e indústria cosmética. Na 

indústria farmacêutica, os motivos para aplicação dessa tecnologia são variados: 

mascaramento de sabores ou odores, conversão de líquidos em sólidos, proteção em 

relação aos agentes atmosféricos (umidade, luz, calor e oxidação), redução ou 

eliminação da irritação gástrica ou efeitos secundários provocados por alguns 

fármacos, redução da volatilidade, administração de fármacos incompatíveis, 

melhoramento das características de escoamento de pós, facilitação do manuseio de 

substâncias tóxicas, entre outros (BURGESS E HICKEY, 1994; KAS E ONER, 2000). 

Há diversos métodos disponíveis para obtenção de microesferas e 

microcápsulas poliméricas, e é possível que esse número cresça a cada dia conforme 

o surgimento de novos materiais encapsultantes. A microencapsulação permite a 

incorporação de fármacos hidrossolúveis ou lipossolúveis e a seleção do método 

adequado depende do tipo do material ativo, da aplicação e do mecanismo de 

liberação desejado para a sua ação. Também do tamanho desejado, do mecanismo 

de liberação e das propriedades físico-químicas, tanto do material ativo, quanto do 

agente encapsulante. Na escolha do método a ser feita é importante ser considerado 

ainda a simplicidade, reprodutibilidade e exequibilidade do aumento de escala 

(FAVARO-TRINDADE, PINHO, ROCHA, 2008; SEVERINO et al., 2011).  

Os métodos físico-químicos empregados para a obtenção de micropartículas 

podem empregar extrusão/solidificação, emulsificação/solidificação e coacervação.  

2.1.1 Coacervação 

Denomina-se coacervação o fenômeno referente a uma separação de fases 

de uma solução polimérica, em que uma fase líquida rica em um coloide separa-se de 

uma solução macromolecular, como resultado de uma redução da solubilidade por 

meios químicos ou físicos (LEMOS, 2017).  A coacervação pode ser simples ou 

complexa. No sistema simples é utilizado somente uma substância como agente 

encapsulante, enquanto que na sistema complexo, dois polímeros de cargas opostas 

formam um complexo insolúvel e as microcápsulas são formadas pela interação 

iônica entre os polímeros. O ingrediente a ser encapsulado pode estar na mistura de 
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polímeros que irá ser coacervada, em uma das fases poliméricas ou pode ser 

adicionado antes ou depois da separação de fases. Nos dois casos deve-se manter a 

agitação contínua (LEMOS, 2017 apud ONWULATA, 2013). 

A coacervação origina microesferas ou microcápsulas, quando o princípio 

ativo se encontra disperso sob a forma de partículas sólidas ou dissolvido num óleo 

imiscível com a solução polimérica, respectivamente (SILVA et al., 2003). 

Esta é uma técnica complexa e necessita que haja um controle minucioso das 

condições experimentais. Os problemas mais comuns encontrados nesse método são 

a aglomeração maciça que as micropartículas estão sujeitas e, no caso da 

manipulação em meios não-aquosos, como óleo, os custos relacionados a reciclagem 

de não solventes e eliminação de solventes residuais (SILVA et al, 2003 apud 

AFTABROUCHAD E DOELKER, 1992). 

A Figura 1 representa as etapas do processo de microencapsulação por 

coacervação. 

Figura 1- Representação esquemática das etapas do processo de 

microencapsulação por coacervação 

 

Fonte: MÜLLER, 2011 

2.1.2 Extrusão/ Solidificação 

O método de extrusão consiste em incorporar o material a ser encapsulado 

numa solução de material encapsulante, a amostra é homogeneizada e depois, essa 

mistura sofre extrusão gota a gota, através de uma pipeta de calibre reduzido ou de 

uma seringa, para uma solução, geralmente cloreto de cálcio (CaCl2) 

(KRASAEKOOPT, BHANDARI, DEETH, 2003). Neste método, o material do núcleo 

na forma líquida, fundido ou em solução, é lançado através do orifício de um tubo fino 

ou seringa para formar microgotas, cujo tamanho será dependente do diâmetro do 

orifício e da velocidade de saída do material (SILVA et al., 2003). 
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O método de extrusão é muitas vezes utilizado na obtenção de micropartículas 

de alginato de cálcio, inicialmente desenvolvidas para a encapsulação de células 

vivas, já que o processo utilizado não envolve condições agressivas que possam ser 

nocivas para as células (BURGESS E HICKEY, 1994; KIM E LEE, 1992; LIM, SUN, 

1980). 

O tamanho das microcápsulas produzidas por esse método depende da 

viscosidade da suspensão, do diâmetro do orifício de gotejamento e da distância entre 

a sua saída e a solução de endurecimento (HEIDEBACH et al., 2009). Além disso, 

foram desenvolvidas variantes no método de extrusão, com intenção de obter uma 

maior variedade de tamanho de partículas, como a pressurização do bico atomizador 

(ETCHEPARE et al., 2016). 

2.1.3 Emulsificação/ Solidificação 

No método de emulsificação, as cápsulas são formadas a partir de duas 

etapas: a dispersão de uma fase aquosa, polimérica, dentro de uma fase orgânica, 

como óleo, resultando em uma emulsão de água em óleo; e a solidificação das 

cápsulas por um agente geleificante (VANISKI, CORTI E DRUNKLER, 2017). Para a 

produção de micropartículas de alginato de cálcio, também é possível recorrer a 

técnica de emulsificação, em que, uma solução aquosa de alginato de sódio é 

dispersa numa fase imiscível e as gotas de gel formadas reagem com íons de cálcio, 

que são adicionados à fase externa, formando-se microesferas (SILVA et al., 2003 

apud WAN, HENG E CHAN, 1992). 

Há também a formação de microcápsulas alginato de cálcio por 

emulsificação/gelificação interna. O cálcio em forma de um sal insolúvel (por exemplo, 

cloreto de cálcio) na presença de uma solução de alginato de sódio faz com que 

formem partículas. Ocorre então, a emulsificação na fase oleosa para obtenção de 

uma emulsão A/O e o cálcio presente na fase interna é liberado por acidificação da 

fase oleosa externa causando a gelificação iônica do alginato (SILVA et al., 2003 

apud PONCELET et al., 1992). Este método de microencapsulação é interessante 

devido a fácil reprodutibilidade em escala industrial (RIBEIRO et al., 1999). 

2.2 Dripping 

O processo de gelificação dos alginatos pode ser realizado em processo de 

uma única etapa em condições muito suaves. Por exemplo, gotas de uma solução 
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aquosa de alginato de sódio em uma solução de Cloreto de Cálcio, a 25º C, como  

mostra a Figura 2, os géis esféricos rígidos de alginato de cálcio são facilmente 

preparados por gelificação ionotrópica. O uso de grânulos gel de alginato de cálcio é 

bastante visto para a administração controlada de fármacos e é bem vista pelas suas 

propriedades não tóxicas e facilidade de produção (TOMIDA et al., 1993). 

Esferas de gel carregadas com diferentes fármacos são preparados e vários 

fatores que afetam a taxa de liberação de fármaco a partir de amido foram 

intensamente investigados (TOMIDA et al., 1993). 

Gotejamento é a tecnologia mais antiga para a produção de microcápsulas. 

Após a formação, as gotículas são imediatamente solidificadas em cápsulas por 

resfriamento ou aquecimento físico, ou por meio de gelificação química. 

No entanto, o processo apresenta duas desvantagens principais: pequenas 

quantidades de gotículas são produzidas para aplicação em escala piloto ou industrial 

e as gotículas formadas têm diâmetros grandes (geralmente> 2mm), o que impede 

que as partículas sejam aplicadas em muitos processos médicos e biotecnológicos. 

Entre os tipos de dripping disponíveis estão: Dripping simples, dripping com 

extrusão eletrostática e dripping com fluxo de ar coaxial, como mostra a Figura 2. 
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Figura 2- Três métodos de dripping. (a) dripping simples; (b) dripping com 

extrusão eletrostática; (c) dripping com fluxo de ar coaxial 

  

Fonte: Adaptado de WHELEHAN; MARISON, 2011 

2.2.1 Dripping simples 

Nesse primeiro método, as gotículas são solidificadas assim que entram em 

contado com o líquido e não há intervenção, o tamanho da gota é principalmente 

dependente do diâmetro do orifício, da viscosidade do polímero e também da força da 

gravidade. (WHELEHAN; MARISON, 2011). 

2.2.2 Dripping com extrusão eletrostática 

A base do gotejamento eletrostático para a geração de gotículas (Figura 3b) é 

a aceleração do processo de formação de gotículas normal usando forças 

eletrostáticas para puxar as gotas do orifício (agulha) a uma taxa consideravelmente 

mais rápida em comparação com o processo de gotejamento normal. É possível ver 

um esquema representativo na Figura 3. 
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Figura 3- Montagem para produção de grânulos de alginato usando extrusão 

eletrostática. (a) O potencial eletrostático aplicado entre a agulha e o banho coletor; 

(b) O pontencial eletrostático em um anel metálico colocado sob a agulha; (c) 

dispositivo comercial de gotejamento eletrodo desenvolvido pela empresa suiça Nisco 

 

Fonte: BIDORET et al., 2017 

2.2.3 Dripping com fluxo de ar coaxial 

A técnica de fluxo de ar coaxial (também conhecida como técnica de jato de ar 

concêntrico), como o método de extrusão eletrostática, também é baseada na 

aceleração do processo normal de gotejamento em um orifício (Figura 3c). A técnica 

usa um fluxo de ar comprimido para puxar as gotículas de líquido do bico a uma taxa 

mais rápida em comparação com a força gravitacional normal, como mostra a Figura 

4 (WHELEHAN; MARISON, 2011). 

Segundo Whelehan (2011), o processo é capaz de produzir cápsulas com 

diâmetros> 200 μm, de tamanho e forma uniformes, em condições reproduzíveis e 

suaves e podem ser realizadas em condições estéreis. A principal desvantagem do 

sistema, como a extrusão eletrostática, são as baixas taxas de produção devido à 

baixa taxa de fluxo da solução polímero através do bocal. 

  



29 

 

Figura 4- Montagem para produção de grânulos de alginato usando fluxo de ar 

coaxial. (a) A ponta da agulha se estende para fora do tubo de fluxo de ar; (b) A ponta 

da agulha está dentro do tubo de fluxo de ar 

 

Fonte: BIDORET et al., 2017 

Feltre et al. (2018) investigou a aglomeração de amido de milho nativo e a 

produção de microcápsulas por gotejamento de suspensões de alginato de sódio em 

solução de cloreto de cálcio. O estudo de calorimetria diferencial de varredura desse 

estudo mostrou que partículas contendo 50% de alginato de cálcio mostrou um 

aumento do pico de gelatinização em comparação com partículas com maior teor de 

amido, como é possível ver na Tabela 1 e Figura 5. 
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Tabela 1. Dados de análise térmica e desvio padrão (To, Tm, Tc, ΔHgel e ΔHadj) 

para grânulos de alginato de amido de milho produzidos por dripping e secados a 60 

°C. 

Amostra To (°C) Tm (°C) Tc (°C) ΔHgel (J/g) ΔHadj (J/g) 

SA100* 64,59 ± 0.17 70.02 ± 0.43 80.44 ± 1.7 11.97 ± 0.65 11.97 ± 0.65 

SA90 67.18 ± 0.31 73.2 ± 0.30 85.91 ± 2.71 9.83 ± 1.25 10.92 ± 1.39 

SA80 66.66 ± 0.92 73.63 ± 1.10 84.58 ± 0.84 9.10 ± 0.79 11.38 ± 0.99 

SA70 68.37 ± 0.67 76.55 ± 0.48 87.77 ± 1.31 7.60 ± 0.85 10.86 ± 1.21 

SA60 68.31 ± 1.64 76.17 ± 0.36 88.30 ± 0.64 7.92 ± 1.25 13.20 ± 2.08 

SA50 70.99 ± 3.17 79.54 ± 3.64 90.21 ± 1.28 6.41 ± 1.18 12.82 ± 2.36 

SA00** n/a n/a n/a n/a n/a 

* SA100 corresponde a amido de milho nativo. 

** SA00 corresponde a esferas de alginato após gelação iónica sem conteúdo de 

amido. 

*** ΔHadj corresponde à entalpia de gelatinização ajustada em massa por grama de 

amido de milho. 

Fonte: FELTRE et al., 2018 
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Figura 5- Curvas de DSC e pico de gelatinização de amido (Tm), obtidas para 

amido de milho nativo e partículas de amido de milho produzidas por gotejamento e 

secas a 60 ° C. 

 

Fonte: FELTRE et al., 2018  

Segundo esse estudo, a produção de microcápsulas de amido de milho por 

gelificação iónica com alginato e posterior secagem em 60 ° C não modificaram o 

amido de milho em relação às suas propriedades de gelatinização. A gelatinização do 

amido de milho ocorreu a temperaturas mais elevadas em comparação com a fécula 

nativa (FELTRE et al., 2018). 

2.3 Teoria de agitação 

A agitação mecânica é uma operação que fornece movimento ao líquido e 

auxilia a realização dos processos químicos e processamentos físicos de diferentes 

aplicações (JOAQUIM JUNIOR et al., 2007). 

Um processo de agitação é utilizado para acelerar as taxas de transferência de 

calor e massa, facilitar a realização de reações químicas e proporcionar a suspensão 

de partículas num meio líquido.  
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Segundo Foust et al. (1982), a agitação é usada em diversas aplicações, como 

por exemplo: 

i. Dispersão de um soluto em um solvente; 

ii. Mistura de dois líquidos miscíveis; 

iii. Produção da suspensão de um sólido finamente dividido em um liquido; 

iv. Mistura dos reagentes em um reator químico; 

v. Agitação de um líquido homogêneo para melhorar a transferência de 

calor para o liquido. 

No caso de líquidos imiscíveis, a agitação proporciona a formação de gotículas 

e emulsões, de acordo com as proporções entre as fases contínua e dispersa. 

Para a agitação ser eficiente é preciso ajustar os parâmetros de processo 

cuidadosamente para se atingir o resultado final desejado. Por exemplo, é possível 

que para efetuar uma dispersão seja necessária a ação de forças de cisalhamento 

muito intensas atuando em uma pequena região a afim de dispersar aglomerados e 

produzir partículas finas. (FOUST et al., 1982) 

O desempenho de um sistema agitador em larga escala pode ser previsto a 

partir de um projeto por semelhança, através de ensaios num sistema semelhante, 

mas em escala menor. A análise dos resultados desses ensaios, com base dos 

princípios da dinâmica dos fluidos, leva um fator de escala para as variáveis 

importantes. Estes fatores de escala possibilitam a ampliação empírica dos aparelhos 

de ensaio até as instalações em grande escala. 

Em muitas operações de mistura, conhecidas como “sensíveis à velocidade”, a 

ampliação de escala tem bons resultados quando é feita de modo a se manter 

constate a razão torque/volume do tanque. Os processos relacionados à agitação 

podem ser classificados em cinco tipos de aplicação, conforme mostrado na Tabela 2. 

 

Tabela 2. Processos de agitação, mistura e dispersão. 

Aplicação Processamento Físico Processamento Químico 

Líquido-sólido Suspensão Dissolução 

Líquido-gás Dispersão Absorção 

Líquidos imiscíveis Emulsão Extração 

Líquidos miscíveis  Mistura Reação 

Movimentação de fluido Bombeamento Transferência de calor 

Fonte: Adaptação de NAGATA, 1975 
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Os três tipos de impelidores utilizados para o regime turbulento são o tipo 

naval, tipo pás (retas ou inclinadas) e tipo turbina. Existem outros impelidores, mas os 

citados correspondem a mais de 80% das aplicações industriais. A Figura 6 apresenta 

os tipos de impelidores mencionados.  

Figura 6- Impelidores mais utilizados em regime turbulento 

 

Fonte: Adaptado de JOAQUIM JUNIOR et al., 2007 

 

O processo de coalescência, ou aglomeração, fornece um exemplo típico do 

quão difícil pode ser a escolha de um impelidor. Quando este processo ocorre em 

uma região de baixa relação potência/volume (P/V), o tipo de impelidor não influencia 

o desempenho do processo e ambos os impelidores apresentam comportamento 

similar. Com o aumento da potência adicionada ao sistema (aumento da relação P/V), 

o tipo de impelidor é o que controla o processo e, neste caso, percebem-se diferenças 

significativas no desempenho em função do tipo de impelidor. 

Antes da influência da geometria dos impelidores, é importante observar a 

operação de agitação, sendo a mais comum mudar a velocidade de rotação do 

impelidor e verificar a variação da eficiência do mesmo. Caso essa variação seja 

grande, a agitação é uma etapa determinante para o processo.   

Existe uma série de números adimensionais associados com sistemas de 

agitação. Entre eles o Número de Potência e o Número de Reynolds. 

           Nagata (1975) foi um dos investigadores que estudou o consumo de potência 

em sistemas agitados, porém é possível notar que os resultados disponíveis 

apresentam algumas divergências em decorrência das inúmeras variáveis utilizadas e 

dos dispositivos utilizados para as medidas de potência. 
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O fenômeno de mistura está interligado à dissipação de energia por um 

impelidor, transformando a energia mecânica fornecida pelo motor em energia 

cinética e dissipação turbulenta no meio de mistura. Em sistemas de mistura, o 

número de potência é um número adimensional que representa uma constante de 

proporcionalidade (Eq. 1) (SPOGIS, 2002). 

𝑁𝑃 =  
𝑃𝑢

𝑁3 .  𝐷5. 𝜌𝐿
 (1) 

Em que, 

𝑁𝑃 = Número de Potência útil [-] 

𝑃𝑢 = Potência útil [W] 

𝑁 = Frequência de rotação do impelidor [Hz] 

𝐷 = Diâmetro do impelidor [m] 

𝜌𝐿 = Densidade do líquido da fase contínua [kg/m³] 

 

Quando o módulo da velocidade do fluido excede certo valor crítico, o regime 

de escoamento passa de laminar para turbulento, exceto nas proximidades imediatas 

da parede do tubo, onde ocorre a condição de não-escoamento. Onde o escoamento 

é turbulento, o movimento do fluido é altamente irregular, caracterizado por vórtices 

locais e um grande aumento na resistência ao escoamento. 

O regime de escoamento, se laminar ou turbulento, é determinado pela 

seguinte quantidade adimensional, chamada de Número de Reynolds (Eq. 2): 

 

𝑅𝑒 =  
𝜌𝐿𝑁𝐷2

𝜇
 

(2) 

Em que, 

𝑅𝑒 = Número de Reynolds [-] 

𝜌𝐿 = Densidade do líquido [kg/m³] 

𝑁 = Número de rotações [Hz] 

𝐷 = Diâmetro do impelidor [m] 

𝜇 = Viscosidade do líquido [Pa.s] 

 

O regime de escoamento de um fluido pode ser laminar ou turbulento conforme 

o valor do número de Reynolds, geometria do impelidor e a presença de defletores. 

(FOUST et al, 1982 e SPOGIS, 2002) 
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2.4 Agitação de sistemas bifásicos água-óleo 

Uma emulsão é formada quando um líquido se dispersa em outro em forma de 

gotículas, sendo eles imiscíveis entre si. Este fenômeno é possível quando se 

adiciona um agente emulsificante, e a aplicação de energia é suficiente para a 

dispersão do líquido em gotículas (IIDA et al (2007, apud SCHRAMM, 1992). A 

emulsão possui uma fase apolar, geralmente composta por hidrocarbonetos (ex: 

“óleo” ou fase oleosa), e uma fase polar, geralmente composta por água (ALMEIDA, 

2014). 

Existem dois principais tipos de emulsões: as chamadas óleo-água (o/w), onde 

a fase apolar encontra-se dispersa na fase aquosa; e as chamadas água-óleo (w/o), 

onde a fase aquosa encontra-se dispersa na fase apolar, como é possível ver na 

Figura 7 (SCHRAMM, 2005). 

Figura 7- Tipos de Emulsões: (a) óleo em água, e (b) água em óleo. 

 

Fonte: (SCHRAMM, 2005) 

Quando a fase oleosa entra em contato com a água em agitação, existe uma 

grande tensão interfacial entre ambas fases. 

As emulsões se distinguem pelo fato de existir uma grande dispersão de um 

líquido dentro de outro, havendo coalescência (união de partículas de um mesmo 

líquido). A estabilidade da emulsão é determinada pelo tipo e pela quantidade de 

agentes superficiais, que agem como agentes emulsificantes na formação das gotas. 

Estes agentes emulsificantes agem nas interfaces das gotículas, impedindo a 

coalescência, mantendo assim uma fase dispersa em outro líquido (SILVA, 2016). 

Para a formação de uma emulsão três condições são necessárias: (i) os dois 

líquidos que formam a emulsão precisam ser imiscíveis, (ii) precisam ser 

suficientemente agitados para haver uma dispersão de um líquido em outro e (iii) a 

presença de um agente emulsificante na mistura ou de gelificação química. Óleo e 
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água apresentam características que os tornam líquidos imiscíveis e, se gentilmente 

agitados, rapidamente se separam. Caso haja um agente emulsificante, haverá uma 

maior estabilidade das gotículas, dificultando a separação natural das fases. De 

qualquer forma, a emulsão naturalmente é formada por duas fases devido à diferença 

de densidade entre os fluidos (PAL, YAN e MASLIYAH,1992). 

Alguns processos de tratamento são utilizados para uma completa separação 

das fases, entretanto, haverá ainda uma pequena porcentagem de líquido pesado 

(óleo) dispersa no líquido leve (água) após todo processo, sendo estas gotas 

restantes separadas por gravidade naturalmente (SILVA, 2016). 

O aumento da razão volumétrica da fase aquosa na fase preliminar de água-

em-óleo (w/o) conduz finalmente à uma emulsão óleo-em-água (o/w) através do 

estágio de inversão de fases. Nesta inversão, a fase contínua e a fase de dispersão 

trocam de papel, como é possível observar na Figura 8. 

O aumento da razão volumétrica da fase aquosa na emulsão de água-em-óleo 

obtida preliminarmente (Figura 8 (a)) conduz finalmente a emulsão óleo em água (o / 

w) (Fig. 8 (f)), através do estágio de inversão de fase (Fig. 8 (c) e (d)), que 

corresponde à estabilidade mínima da emulsão e à coalescência intensa de gotículas 

de água. Este momento é favorável para a separação de gotas de óleo para a 

macroscópica fase aquosa aparecida depois de quebrar a emulsão (Fig. 8 (e)). Mas, 

com a adição de mais água no sistema, uma emulsão estável de óleo e água começa 

a se formar (Fig. 8 (e)), cuja estabilidade aumenta com o aumento da vazão 

volumétrica. (PONCELET et al, 1998). 
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Figura 8- Transformação de emulsão água/óleo conforme aumento da proporção da 

fase aquosa. 

 

Fonte: (PONCELET et al, 1998) 

2.5 Intensidade de agitação e tamanho de gotas 

As gotículas formadas da emulsão variam em tamanho, gerando uma 

distribuição de tamanhos de gotas. O tamanho de gota interfere diretamente nas 

propriedades da emulsão, alterando a viscosidade assim como a sua estabilidade. A 

caracterização da distribuição do tamanho de gota participa dos diversos campos na 

linha produtiva como forma de monitoramento de equipamentos de separação água-

óleo. Portanto, a caracterização do tamanho de gota é fundamental para 

levantamentos de propriedades da emulsão, controle da produção e correta 

especificação (OLIVEIRA, 2010). 

Um exemplo desta importância são as areias petrolíferas, no processo de 

extração de betume, gotas de água 1 µm de diâmetro são encontrados no betume. As 

gotas finas de água contêm minerais dissolvidos que são prejudiciais para os 

processos seguintes. Conhecer a relação entre o tamanho da gota e o fluxo turbulento 

pode ser útil na prevenção da geração dessas gotas finas de água (ZHOU e KRESTA, 

1998). 

O tamanho final das gotas é influenciado pelo tempo e intensidade de agitação. 

Os tamanhos das gotas diminuem com o tempo de agitação, até alcançarem um valor 
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de diâmetro de gotas assintótico. No caso de agitadores, o aumento de velocidade de 

agitação causa a diminuição do tamanho de gotas (SALAGER, 1993) 

2.6 Velocidade terminal de gotas em líquidos imiscíveis  

Um fluido ou suspensão pode se dispersar na forma de gotas em um liquido 

imiscível, quando submetido à agitação. O tamanho destas gotas líquidas pode variar 

conforme a intensidade de agitação, ou velocidade terminal de arraste. Ao considerar 

as gotas como esferas rígidas é possível determinar a velocidade terminal por meio 

do coeficiente de arraste para esferas até um número de Reynolds ao redor de 10 

(PERRY e GREEN, 2008). 

A Eq. 3 apresenta uma correlação para a velocidade terminal de gotas em 

líquidos imiscíveis (PERRY e GREEN, 2008). 

𝑢 =
𝜇

𝜌𝑑
𝑀−0,149(𝐽 − 0,857) (3) 

 

Em que, o termo 𝐽 é definido pela correlação apresentada pela Eq. 4. 

𝐽 = 𝑅𝑒𝑀0,149 + 0,857 (4) 

 

No entanto a correlação apresentada na Equação 4, é válida para as seguintes 

restrições: 

𝑀 < 10−3 (5) 

𝐸𝑜 < 40 (6) 
𝑅𝑒 > 0,1 (7) 

 

As equações 8, 9 e 10 apresentam os números adimensionais que compõe as 

equações 3 e 4. O termo 𝑀 é o Número de Morton e o termo 𝐸𝑜 representa o número 

de Eotvos. Estes dois números adimensionais consideram a aceleração da gravidade 

(𝑔), a tensão superficial (𝜎) da gota dispersa, e a diferença entre as densidades (∆𝜌) 

das fases liquidas contínua e dispersa.  

O número de Reynolds (𝑅𝑒) é calculado considerando-se o diâmetro da gota 

dispersa (𝑑), velocidade de agitação (𝑢), densidade da fase contínua (𝜌) e viscosidade 

da fase contínua (𝜇). 

𝑀 = 𝑔 𝜇4 ∆𝜌/𝜌2𝜎3  (8) 

𝐸𝑜 = 𝑔 ∆𝜌 𝑑2/𝜎 (9) 

𝑅𝑒 = 𝜌 𝑢 𝑑/𝜇 (10) 
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O termo 𝐽  é representado pelas correlações apresentadas nas Equações 11 e 

12. 

𝐽 = 0,94𝐻0,757 para  2 < 𝐻 ≤ 59,3 (11) 

𝐽 = 3,42𝐻0,441 para  𝐻 > 59,3 (12) 

 

O termo 𝐻 é obtido pela correlação Eq. 13. 

𝐻 =
4

3
𝐸𝑜𝑀−0,149 (

𝜇

𝜇𝑑
)

−0,14

 
(13) 

Na Eq. 13, o termo 𝜇 representa a viscosidade do líquido contínuo (óleo), 

enquanto  𝜇𝑑 é a viscosidade da gota dispersa (suspensão aquosa).  

2.7 Uso de alginato de sódio como agente ligante 

O alginato é um polímero extraído a partir de algas e utilizado como agente 

encapsulante. Tem como características a não-toxicidade, biocompatibilidade e 

facilidade de solubilização (MANDAL e KUNDU, 2009). 

Uma das principais propriedades de soluções de alginato é a de formação de 

géis na presença de cálcio ou de outro íon bivalente ou trivalente (HAUG e 

SMIDSROD, 1965). Ao colocar-se em contato uma solução aquosa de alginato de 

sódio com solução de cloreto de cálcio, são formados géis esféricos rígidos de 

alginato de cálcio. Este fenômeno é denominado gelificação iônica.  

O uso de géis de alginato de cálcio é aplicável na elaboração de remédios, por 

não apresentar toxidade e pela facilidade de formação de pérolas de géis (TOMIDA et 

al., 1993). 

Cápsulas de alginato ou pectina de baixo teor de metoxilação são muito usadas 

como material de cobertura, sendo os íons cálcio o agente de reticulação mais 

utilizado (MESTDAGH e AXELOS, 1998). 

Segundo Pasin et al. (2012), o alginato de sódio é um dos polímeros mais 

empregados como material encapsulante, pois forma uma matriz altamente versátil, 

biocompatível e não tóxica para a proteção de componentes ativos, células e 

principalmente microrganismos probióticos, sensíveis ao calor, pH, oxigênio, entre 

outros fatores em que os alimentos são expostos durante seu processamento e 

armazenamento  

Os alginatos possuem muitas aplicações comerciais desde 1980, devido às 

suas propriedades físicas e químicas (GOH, HENG e CHAN, 2012), como retenção 
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de água, estabilização e gelificação (MANDAL e KUNDU, 2009). Nas indústrias de 

alimentos e bebidas, é um dos produtos mais importantes, pois atua como 

estabilizante de diversos alimentos, como sucos e achocolatados prontos. Além disso, 

é usado para encapsular leveduras para a produção de etanol (CHAPMAN e 

CHAPMAN, 1980). 

O processo de produção de microcápsulas por gelificação iônica é simples e de 

baixo custo, ocorrendo quando uma solução polimérica contendo os nutrientes é 

gotejada sobre uma solução iônica em concentrações adequadas, podendo-se obter 

razoáveis níveis de recheio e cápsulas de diferentes formas e tamanhos (MUKAI 

CORREA et al, 2005 apud WILLAERT & BARON, 1996)  

Na formação de uma matriz de gel na presença de íons cálcio, cátions 

divalentes de cálcio são unidos as moléculas polianiônicas de alginato, formando uma 

zona de junção, possibilitando, assim, a formação da rede do gel em temperatura 

ambiente. A principal vantagem do gel de alginato é sua habilidade em ser 

termoestável, podendo ser armazenado em temperatura ambiente (ONSOYEN, 

1997).  

Outras propriedades relevantes em géis de alginato de cálcio incluem: rigidez 

mecânica, aumento de volume, colapso da matriz e resistência a interferentes, como 

cátions monovalentes, que são altamente dependentes da massa molecular desse 

polímero (SMIDSROD, 1974).  

2.8 O amido e suas propriedades 

O amido é o carboidrato mais comum produzido pelas plantas e é a maior fonte 

de carboidratos na alimentação humana (SINGH, 2010). O amido é um carboidrato de 

reserva de muitas plantas e seu tamanho e forma dependem da espécie e da 

maturidade da planta (MANNERS, 1988).  

O grânulo de amido é um material semicristalino, por possuir uma região 

amorfa e uma cristalina (WAIGH, 1997). Enquanto a região cristalina é composta por 

polímeros de amilopectina que se ligam para formar cristais durante a gelatinização 

do amido (TESTER et al., 2004), a região amorfa é composta por pontos de 

ramificação de amilose e amilopectina (DONALD, 2001). A maior porção presente no 

amido é de amilopectina, que corresponde a cerca de 70 a 80% do grânulo 

(MANNERS, 1988).).  
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A gelatinização do amido é causada pela interrupção da estrutura granular, 

gerando moléculas que se dissolvem em água (ZOBEL, 1988). Acontece na presença 

de água e altas temperaturas. Ao entrar em contato com esses fatores, como 

acontecem no caso de preparo de diversos alimentos, os grânulos de amido 

absorvem água e a estrutura cristalina é desestabilizada, perdendo sua birrefringência 

(THEVELEIN, 1980). 

Ao continuar o aquecimento, os grânulos aumentam cada vez mais e os cristais 

derretem, resultando na separação do amido em amilose e amilopectina (LEVINE e 

SLADE, 1990). 

Diversos produtos alimentícios estão sujeitos à exposição a diferentes 

condições, como temperatura, o que resulta na parcial ou na total gelatinização do 

amido (RATNAYAKE e JACKSON, 2006). 

O amido raramente é consumido na sua forma nativa, também não é comum 

ser usado na indústria dessa forma, porque os amidos nativos têm solubilidade 

restrita em água, o que limita as aplicações industriais. 

Vários métodos foram desenvolvidos para a produção de amido modificado, 

com uma variedade de recursos e aplicações. Essas modificações podem melhorar 

consideravelmente as características de amido nativo alterando suas propriedades 

físico-químicas e atributos estruturais e aumento do seu valor tecnológico. Um método 

de modificação de propriedades que pode ser usado é o de aglomeração de 

partículas.  

2.9 Aglomeração de partículas 

A aglomeração de partículas, ou granulação (IVESON et al., 2001), é um 

processo muito utilizado na indústria de alimentos, pois permite modificar as 

propriedades de sólidos particulados para seu manuseamento. Fluidez, resistência 

mecânica e capacidade de umedecimento são algumas das propriedades que se 

deseja modificar em um produto submetido à aglomeração (TURCHIULI et al., 2005).  

A aglomeração consiste na modificação de tamanho de partículas, decorrente 

da união das mesmas na presença de um líquido ligante geralmente atomizado em 

leitos fluidizados, de jorro, e tambores rotativos, cada um operando com diferentes 

parâmetros, para então a formação de uma estrutura maior chamada de agregado 

poroso, que se trata de uma partícula maior (DACANAL; MENEGALLI, 2009).  De 
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acordo com Palzer (2011), existem diversas formas de se realizar a aglomeração de 

sólidos particulados, como é mostrado na Figura 9.  

Figura 9- Processos de aglomeração mais comuns encontrados nas indústrias de 
alimentos, farmacêutica e química: (a) Spray drying com recirculação de finos, (b) 
Secagem de correia integrada, (c) Aglomerador por jato de vapor, (d) Atomização em 
Leito fluidizado, (e) Misturadores, (f) Umedecimento em granulador vertical, (g) 
Aglomeração em disco, (h) Extrusão, (i) Compactação por rolos, (j) Tabletting 
(comprimidos). 

 

Fonte: (PALZER, 2011). 
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Um método de aglomeração bastante comum é em leito fluidizado, em que 

líquido é pulverizado em pequenas gotículas através de um bico aspersor que entram 

em contato com a superfície das partículas finas que se encontram em fluxo dentro do 

leito, umedecendo-as e tornando-as mais pegajosas (FELTRE, 2015). 

Os mecanismos de adesão e coalescência entre partículas ocorrem devido à 

ação de forças de ligação por capilaridade e de Van der Waals, além de colisões 

entre as mesmas, que se encontram molhadas e em movimento contínuo dentro do 

leito. A secagem posterior é realizada com velocidades de ar quente fluidizado e 

permite que novas estruturas aglomeradas porosas sejam formadas (IVESON et al., 

2001; TARDOS et al., 1997). 

Existem três passos para o crescimento progressivo dos grânulos finos. O 

primeiro deles é o umedecimento e nucleação, em que as partículas menores se 

unem; o segundo é a coalescência, em que os aglomerados maiores se combinam e 

o terceiro em que há desgaste e quebra, ou seja, os aglomerados maiores se 

quebram em decorrência do atrito gerado na agitação (IVESON et al., 2001).  Esses 

passos são mostrados pela Figura 10. 

Figura 10- Principais fenômenos presentes na granulação 

 

Fonte: (IVESON et al., 2001a) 

 

  

Umidificação e nucleação

Consolidação e coalescência

Fricção e quebra
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A aglomeração de partículas por meio de ligações líquidas pode ser realizada a 

diferentes níveis de saturação de líquido. A Figura 11 mostra os principais estados de 

saturação de líquido que podem acarretar na formação de um grânulo (IVESON et al., 

2001; DACANAL, 2009).  

Figura 11- Diferentes estados de saturação das pontes líquidas 

 

Fonte: IVESON et al., 2001a 

No estado pendular as pontes líquidas se formam apenas nos pontos de 

contato entre as partículas. O estado capilar ocorre devido à completa saturação dos 

poros do grânulo, entretanto a superfície externa do grânulo não é recoberta com 

líquido. O estado funicular é a transição entre o estado pendular e o capilar, em que 

os poros ainda não estão totalmente preenchidos com líquido. O encapsulamento 

ocorre quando a superfície externa das partículas é totalmente recoberta por uma 

camada de líquido. O estado de pseudo-encapsulamento ocorre quando a partícula 

encapsulada possui alguns poros vazios, que não foram preenchidos pelo líquido. 

  

Pendular Funicular Capilaridade Encapsulado Pseudo-encapsulado
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

Neste projeto de pesquisa, além da produção de partículas, foram realizadas 

análises de caracterização de tamanho e forma das partículas, porosidade, 

densidade, caracterização reológica das suspensões, entre outras. Os processos de 

aglomeração foram realizados por dois métodos.  

Em um primeiro método, denominado dripping, foi realizado o gotejamento da 

suspensão de amido-alginato de sódio em solução de cloreto de cálcio, de forma a 

produzir partículas esféricas em baixa taxa de cisalhamento. 

No segundo método, as partículas foram produzidas por meio da dispersão de 

gotículas da suspensão de amido-alginato em óleo de soja, por meio de um sistema 

de agitação mecânica. Neste caso, foram realizados experimentos em três diferentes 

frequências: 4 Hz, 7 Hz e 11 Hz.  

Nas duas etapas, os experimentos foram realizados em diferentes 

concentrações de amido de milho nas suspensões, considerando a massa para 

partículas secas: 50%, 60%, 70%, 80% e 90%. As partículas produzidas foram 

peneiradas em peneira de 212 µm e secas em estufa convencional a 60ºC por 24 

horas, e, posteriormente caracterizadas. 

A Figura 12 apresenta as análises e parâmetros operacionais desenvolvidos 

neste projeto. 
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Figura 12 - Diagrama de representação do planejamento dos experimentos e análises 

a serem realizadas neste trabalho. 

 

Fonte: Própria 

 

  

• Caracterização das Partículas

• Diâmetro médio de partículas e distribuição de tamanho

• Fatores de forma das partículas

• Densidade e Porosidade

• Caracterização das Suspensões

• Reologia por meio de curvas de escoamento em função da concentração da 
solução de alginato de sódio/amido de milho

• Densidade aparente 

Caracterização de partículas e de soluções ligantes

• Método A: “Dripping”

• Concentração da solução de alginato de sódio em 3,5% w./w.

• Concentração da solução de cloreto de cálcio em 1% w./w.

• Vazão de gotejamento a 3mL/min

• Peneira 212 µm, mesh nº70

• Secagem a 60°C em estufa convencional por 24 horas

• Frações de amido de milho na composição final das partículas: 90%, 80%, 
70%, 60%, 50% e 0%.

•Método B: “Gelificação de gotas dispersas em óleo”

•Concentração da solução de alginato de sódio em 5% w./w.

•Proporção óleo/suspensão em 10/1

•Vazão de solução a 10 ml/min

•30 minutos em agitação (4Hz, 7Hz e 11Hz)

•Adição de 2g de Cloreto de Cálcio.

•Agitação por mais 5 minutos

•Peneira 212 µm, mesh nº70

•Secagem a 60°C em estufa convencional por 24 horas

•Frações de amido de milho na composição final das partículas: 90%, 80%, 
70%, 60% e 50% .

Processos de Granulação/Recobrimento

• Caracterização da resistência à degradação das partículas

• Microscopia eletrônica de varredura (MEV)

• Determinação do conteúdo de umidade

•Análises de Calorimetria Diferencial de Varredura (DSC)

Avaliação das alterações na  microestrutura dos grânulos 
após os processos de aglomeração e recobrimento
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3.1 Material 

Os ingredientes utilizados para a realização dos ensaios experimentais foram:  

i. Amido de milho nativo (Amisol), fornecido pela empresa Ingredion Brasil, 

Ingredientes Industriais Ltda, Brasil; 

ii. Alginato de sódio (Protanal VK14), fornecido pela empresa FMC 

Biopolymer, Brasil; 

iii. Álcool etílico 92 ºGL, obtido comercialmente; 

iv. Cloreto de cálcio dihidratado (Sigma-Aldrich, EUA), obtido 

comercialmente; 

v. Óleo de soja (Bunge, Brasil), obtido comercialmente; 

vi. Água destilada. 

 

3.2 Métodos 

Com as suspensões foram realizados experimentos divididos em 2 estudos. No 

primeiro estudo, chamado de método A, os grânulos de amido de milho foram 

aglomerados com alginato de cálcio, pelo método dripping. No método B, foram 

formadas partículas de amido-alginato através de agitação de líquidos imiscíveis 

(óleo/água). As partículas formadas foram submetidas a diversas análises. Os 

ensaios foram conduzidos à temperatura ambiente 27ºC ± 3ºC. A Figura 13 mostra de 

forma resumida o fluxograma com ilustrações das etapas dos dois métodos. 
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Figura 13- Etapas dos processos a serem realizados no projeto de pesquisa 

 

Fonte: Própria 
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3.2.1 Formulação das suspensões aquosas amido-alginato e planejamento dos 

experimentos 

Para a produção das partículas aglomeradas, no caso do dripping, foram 

realizados 6 experimentos para cada método, e no caso da agitação em óleo foram 

necessários 5 experimentos para cada frequência (4Hz, 7Hz e 11Hz). Utilizando para 

cada um desses experimentos, quantidades variadas de massa de amido de milho, de 

tal modo que a concentração final das partículas foi de (50, 60, 70, 80 e 90) % (w/w) 

de amido de milho. As massas de amido de milho foram adicionadas a solução de 

alginato de sódio a 3,5% (w/w) no método dripping e 5% (w/w) no método de agitação 

em sistema bifásico. Para a preparação da solução de alginato de sódio, foi 

necessário a utilização de 5 mL de álcool etílico para sua dispersão, e então, foi 

adicionada água destilada. 

3.2.2 Método A: Descrição do sistema dripping 

Os ensaios realizados nesta etapa constituíram uma complementação dos 

ensaios desenvolvidos por Gabriela Feltre (2015). Os resultados obtidos nesta etapa 

foram utilizados para a elaboração de um artigo cientifico (FELTRE et. al., 2018).  

A produção das partículas aglomeradas de amido-alginato pelo método de 

dripping utilizou 6 experimentos, sendo que, para cada um deles, diferentes 

concentrações de amido de milho (0, 50, 60, 70, 80 e 90 )% (w/w), considerando os 

valores para partículas secas. A fração de amido foi adicionada à solução aquosa de 

alginato de sódio a 3,5% (w/w). A solução de alginato de sódio foi preparada 

utilizando-se 5 ml de álcool etílico como tensoativo, para obter maior dispersão do 

alginato de sódio em pó em água destilada. A Tabela 3 apresenta as frações de cada 

componente utilizadas na produção de partículas pelo método dripping. 
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Tabela 3. Quantidade de cada componente para a produção das partículas de amido 
de milho aglomeradas com alginato de cálcio por dripping. 

Amostra 
Fração de amido 

partícula seca 
(%) 

Amido (g) Água (g) 
Alginato de 

sódio (g) 

DS00 0 0 96,5 3,5 
DS50 50 4,0 96,5 3,5 
DS60 60 6,0 96,5 3,5 
DS70 70 9,4 96,5 3,5 
DS80 80 16,1 96,5 3,5 
DS90 90 36,1 96,5 3,5 

Fonte: Própria 

Para cada formulação, contendo suspensão aquosa de alginato de sódio e 

amido de milho, foram realizados os ensaios representados pelas Figuras 14 e 15. As 

suspensões foram mantidas sob agitação mecânica a 12 Hz, e bombeadas por um 

tubo de 6 mm até um bico gotejador, constituído de uma agulha para medicamentos 

(0,70 mm de diâmetro interno) e um tubo de silicone para a passagem de ar 

comprimido paralelamente ao sentido da formação das gotas. Desta forma, a agulha 

utilizada e o tubo de silicone foram acoplados, formando dois tubos concêntricos. A 

suspensão foi bombeada pelo centro (agulha) ocorreu o escoamento da suspensão, 

enquanto a passagem de ar comprimido foi através do duto anular. A vazão de 

solução ligante foi mantida em 3 mL/min utilizando uma bomba peristáltica (Cole 

Parmer 7528-30, Vernon Hills, Illinois, EUA). O compressor manteve a pressão do ar 

no tanque em torno de 5 bar, enquanto outra válvula de pressão ajustou a pressão da 

linha para 1,5 ± 0,1 bar. Além disso, a vazão de ar foi mantida em torno de 200 ± 10 

cm³/s, pela regulagem da queda de pressão em 1 m de tubo de polipropileno com 6 

mm de diâmetro. A velocidade de ar na ponta do conta-gotas foi cerca de 13 m/s.  As 

gotículas produzidas pelo bico foram depositadas sobre 2 L de solução aquosa de 

cloreto de cálcio a 1% (w/v). As condições operacionais resultaram em um sistema de 

gotejamento que produziu partículas individualmente. Após a produção, as partículas 

foram retiradas através de uma peneira 212 µm (mesh 70).  
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Figura 14- Fotografia do sistema de aglomeração por dripping 

 

Fonte: Própria 

Figura 15- Esquema simplificado do sistema de aglomeração por dripping 

 

Fonte: Própria 
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3.2.3 Método B: Descrição do sistema de agitação mecânica 

O método B consistiu na produção de partículas por agitação de líquidos 

imiscíveis foram realizados 15 experimentos, sendo divididos nas mesmas 5 

concentrações de (50, 60, 70, 80 e 90)% (w/w) de amido, em baixa (4 Hz), média (7 

Hz) e alta agitação (11 Hz). O sistema de agitação foi constituído por um agitador 

mecânico Merse IKA RW 20 digital e um frasco tipo Becker de 600 ml. 

A Tabela 4 apresenta a massa utilizada de cada componente para determinada 

composição das partículas para os ensaios de agitação em óleo. 

 

Tabela 4. Método B: Formulação das suspensões amido-alginato para os 

experimentos de agitação em óleo 

Amostra 

Fração de 
amido na 
partícula 
seca(%) 

Amido (g) Água (g) 
Alginato de 

sódio (g) 

BS50 50 5,7 95 5 
BS60 60 8,6 95 5 
BS70 70 13,4 95 5 
BS80 80 22,9 95 5 
BS90 90 51,6 95 5 

Fonte: Própria 

 

Em um béquer de 600 mL foi adicionado 400 g de óleo de soja. O óleo foi 

mantido sob a intensidade de agitação mecânica pré-estabelecida. Em seguida, a 

suspensão de amido-alginato foi adicionada em uma proporção em massa de 1/10. O 

sistema foi mantido sob agitação mecânica por 30 minutos, para a formação de gotas. 

Posteriormente, foi adicionado 2 g de cloreto de cálcio em pó, e o sistema mantido 

sob agitação por mais 5 minutos, que foi o tempo suficiente para ocorrer a gelificação 

iônica e consolidação das partículas aglomeradas. As partículas formadas foram 

retiradas com o auxílio de uma peneira 212 µm (mesh nº 70) e lavadas em álcool 

etílico 92 ºGL por três vezes para a remoção do excesso de óleo presente na 

superfície das partículas. O método foi representado pelas Figuras 16 e 17. 
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Figura 16- Fotografia do sistema de aglomeração por agitação em óleo: a) Frente b) 

Lateral 

(a) 
 

(b) 

Fonte: Própria 

Figura 17- Esquema do sistema de aglomeração por agitação em óleo 

 

Fonte: Própria 
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3.2.4 Secagem das partículas gel em estufa convectiva 

As partículas de gel foram acondicionadas em placas de Petri e submetidas à 

secagem em estuda convectiva a 60 °C por 24 horas. No caso do método A 

(dripping), as partículas de gel foram enviadas diretamente para a estufa. No caso do 

método B (agitação em óleo), as partículas foram lavadas em álcool 92º GL por três 

vezes em 300mL, para remoção do excesso de óleo, e então enviadas para a estufa. 

Uma peneira com abertura de 212 µm (mesh 70) auxiliou na filtração das partículas. 

3.3 Análise e Caracterização das Suspensões e Partículas 

As partículas produzidas pela aglomeração por dripping e por agitação em óleo 

com alginato de cálcio e amido de milho foram caracterizadas pela distribuição de 

tamanho de partículas, umidade, morfologia, densidade, porosidade, calorimetria 

diferencial de varredura (DSC), microscopia eletrônica de varredura (MEV). As 

suspensões de amido-alginato foram caracterizadas por analises reológicas e 

determinação da viscosidade aparente.  

3.3.1 Caracterização reológica das suspensões de amido-alginato 

A caracterização reológica foi realizada utilizando um viscosímetro modelo 

DV2T, Brookfield, Estados Unidos, mostrado na Figura 18, com eixo metálico 

(spindles) número 04 submergido na suspensão presente em um béquer alto de 500 

mL. 
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Figura 18- Fotografia do Viscosímetro Brookfield 

 

Fonte: Própria 

 

As curvas de escoamento foram obtidas pela variação da rotação do eixo entre 

5 rpm e 200 rpm. A viscosidade obtida pelo equipamento foi expressa em cP e 

posteriormente convertidas para a unidade Pa.s. O viscosímetro opera medindo o 

torque necessário ao manter uma determinada velocidade de rotação do eixo. Os 

dados gerados foram tratados pelo software Origin, e realizou-se o ajuste do modelo 

reológico tipo Lei da Potência e elaboração de curvas de escoamento. 

3.3.2 Densidade das suspensões 

A densidade das suspensões foi calculada pela medida de peso e volume em 

proveta graduada de 100 mL. Uma alíquota (V) de 30 mL suspensão foi adicionada à 

proveta e mantida em repouso até o nivelamento do liquido. A massa (m) de 

suspensão foi determinada por pesagem. As densidades das suspensões foram 

determinadas pela razão entre a massa e volume (Eq. 14). 
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𝜌 =
𝑚

𝑉
 [

𝐾𝑔

𝑚3
] 

(14) 

 

3.3.3 Determinação da umidade 

A umidade em base seca das partículas aglomeradas foi determinado pela 

secagem das partículas em estufa convectiva a 105 ºC por 24 horas, até peso 

constante. As amostras foram acondicionadas em Placas de Petri e o peso 

determinado ao atingir temperatura ambiente. Os valores para o teor de umidade em 

base seca das amostras foram determinados pela Eq. 15. 

 

𝑈𝑏𝑢(%) =
𝑚𝑇 − 𝑚𝑠

𝑚𝑈
× 100 (15) 

 

Em que, 𝑈𝑏𝑢 é o conteúdo de umidade em base úmida, 𝑚𝑇 é a massa da amostra 

úmida e 𝑚𝑈 é a massa de amostra úmida, antes da secagem a 105ºC. 

 

3.3.4 Caracterização da morfologia por microscopia 

As partículas de amido de milho aglomeradas com alginato de cálcio por 

dripping e por agitação em óleo de soja foram observadas em microscopia. As 

partículas foram distribuídas sobre uma lâmina de vidro e observadas em um 

estereomicroscópio Stereo Discovery V8 (Zeiss, Alemanha), que possui uma câmera 

digital acoplada (Axiocam ICc3, Zeiss, Alemanha), como mostrado na Figura 19.  
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Figura 19- Estereomicroscópio Stereo Discovery V8 (Zeiss, Alemanha) utilizado 

para microscopia das partículas aglomeradas. 

 

Fonte: Própria 

As imagens 2D foram analisadas através do software IMAGEJ (v1.60, National 

Institutes of Health, EUA), que avaliou a área de superfície 2D (𝐴𝑃), o perímetro (P) e 

os diâmetros mínimo (𝐹𝑚𝑖𝑛) e máximo (𝐹𝑚𝑎𝑥) de Feret. A partir destas medidas de 

tamanho, os parâmetros de forma de circularidade, arredondamento, elongação e 

compacidade foram determinados pelas equações 16, 17, 18 e 19, respectivamente 

(Dacanal et al, 2016; Dacanal et al., 2013; Russ, 2011; Saad et al., 2011). Os 

parâmetros de forma foram calculados para cada partícula, individualmente, e a 

mediana da distribuição de forma foi utilizada para representar o leito de partículas. 

𝐶 =
4 𝜋 𝐴𝑝

𝑃2
 (16) 

𝑅 =
4 𝐴𝑝

𝜋 𝐹𝑚𝑎𝑥
2

 (17) 

𝐸 =
𝐹𝑚𝑎𝑥

𝐹𝑚𝑖𝑛
 

(18) 

𝑂 =
√(4 𝜋⁄ ) 𝐴𝑝

𝐹𝑚𝑎𝑥
 (19) 
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Segundo Olszevski et al. (2004), a circularidade fornece uma medida de quão 

circular é a partícula, dependendo da medida de comprimento do maior eixo, se o 

valor for igual a 1, o agregado é perfeitamente circular. Arredondamento é uma 

medida dependente da rugosidade da superfície externa da partícula, fornecerá 

resultado de 0 a 1, e quanto maior o valor, maior o grau de arredondamento. 

Elongação é a relação entre o comprimento do menor eixo e o comprimento do maior 

eixo em que, quanto maior o valor, menor será a diferença entre os comprimentos dos 

eixos perpendiculares. Compacidade é utilizado para determinar o grau de 

compactação de um material granular, ou seja, a resistência que oferece a 

penetração, sendo 1 muito compacto e 0 pouco compacto. 

Para esse estudo, foi utilizado como parâmetro que o número mínimo 

necessário de partículas fosse de 500 por amostra. 

 

3.3.5 Distribuição de tamanho e diâmetro médio de partículas 

Tanto as partículas produzidas por dripping, quanto as partículas produzidas 

por agitação de líquidos imiscíveis foram analisadas quanto ao diâmetro médio e a 

distribuição do tamanho de partículas. Foram obtidas imagens utilizando-se o 

estereomicroscópio Stereo Discovery V8 (Zeiss, Alemanha), e as mesmas foram 

analisadas no software ImageJ. O software calculou a área e forma das partículas em 

modo binário, sendo possível calcular o diâmetro equivalente das amostras. 

Para caracterização do tamanho foi escolhido o diâmetro médio de Brouckere (

3.4D ) pois, este parâmetro reflete o tamanho das partículas que constituem a maior 

parte do volume da amostra. Também, é mais sensível à presença de partículas 

grandes na distribuição de tamanhos e corresponde ao diâmetro médio de volume ou 

massa, sendo assim uma média adequada para avaliar o número de partículas em 

massa. O diâmetro médio de Brouckere ( 3.4D ) foi calculado baseando-se na fração 

numérica ( if ) do diâmetro de partícula ( ieqdp ), como descritos pelas equações 20 e 

21, sendo ipA  a área 2D da partícula no intervalo de tamanho “ i ”.  

/ipieq Adp 2=
                       (20) 




=
3

4

34
eqii

eqii

dpf

dpf
D .

                       (21) 



59 

 

As distribuições de tamanho das partículas foram ajustadas pela função Rosin-

Rammler, conforme descrito pela Equação 22, produzindo os parâmetros do modelo 

𝑑 e 𝑛. 

O modelo Rosin-Rammler é usado para descrever a distribuição de tamanho 

de partículas finas mostrando uma boa regressão (Vesilind, 1980).  

𝑓𝑁𝑖
𝑅𝑅𝑐𝑢𝑚

= 𝑒𝑥𝑝 (−
𝑑𝑒𝑞𝑖

�̅�
)

𝑛

 (22) 

 

A representação gráfica por esta função é uma curva cumulativa e 

descendente, e a fração sólida (𝑓𝑁𝑖
𝑅𝑅𝑐𝑢𝑚

) varia de 1 a 0, com aumento do tamanho de 

partícula. 

A diferença entre os dados experimentais e ajustados no modelo é avaliado 

pelo coeficiente de determinação (𝑅2), sendo necessário um valor próximo de 1. O 

ajuste das distribuições de tamanho de partícula em um modelo é uma alternativa 

para dispersão de dados e crescimento de partículas nos processos de aglomeração. 

(Dacanal et al., 2013) 

A dispersão das distribuições de tamanho de partícula (Span) foi medida como 

a razão de amplitude que é definida pela Equação 23. (Dacanal et al, 2013) 

𝑠𝑝𝑎𝑛 =  
𝑑90 − 𝑑10

𝑑50
 (23) 

onde 90d
, 10d

, e 50d
 são respectivamente os diâmetros equivalentes avaliados 

em percentis de 90%, 10% e 50% da distribuição de tamanho. 

 

3.3.6 Caracterização da densidade das partículas secas 

Os ensaios para cálculo das densidades das partículas secas foram realizados 

no Laboratório de Construções e Ambiência, através do picnômetro de gás hélio, da 

marca Multipycnometer da Quantachrome instruments, modelo MVP-6DC (Figura 20). 
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Figura 20- Picnômetro conectado ao cilindro de gás Hélio. 

 

Fonte: Própria 

 

Inicialmente, as amostras foram colocadas no recipiente MICRO e colocadas 

em uma balança de precisão para determinar a massa (g). Posteriormente, as 

amostras, uma a uma, foram colocadas dentro do equipamento para determinação da 

densidade por picnometria. Para fazer o ensaio no picnômetro, o gás hélio permeou o 

material por cinco vezes, sendo o seu fluxo controlado por uma válvula e a pressão 

ajustada em torno de 17 Psi. Após abrir a válvula para entrada de gás, foi feito o 

registro da pressão na célula. No visor do picnômetro apareceram os valores que 

foram anotados e utilizados no cálculo da densidade do sólido.  

A densidade foi determinada a partir da massa da amostra e o volume, como 

descrito pela Equação 24:  

𝑉𝑝 =  𝑉𝑐 −  𝑉𝑟  ((
𝑃1

𝑃2
) −  1 ) 

(
(24) 

Onde, 

Vp = Volume da amostra (cm³); 

Vc = Volume do porta-amostra (cm ³); 

Vr = Volume da referência (cm ³); 

P1 = pressão medida depois da pressurização do volume de referência (Psi); 

P2 = pressão medida depois de incluída Vc (Psi) 
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3.3.7 Calorimetria Diferencial de varredura (DSC) 

Para a análise de calorimetria diferencial de varredura (DSC), foi utilizado o 

equipamento de DSC TA 2010, controlado por módulo TA 4000 (TA Instruments, 

EUA) e com acessório para resfriamento (SOBRAL et al., 2001). O equipamento está 

localizado no Laboratório de Tecnologia de Alimentos, na FZEA/USP e foi ilustrado 

pela Figura 21. 

Figura 21- Equipamento de DSC utilizado para obtenção dos termogramas. 

 

Fonte: Própria 

As células para DSC foram preparadas com adição de partículas aglomeradas 

de amido-alginato com adição de água destilada. Cerca de 6 mg de partículas de 

amido-alginato foram adicionadas à célula e posteriormente, adicionou-se água 

destilada em fração de 80% de água. O tempo de hidratação das amostras foi de 2 

horas. As amostras foram aquecidas de 20 °C a 120 °C a uma taxa de 10 °C/min. 

Transições térmicas de gelatinização foram caracterizadas por To (temperatura 

inicial), Tp (temperatura de pico), Tc (temperatura de conclusão) e ΔH (entalpia de 

gelatinização) (HAN e BEMILLER, 2007; PEREIRA et al., 2010). 
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3.3.8 Microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

Os grânulos de amido-alginato foram submetidos a análises de microscopia 

eletrônica de varredura (MEV), a fim de caracterizar a microestrutura e avaliar 

possíveis transformações no interior e na superfície dos grânulos. O microscópio 

eletrônico Hitachi usado foi o modelo TM3000 (Japão) e a fotografia deste 

microscópio é mostrada na Figura 22. 

Figura 22- Fotografia do Microscópio eletrônico de varredura (MEV) para as 

micrografias. 

 

Fonte: Própria 

3.3.9 Determinação da qualidade do ajuste de modelos matemáticos por meio dos 

parâmetros RMSE e R² 

Através do software Origin versão 2016 foi realizada a regressão least-squares, 

ou seja, mínimos quadrados. Esse método é uma técnica de otimização matemática 

que procura encontrar o melhor ajuste para um conjunto de dados tentando minimizar 

a soma dos quadrados das diferenças entre o valor estimado e os dados observados 

(Nascimento, 2013). O coeficiente de determinação do modelo (R²) e root-mean-

squared-error (RMSE) forneceram os valores de qualidade do ajuste (Eq. 25 e Eq. 

26). 

 

𝑅2 = 1 − (
∑ (𝑂𝑖 − 𝑃𝑖)

2𝑁
𝑖

∑ (𝑂𝑖 − �̅�𝑖)
2𝑁

𝑖

) 
(25) 

𝑅𝑀𝑆𝐸 = (∑
(𝑂𝑖 − 𝑃𝑖)

2

𝑁

𝑁

𝑖

)

1
2

 

(26) 



63 

 

 

Em que, 𝑃𝑖 é o valor predito pelo modelo, 𝑂𝑖 é a o valor observado 

experimentalmente e 𝑁 é o número de observações. O modelo foi considerado melhor 

quando RMSE foi minimizado e R² foi maximizado. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O item 4.1 apresenta os resultados de caracterização das suspensões aquosas 

de amido-alginato. Os resultados obtidos sobre a produção de partículas de gel pelos 

métodos A e B foram apresentados pelos tópicos 4.2 e 4.3. Primeiramente, foram 

apresentados os resultados da caracterização de partículas a partir do Método A 

(dripping) e posteriormente discutidos esses resultados. No Método B, tópico 4.3, 

foram apresentadas as caracterizações das partículas produzidas por método 

bifásico. 

4.1 Caracterização das suspensões de amido-alginato 

Os métodos A e B utilizaram as mesmas formulações de suspensões de 

amido-alginato. Portanto, os resultados apresentados neste tópico são comuns para 

os dois métodos de produção de partículas. 

4.1.1 Densidade das suspensões de amido-alginato 

Após a pesagem da suspensão de amido-alginato, acondicionado em uma 

proveta, determinou-se o volume de líquido e calculou-se a densidade das 

suspensões para as diferentes concentrações de amido de milho. A tabela 5 mostra 

os resultados para a densidade das suspensões: 

Tabela 5. Densidade aparente das suspensões de amido/alginato nas 

concentrações (50, 60, 70, 80 e 90) % 

Amostra 
Densidade da suspensão 

(kg/m³) 

BS50 1022,5 ± 0,01 

BS60 1005,0 ± 0,02 

BS70 999,0 ± 0,02 

BS80 1006,6 ± 0,03 

BS90 1126,0 ± 0,04 

Fonte: Própria 

 

Os valores das densidades retirados dessa análise tiveram comportamento 

próximo ao esperado, pois embora as massas de amido de milho nas suspensões de 

altas concentrações fossem maiores, as de baixas concentrações, como BS50 e 

BS60 possuem maior concentração de alginato de sódio, portanto gelificaram mais 
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rápido e ficam tão densas quanto BS80 e BS90, apresentando densidade próxima a 

1000 kg/m³.  

4.1.2 Caracterização reológica das suspensões de amido-alginato 

As suspensões de amido-alginato foram acondicionadas em um Becker, em 

que se realizaram os ensaios pelo viscosímetro rotacional. A frequência de rotação do 

Spindle gerou valores de torque, que foram correlacionados com a viscosidade 

aparente da suspensão. A viscosidade foi obtida em centipoise (cP) e posteriormente 

convertida para Pascal por segundo (Pa.s). Os valores de viscosidade foram obtidos 

em duas condições: (i) imediatamente após a preparação das suspensões, e (ii) em 

30 minutos de repouso. Os valores obtidos pelo ensaio geraram as curvas de 

escoamento, e obteve-se o comportamento da viscosidade aparente em relação a 

taxa de deformação. Essas curvas foram apresentadas pelas figuras Fig. 23 e Fig. 24.   

 

Figura 23- Curva de escoamento para a suspensão de amido-alginato, no tempo 

de preparo inicial (t = 0 min). 

 

Fonte: Própria 
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Figura 24- Curva de escoamento para a suspensão de amido-alginato, após 30 

minutos do preparo inicial (t = 30 min). 

 

Fonte: Própria 

A amostra S00 refere-se a suspensão de alginato de sódio com água destilada 

sem adição de amido de milho, S50 foi a suspensão contendo 50% de amido de milho 

na composição da partícula seca, e conforme o aumento dessa fração para (60, 70, 

80 e 90)%, respectivamente, S60, S70, S80 e S90. As suspensões S90 e S80 foram 

as que possuem maior viscosidade e maior variação em relação à taxa de 

deformação. A suspensão de concentração 50% (S50) apresentou viscosidade bem 

próxima a suspensão de alginato de sódio, S00, e apresentaram-se menos viscosas 

que as demais. Os perfis mostraram que a viscosidade aparente (t=0 e t=30min) para 

as suspensões S50, S60 e S70 tiveram comportamento reológico semelhante à 

solução de alginato de sódio (S00), que foram as suspensões com maior 

concentração de alginato em relação a massa total. Já as suspensões S80 e S90 

possuem curvas com comportamentos semelhantes também, característicos da 

presença de alta concentração do amido de milho. Em todos os ensaios, os valores 

das viscosidades diminuíram com o aumento da taxa de deformação. 

A partir dos dados experimentais e software Origin, foi possível realizar o ajuste dos 

modelos reológicos e obter os parâmetros de regressão. O modelo que melhor se 
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ajustou ao comportamento das suspensões foi o modelo Lei da Potência, 

representado pela Eq. 27. A Eq. 28 apresenta o modelo para a viscosidade aparente. 

𝜏 = 𝐾 ∙ �̇�𝑛 (27) 
 

𝜂𝑎𝑝 = 𝐾 ∙ �̇�𝑛−1 (28) 
 

 

Realizado o ajuste ao modelo, foi possível obter os valores de índice de 

consistência (K) e índice de comportamento (n), que foram apresentados pela Tabela 

6, para imediatamente após a formulação da suspensão. A Tabela 7 apresenta estes 

parâmetros para o instante após 30 minutos de repouso das suspensões. 

 

Tabela 6. Caracterização reológica da suspensão de amido-alginato: Obtenção 

dos valores do índice de consistência (K) e índice de comportamento (n), obtidos pelo 

ajuste do modelo Lei da Potência, imediatamente após a formulação da suspensão (t 

= 0 min). 

Amostra K (Pa.s) n (-) 𝑹𝑴𝑺𝑬 R² 

BS00 1,765 ± 0,002 0,908 ± 0,001 0,0173 0,970 

BS50 2,164 ± 0,005 0,885 ± 0,002 0,0490 0,956 

BS60 2,441 ± 0,004 0,876 ± 0,002 0,0424 0,968 

BS70 2,618 ± 0,003 0,899 ± 0,001 0,0300 0,985 

BS80 3,171 ± 0,002 0,916 ± 0,001 0,0245 0,990 

BS90 7,726 ± 0,032 0,882 ± 0,003 0,1628 0,960 

Fonte: Própria 
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Tabela 7. Caracterização reológica da suspensão de amido-alginato: Obtenção 

dos valores do índice de consistência (K) e índice de comportamento (n), obtidos pelo 

ajuste do modelo Lei da Potência, após 30 minutos de agitação (t = 30 min). 

Amostra K (Pa.s) n (-) 𝑹𝑴𝑺𝑬 R² 

BS00 2,557 ± 0,010 0,849 ± 0,004 0,1100 0,908 

BS50 2,543 ± 0,007 0,858 ± 0,003 0,0700 0,958 

BS60 2,818 ± 0,005 0,859 ± 0,002 0,0510 0,973 

BS70 3,021 ± 0,007 0,853 ± 0,002 0,0728 0,970 

BS80 4,473 ± 0,014 0,808 ± 0,003 0,1233 0,978 

BS90 8,113 ± 0,019 0,827 ± 0,002 0,0877 0,995 

 

Fonte: Própria 

A amostra BS00 é referente a suspensão com fração 0% de amido de milho, 

ou seja, somente alginato de sódio com água destilada e as demais referem-se as 

suspensões com (50, 60, 70, 80 e 90)% amido de milho na partícula seca, 

respectivamente. Os resultados evidenciaram que as viscosidades das suspensões 

aumentaram após o repouso de 30 minutos, devido à gelificação do alginato de sódio 

presente na composição. Os perfis de viscosidade das suspensões, nas duas 

situações propostas (T=00 min e T=30 min), tiveram bom ajuste pelo modelo Lei da 

Potência, gerando pequeno erro de ajuste (RMSE ≤ 0,1) e elevados valores para o 

coeficiente de determinação (R² > 0,9). 

A Tabela 7 mostra que a viscosidade aumentou ao manter as suspensões em 

repouso por 30 minutos, este fenômeno foi decorrente da gelificação espontânea do 

alginato de sódio, e que resultou na estruturação de uma rede de gel. Diminuição da 

viscosidade também foi observada com o aumento da taxa de cisalhamento nos 

ensaios, caracterizando assim as suspensões como fluidos pseudoplásticos (não 

newtonianos). O modelo Lei da Potência foi melhor ajustado no tempo inicial (T= 00 

min), mantendo um R² maior que 0,95, enquanto após 30 minutos (T= 30 min) as 

suspensões obtiveram R² maior que 0,90.  
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4.2 Método A: Caracterização de partículas aglomeradas pelo método 

dripping  

As partículas de gel amido-alginato foram obtidas pelo gotejamento em cloreto 

de cálcio, utilizando-se vazão de 3 ml/min e ar percolado sob pressão de 1,5 bar. As 

partículas foram produzidas uma a uma, e tiveram forma arredondada para todas as 

concentrações de amido de milho. Durante a secagem convectiva, ocorreu formação 

de agregados para as partículas que estavam em contato uma com a outra, 

principalmente para as partículas com menor fração de amido em sua composição. 

As partículas constituídas somente por alginato e sem fração de amido de 

milho foram mais translucidas, enquanto aquelas com alta concentração de amido de 

milho apresentaram coloração mais próxima ao branco. No método A, também foi 

possível perceber que quanto maior a quantidade de amido de milho na suspensão, 

maiores e mais arredondadas foram as partículas secas.  

Também, foi possível observar que as partículas com maior concentração de 

amido de milho (DD90) foram mais frágeis e quebradiças ao serem manuseadas. As 

partículas com menor concentração de amido e maior fração de alginato (DD00, 

DD50, DD60) apresentaram-se mais rígidas e compactas. 

Em relação à diferença de tamanho, as suspensões com menor concentração 

de amido de milho formaram partículas individuais menores, devido ao maior 

conteúdo de água e maior encolhimento na secagem. Logo, a maior fração de amido 

de milho resultou em partículas com maior tamanho. Fatores como a viscosidade da 

suspensão e o peso da gota foram determinantes para a diferença de tamanho da 

partícula de gel. 

Finalizado o gotejamento, as partículas foram retiradas da solução de Cloreto 

de Cálcio a 1% w/v, peneiradas e acondicionadas em placas de Petri. Posteriormente, 

as partículas foram secas em estufa convectiva a 60 °C por 24 horas. As partículas 

secas obtidas pelo dripping (Método A) foram apresentadas na Figura 25. 
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Figura 25- Fotografia das partículas produzidas através do método dripping em 

placas de petri após secagem a 60ºC para concentrações de 0%, 50%, 60%, 70%, 

80% e 90% de amido de milho na partícula seca. 

 

Fonte: Própria 

4.2.1 Análise de imagem por microscopia óptica 

As partículas secas foram fotografadas por um estereomicroscópio, com 

ampliação 10x, para a observação de seu tamanho e forma. A Figura 26 mostra a 

morfologia das partículas após secagem, para amostras contendo 0, 50, 60, 70, 80 e 

90% de amido de milho. 
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Figura 26- Micrografias das partículas produzidas pelo método dripping para 

concentrações de 0%, 50%, 60%, 70%, 80% e 90% de amido de milho na partícula 

seca. 

 

Fonte: Própria 

As micrografias da Fig. 26 foram obtidas na mesma ampliação (x10), e 

mostram a variação de forma e tamanho das partículas formuladas com diferentes 

concentrações de amido de milho. As amostras contendo 60% e 70% de amido é 

possível visualizar alguns agregados que foram formados durante a secagem. No 

entanto, todas as amostras foram constituídas por partículas individuais. Os tamanhos 

das partículas com maiores concentrações de amido de milho (80% e 90%) foram 

maiores e com forma e mais arredondadas. Cerca de 40 microfotografias foram 

necessárias para computar os valores de tamanho e forma. 

4.2.2 Tamanho e forma das partículas 

As caracterizações de diâmetro médio, spam, circularidade, elongação, 

arredondamento, compacidade e densidade das partículas secas e dispersas em 

placas de Petri nas concentrações de (0, 50, 60, 70, 80 e 90)% de amido de milho são 

apresentadas na Tabela 8. 
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Tabela 8. Resultados de caracterização de tamanho e forma das partículas 

amido-alginato para método dripping com secagem à 60 ºC. 

Variável DD00 DD50 DD60 DD70 DD80 DD90 

D4.3 (µm) 682,1 ± 7,3 682,1 ± 17,2 734,3 ± 13,4 823,1 ± 25,2 1013,9 ± 9,9 
1709,5 ± 

19,9 
Spam (-) 0,47 ± 0,05 0,22 ± 0,03 0,49 ± 0,13 0,46 ± 0,17 1,06 ± 0,58 1,04 ± 0,01 

C (-) 0,80 ± 0,01 0,81 ± 0,01 0,85 ± 0,01 0,82 ± 0,05 0,86 ± 0,01 0,85 ± 0,01 
R (-) 0,69 ± 0,01 0,74 ± 0,03 0,86 ± 0,12 0,76 ± 0,02 0,84 ± 0,01 0,83 ± 0,01 
E (-) 1,27 ±0,01 1,24 ± 0,04 1,12 ± 0,10 1,21 ± 0,03 1,17 ± 0,01 1,20 ± 0,01 
O (-) 0,83 ±0,0 0,86 ± 0,02 0,93 ± 0,07 0,87 ± 0,01 0,91 ± 0,01 0,90 ± 0,01 

𝜌𝑝 (kg/m³) 2326,8 ± 6,0 
2150,2 ± 

47,5 
1902,3 ± 

41,7 
1902,7 ± 

110,1 
1797,0 ± 

54,7 
1941,3 ± 

28,3 

Fonte: Própria 

Os diâmetros médios das amostras com partículas de 90% de amido de milho 

(DD90) tiveram diâmetro (1709,5 um) cerca de quatro vezes maior que as amostras 

DD50 (682,1 um). Os diâmetros médios tiveram comportamento crescente de acordo 

com o aumento da fração de amido de milho na composição das partículas, quanto 

maior a massa de amido, maiores apresentaram-se as partículas. 

Todas as partículas deste método tiveram características arredondadas e 

circulares. As amostras DD80 e DD90 apresentaram maior circularidade e, portanto, 

assemelharam-se a uma esfera. 

Os dados de tamanho e forma, como circularidade, diâmetro, arredondamento, 

confirmam o que foi visto nas fotografias e micrografias, que quanto maior a fração de 

amido de milho nas partículas secas, maiores (diâmetro D4,3 da amostra DD50= 

682,1 um, enquanto a amostra DD90 apresenta diâmetro 1709,5 um) e mais 

arredondadas elas se apresentam (arredondamento da amostra DD50 é de 0,74, 

enquanto DD90 apresenta 0,83 de arredondamento). 

Os valores de densidade das partículas secas também foram graficados e 

ilustrados pela Figura 27. A densidade de partículas secas mostrou um 

comportamento linear com o conteúdo de amido. Partículas contendo maiores frações 

de alginato de cálcio (DD50) tiveram maior densidade de sólido (2150,2 kg/m³), que 

quando comparadas com as partículas contendo maior fração de amido de milho 

(DD90), que apresentaram densidade 1941,3 kg/m³. As densidades de partículas 

tornaram-se menores quando a concentração de amido de milho aumentou. A 

densidade das partículas mudou linearmente de acordo com a fração de amido, e um 

ajuste linear produziu uma correlação entre a fração de amido e a densidade do sólido 

seco. 
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Figura 27- Gráfico das densidades das partículas em relação a fração de amido 

de milho pelo método dripping. 

 

Fonte: Própria 

4.2.3 Distribuição de tamanho das partículas  

A Tabela 9 mostra os dados de parâmetros ajustados das distribuições de 

tamanho para as partículas produzidas pelo método dripping. Houve uma boa 

regressão no Modelo Rosin Rammler para distribuições de tamanho das partículas de 

amido/alginato produzidas pelo método dripping, todos, exceto DD90, obtiveram 

coeficientes de determinação apresentados (R²) próximos ou maiores que 0,99. 
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Tabela 9. Tabela dos parâmetros ajustados no modelo Rosin-Rammler 

Amostra �̅� (µm) 𝒏 𝑹𝑴𝑺𝑬 R² 

DD00 607,1 ± 5,6 6,6 ± 0,5 0,0216 0,9981 
DD50 590,8 ± 0,0 21,0 ± 0,0 0,0001 0,9999 
DD60 617,7 ± 6,7 5,8 ± 0,4 0,0252 0,9978 
DD70 708,7 ± 11,1 7,5 ± 1,1 0,0459 0,9926 
DD80 864,0 ± 18,3 9,9 ± 2,1 0,0694 0,9819 
DD90 1431,4 ± 100,0 2,2 ± 0,4 0,1035 0,9501 

Fonte: Própria 

 

Os diâmetros de Rosin-Rammler (𝑑)̅̅ ̅ tiveram magnitude próxima aos diâmetros 

médios (D4,3). As partículas com maior tamanho (DD80= 864,0 um e DD90= 1431,4 

um) foram as com maior conteúdo de amido de milho. O índice "n" da função Rosin-

Rammler avaliou as dispersões das distribuições de tamanho. A amostra DD50 

apresentou pequena dispersão (21,0), ou seja, o pico da distribuição foi mais estreito.  

A Figura 28 ilustrou as distribuição de tamanho de partículas na forma 

cumulativa, em fração numérica, para as concentrações (0, 50, 60, 70, 80 e 90)% de 

amido de milho. Estes perfis foram ajustados pela função Rosim-Rammler.  

O modelo Rosin-Rammler apresentou bom ajuste para as distribuição de 

tamanho das amostras DD00, DD50 e DD60, e evidenciou que estas amostras 

apresentaram pico estreito de distribuição. Entretanto, o ajuste teve menor qualidade 

para as amostras DD70, DD80 e DD90, e os perfis experimentais indicaram que estas 

amostras apresentaram distribuição bimodal. 
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Figura 28- Distribuição de tamanho das partículas produzidas por dripping nas 

concentrações de amido de milho (0, 50, 60, 70, 80 e 90)% pela função Rosin-

Rammler 

 

Fonte: Própria 

4.3 Método B: Caracterização de partículas aglomeradas pelo método 

de agitação em sistema bifásico 

4.3.1 Produção das partículas aglomeradas pelo Método B 

As partículas de amido-alginato contendo (50, 60, 70, 80 e 90)% de amido de 

milho foram obtidas pela gelificação iônica em sistema bifásico. As suspensões de 

amido-alginato foram mantidas sob agitação em óleo de soja, em frequências de 4, 7 

e 11 Hz, até a formação de gotículas. O cloreto de cálcio realizou gelificação iônica e 

consolidação das partículas de gel. Posteriormente, realizou-se a lavagem das 

partículas em etanol 92º GL para remoção do excesso de óleo de soja. Em seguida, 

as partículas de gel foram secas em estufa a 60 ºC, por 24h, até peso constante. As 

partículas foram acondicionadas em placas de Petri para captura de imagens e 

micrografias.  

A Figura 29 ilustra as fotografias das partículas acondicionadas em placas de 

Petri, obtidos para as diferentes condições de secagem. As imagens ilustram um 

mapa de regime do tamanho e forma destas partículas, que foram produzidas em 

diferentes condições operacionais.  

0% 50% 60%

70% 80% 90%
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Figura 29- Mapa de regime das partículas secas em estufa a 60ºC para as 

intensidades de agitação de (4, 7 e 11) Hz para concentrações de (50, 60, 70, 80, 

90)% de amido de milho 

 

Fonte: Própria 
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As gotículas de gel secas produziram partículas com tamanho variável, 

dependendo da composição das suspensões e frequência de agitação em óleo. As 

gotículas foram gelificadas individualmente e formaram partículas secas unitárias. 

Entretanto, a aglomeração de partículas unitárias foi observada para algumas 

formulações e frequências de agitação. 

As partículas da amostra BS90F4 (90% de amido e frequência de 4Hz) 

apresentaram na forma de pequenos torrões, que foram decorrentes da aglomeração 

por filamentos de alginato de cálcio.  

As partículas formuladas com menores concentrações de amido, como 50% 

(BS50F4, BS50F7, BS50F11) e 60% (BS60F4, BS60F7, BS60F11), apresentaram 

menor tamanho e maior aglomeração, essas partículas apresentam maior 

concentração de alginato de sódio. 

Por outro lado, as partículas contendo altas frações de amido de milho 

(BS90F4, BS90F7, BS90F11), apresentaram-se maiores e mais arredondadas (dados 

posteriormente mostrados nas Tabelas (11, 12 e 13) e discutidos no item 4.3.5). Além 

disso, estas amostras tiveram baixa taxa de aglomeração e apresentaram-se uma a 

uma. Foram caracterizadas como sendo frágeis e quebrarem facilmente ao serem 

manuseadas. Esta característica de fragilidade também foi observada para as 

partículas produzidas pelo método dripping e concentração de 90%.  

O aumento da frequência de agitação, resultou em partículas com menor 

tamanho (também mostrado nas Tabelas (11, 12 e 13) no item 4.3.5 para as amostras 

BS50F11, BS60F11, BS70F11, BS80F11, BS90F11) em relação as outras produzidas 

nas duas outras frequências (4Hz e 7Hz). Porém, o tamanho das partículas 

produzidas também depende da formulação da suspensão colocada no sistema 

bifásico. Suspensões mais viscosas, ou com maior fração de amido de milho, 

apresentaram gotas maiores e mais pesadas em relação as que possuem menor 

quantidade de amido de milho (densidade da suspensão BS90 é 1.126,0 kg/m³, 

enquanto a BS50 e BS60, 1.022,5 kg/m³ e 1.005,0 kg/m³, respectivamente), portanto 

produzem partículas maiores. As partículas contendo altas concentrações de amido 

de milho, como 80% e 90% e, consequentemente, menor concentração de alginato de 

sódio apresentaram-se menos aglomeradas, sem a presença de pontes sólidas de 

alginato de sódio.  
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4.3.2 Imagens obtidas por microscopia óptica 

A Figura 30 mostras as imagens das partículas secas, em ampliação de x10, 

obtidas por um estereomicroscópio, para determinação do tamanho e forma. A partir 

das silhuetas 2D, foi obtido os resultados de área, perímetro e diâmetro de Feret, que 

foram utilizados na determinação de fatores de forma de cada partícula.  

As imagens mostraram diferenças de tamanho e forma das partículas 

produzidas com concentrações de amido de milho de 50% a 90% nas intensidades de 

4Hz a 11Hz. Em que o diâmetro da partícula decresceu com aumento da frequência 

de agitação (por exemplo, 2999,6 µm da amostra BS90F4, 2488,7 µm e 1777,3 µm 

das amostras BS90F7 e BS90F11, respectivamente – dados apresentados 

posteriormente nas Tabelas (11, 12 e 13) do item 4.3.5), e cresceu com o aumento da 

concentração de amido de milho na formulação (1654,5 µm na amostra BS50F4 

chegando até 2999,6 µm na amostra BS90F4).  Ou seja, para uma mesma frequência 

de agitação obteve-se tamanhos distintos, resultado da diferença da formulação e 

consequentemente o peso das gotas formadas. Essa mesma comparação pode ser 

feita para todas as frequências estudadas, o diâmetro das partículas cresceu em 

relação a concentração de amido de milho e decresceu conforme o aumento da 

frequência de agitação. 

As imagens das partículas também foram mostradas pela Figura 31, obtidas 

pelo mesmo microscópio estereomicroscópio, porém com luz refletida. 

As imagens apresentadas pela Figura 31 mostram a superfície das partículas 

em 3D. Nas amostras BS50F4, BS50F7 e BS60F11 foi possível observar a ocorrência 

de aglomeração e formação de pontes sólidas nos casos das formulações com maior 

fração de alginato de sódio. Quanto menor a concentração de amido de milho na 

partícula seca (50%, 60% e 70%) maior foi a presença de aglomerados.  
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Figura 30- Micrografias das partículas secas produzidas pelo método de agitação em 

óleo nas frequências 4 Hz, 7Hz e 11 Hz para concentrações de amido de 50%, 60%, 

70%, 80% e 90%. 

 

Fonte: Própria 
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Figura 31- Mapa de regime das partículas secas para as intensidades de agitação de 

(4, 7 e 11) Hz para concentrações de (50, 60, 70, 80, 90)% de amido de milho na 

partícula seca 

 

Fonte: Própria 
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4.3.3 Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

A morfologia de partículas também foi observada por microscopia eletrônica de 

varredura (MEV). As micrografias realizadas pelo MEV para as partículas produzidas 

em sistema bifásico, secas em estufa, podem ser observadas na Figura 32. 
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Figura 32- Mapa de regime das micrografias eletrônicas de varredura das partículas 

secas para as intensidades de agitação de (4, 7 e 11) Hz para concentrações de (50, 

60, 70, 80, 90)% 

 

Fonte: Própria 
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As imagens da microscopia eletrônica de varredura mostraram uma 

concordância com as demais análises: As partículas com baixa concentração (50% e 

60%) de amido de milho apresentaram menor tamanho que as partículas com maior 

concentração de amido (90%) (mostrado nos dados posteriormente no item 4.3.5). 

Também foi observado que estas partículas com menor tamanho foram aglomeradas 

durante a secagem, devido à formação de pontes sólidas pelo contato uma-a-uma e 

subsequente secagem do agente ligante. Por outro lado, as partículas com maior 

concentração de amido apresentaram-se individualmente, sem ocorrência de 

aglomeração por contato durante a secagem. 

As partículas BS90, referente a concentração 90% de amido de milho nas 

diferentes agitações são partículas grandes, apresentam-se uma a uma e apesar da 

irregularidade de forma, não é possível quebrá-las facilmente. 
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4.3.4 Calorimetria Diferencial de Varredura (DSC) 

A gelatinização do amido consiste na ruptura da ordem das moléculas no 

grânulo de amido e modifica diversas propriedades do amido (ATWELL et al., 1988, 

apud GUL et al., 2014). Ela ocorre na presença de água e a altas temperaturas, cerca 

de 70 °C para o amido de milho (THEVELEIN, 1980). As curvas obtidas nessa análise 

térmica foram mostradas pela Figura 33 e os dados obtidos de pico de gelatinização e 

desvio padrão na Tabela 10.  

 

Figura 33- Curvas de DSC e pico de gelatinização (Tm), obtidas para grânulos de 

alginato e amido de milho produzidos por agitação em sistema bifásico e secados a 

60ºC 

 

Fonte: Própria 
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Tabela 10. Parâmetros obtidos pela análise DSC (To, Tm, Tc, ΔHgel e ΔHaj) para 

grânulos de alginato e amido de milho produzidos por agitação em sistema bifásico e 

secados a 60ºC 

Amostra To (°C) Tm (°C) Tc (°C) ΔHgel (J/g) ΔHaj (J/g) 

BS90 68,1 ± 1,2 77,6 ± 0,6 94,3 ± 1,9 1,3 ± 0,5 11,5 ± 4,2 

BS80 69,2 ± 2,2 77,5 ± 0,3 90,8 ± 2,7 1,3 ± 0,01 12,3 ± 1,75 

BS70 69,1 ± 0,2 76,0 ± 1,0 96,2 ± 11,7 2,1 ± 1,1 12,6 ± 6,5 

BS60 69,7 ± 0,1 76,4 ± 0,03 89,3 ± 0,4 1,8 ± 0,6 9,0 ± 2,7 

BS50 70,0 ± 0,9 75,7 ± 0,5 83,0 ± 12 2,2 ± 0,6 10,0 ± 1,9 

***ΔHaj corresponde à entalpia de gelatinização ajustada em massa por grama de 

amido de milho. 

Fonte: Própria 

 

Através dos resultados obtidos pela análise DSC foi possível observar que a 

temperatura de pico de gelatinização (Tm) ficou mais elevada de acordo com a 

quantidade de alginato de sódio presente na formulação das partículas, ou seja, 

quanto maior a concentração de alginato na partícula, maior a temperatura do pico. 

Ao aumentar a concentração de amido de milho, diminui a temperatura do pico (Tm). 

Comparando com as análises que Feltre et al (2018) mostrou em seu trabalho, 

o comportamento ∆H das partículas aglomeradas de amido/alginato é próximo ao do 

amido de milho, indicando que a produção de microcápsulas por gelificação iônica 

não resultou em modificações na estrutura cristalina do amido de milho nativo. 

4.3.5 Tamanho e forma das partículas 

As caracterizações de diâmetros, spam, circularidade, elongação, 

arredondamento, compacidade, densidade e umidade das partículas secas nas 

diferentes frequências de agitação (4, 7 e 11) Hz em placas de petri, são mostradas 

nas Tabelas 11, 12 e 13, respectivamente. 
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Tabela 11. Resultados de caracterização de tamanho e forma das partículas secas de 

amido- alginato para os experimentos de baixa agitação (4 Hz) em óleo. 

Amostra BS50F4 BS60F4 BS70F4 BS80F4 BS90F4 

D4.3 (µm) 1654,5 ± 77,5 1694,2 ± 66,8 2327,4 ± 131,3 1897,0 ± 197,1 2999,6 ± 198,2 

D10 (µm) 276,4 ± 4,3 164,4 ± 10,6 406,2 ± 28,7 170,1 ± 9,4 585,1 ± 0,0 

D50 (µm) 703,2 ± 11,4 704,8 ± 5,7 1280,7 ± 51,4 426,8 ± 17,1 1210,9 ± 8,1 

D90(µm) 1574,8 ± 57,2 1546,0 ± 14,5 2282,9 ± 39,1 1017,4 ± 82,8 2645,7 ± 152,2 

Spam (-) 1,8 ± 0,1 1,9 ± 0,0 1,5 ± 0,1 1,0 ± 0,1 1,7 ± 0,1 

C (-) 0,7 ± 0,1 0,7 ± 0,1 0,6 ± 0,1 0,8 ± 0,1 0,7 ± 0,1 

R (-) 0,6 ± 0,1 0,6 ± 0,1 0,6 ± 0,1 0,6 ± 0,1 0,7 ± 0,1 

E (-) 1,4 ± 0,2 1,4 ± 0,2 1,4 ± 0,1 1,4 ± 0,2 1,3 ± 0,1 

O (-) 0,8 ± 0,1 0,8 ± 0,1 0,8 ± 0,0 0,8 ± 0,0 0,8 ± 0,0 

𝜌𝑝 (kg/m³)  2698,2 ± 23,1 2672,2 ± 19,6 2604,1 ± 28,8 2442,8 ± 16,5 1976,8 ± 42,7 

Ubu (-) 0,85 ± 0,0 0,80 ± 0,0 0,75 ± 0,0 0,69 ± 0,0 0,58 ± 0,0 

Fonte: Própria 

 

Tabela 12. Resultados de caracterização de tamanho e forma das partículas secas de 

amido- alginato para os experimentos de média agitação (7 Hz) em óleo. 

Amostra BS50F7 BS60F7 BS70F7 BS80F7 BS90F7 

D4.3 (µm) 1434,3 ± 5,3 1264,9 ± 37,9 1253,2 ± 14,9 1934,9 ± 71,6 2488,7 ± 25,6 

D10 (µm) 375,1 ± 7,5 442,1 ± 1,3 250,24 ± 17,3 178,2 ± 1,6 1453,0 ± 73,1 

D50 (µm) 847,1 ± 1,3 746,0 ± 16,7 472,8 ± 34,3 1064,7 ± 17,5 2144,4 ± 96,4 

D90(µm) 1542,0 ± 0,1 1261,0 ± 8,5 1358,9 ± 45,3 2071,9 ± 57,8 2672,0 ± 32,4 

Spam (-) 1,38 ± 0,1 1,1 ± 0,0 2,3 ± 0,1 1,8 ± 0,0 0,6 ± 0,1 

C (-) 0,6 ± 0,1 0,5 ± 0,2 0,7 ± 0,1 0,7 ± 0,1 0,7 ± 0,0 

R (-) 0,6 ± 0,1 0,5 ± 0,1 0,6 ± 0,1 0,6 ± 0,1 0,7 ± 0,1 

E (-) 1,5 ± 0,2 1,5 ± 0,2 1,4 ± 0,2 1,3 ± 0,1 1,2 ± 0,1 

O (-) 0,8 ± 0,1 0,7 ± 0,1 0,8 ± 0,1 0,8 ± 0,0 0,8 ± 0,0 

𝜌𝑝 (kg/m³)  2136,2 ± 7,0 1915,5 ± 78,2 1697,0 ± 11,6 1688,6 ± 5,3 1149,3 ± 116,6 

Ubu (-) 0,85 ± 0,0 0,80 ± 0,0 0,75 ± 0,0 0,69 ± 0,0 0,58 ± 0,0 

Fonte: Própria 

 

Tabela 13. Resultados de caracterização de tamanho e forma das partículas secas de 

amido- alginato para os experimentos de alta agitação (11 Hz) em óleo. 

Amostra BS50F11 BS60F11 BS70F11 BS80F11 BS90F11 

D4.3 (µm) 716,2 ± 36,7 1480,3 ± 34,1 1305,2 ± 45,4 1331,7 ± 51,0 1777,3 ± 62,3 

D10 (µm) 117,1 ± 1,6 229,6 ± 20,5 206,0 ± 17,9 84,1 ± 2,8 977,6 ± 10,1 

D50 (µm) 269,2 ± 7,6 652,1 ± 26,2 648,9 ± 69,8 491,08 ± 35,9 1211,1 ± 5,8 

D90(µm) 611,4 ± 6,1 1468,6 ± 20,0 1334,3 ± 1,7 997,2 ± 47,2 1904,9 ± 65,7 

Spam (-) 1,8 ± 0,0 1,9 ± 0,1 1,7 ± 0,2 1,9 ± 0,0 0,8± 0,1 

C (-) 0,7 ± 0,1 0,6 ± 0,1 0,6 ± 0,1 0,7 ± 0,1 0,7 ± 0,1 

R (-) 0,6 ± 0,1 0,6 ± 0,1 0,6 ± 0,1 0,7 ± 0,1 0,7 ± 0,1 

E (-) 1,4 ± 0,2 1,5 ± 0,3 1,4 ± 0,2 1,3 ± 0,1 1,1 ± 0,08 

O (-) 0,8 ± 0,1 0,7 ± 0,1 0,8 ± 0,1 0,8 ± 0,0 0,8 ± 0,04 

𝜌𝑝 (kg/m³)  1699,4 ± 235,1 1458,3 ± 162,1 1632,9 ± 467,7 1163,8 ± 2,8 1147,6 ± 20,1 

Ubu (-) 0,85 ± 0,0 0,80 ± 0,0 0,75 ± 0,0 0,69 ± 0,0 0,58 ± 0,0 

Fonte: Própria 
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Os dados relacionados aos diâmetros das partículas apresentaram 

comportamento conforme observado nas micrografias, sendo crescente conforme o 

aumento da concentração de amido de milho na partícula seca (exemplo: BS50F11 

possui diâmetro 716,2 µm, e a amostra BS90F11 diâmetro 1777,3 µm) e decrescente 

ao aumento de frequência de agitação (BS90F4 apresenta diâmetro 2999,6 µm 

enquanto BS90F11 possui como medida de tamanho 1777,3 µm. Algumas amostras, 

como BS60F11 e BS70F11, tiveram os diâmetros médios diferente do esperado 

(1480,3 µm e 1305,2 µm, respectivamente) devido a aglomeração entre si das 

partículas causados por pontes sólidas de alginato de sódio. A aglomeração de 

partículas resultou na determinação de um maior tamanho aparente, pois computou a 

área 2D de um conjunto de partículas unitárias. Os resultados de circularidade e 

arredondamento de todas as amostras mostraram que as partículas apresentam 

característica esférica, e a amostra com elongação mais próxima ao valor de 1 é 

BS90F11, também, a partícula mais arredondada e com menor diferença entre o 

comprimento do menor eixo e o de maior eixo. Todas as partículas apresentaram 

valores próximos de compacidade (próximo de 0,8). Porém, assim como aconteceu 

com os diâmetros, as partículas contendo menor concentração de amido de milho 

(50% e 60%), a aglomeração entre as partículas fez com que houvesse uma 

determinação de um maior tamanho aparente, pois computou a área 2D de um 

conjunto de partículas unitárias, influenciando assim os resultados de forma, como 

compacidade, devido aos poros entre as partículas. Pois o esperado era que as 

partículas com maior concentração de alginato de sódio (BS50F4, BS50F7 e 

BS50F11) possuíssem maior compacidade, por apresentam-se mais rígidas e difíceis 

de quebrar ao serem manuseadas. 

As densidades das partículas calculadas por picnometria a gás, assim como no 

método dripping, possuem comportamento linear e decrescente conforme o aumento 

da concentração de amido de milho na partícula. Os valores das densidades também 

foram decrescentes conforme o aumento da frequência de agitação, ou seja, as 

partículas com maior densidade foram as da amostra BS50F4 e as de menor, 

BS90F11. 

O conteúdo de umidade decresceu linearmente em relação ao aumento de 

fração de amido. Por exemplo, as partículas com alta concentração de alginato de 

sódio e baixa concentração de amido de milho (50%) tiveram maior conteúdo de 

umidade em relação as outras formulações. 
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4.3.6 Distribuição de tamanho das partículas  

A Tabela 14 mostra os dados de parâmetros ajustados das distribuições de 

tamanho analisados neste estudo. O modelo Rosin Rammler teve um bom ajuste aos 

dados experimentais de distribuição de tamanho, pois os coeficientes de 

determinação (R²) mantiveram-se todos maiores que 0,99, e o RMSE todos bem 

abaixo de 0,1. 

Tabela 14. Tabela dos parâmetros do ajuste no modelo Rosin-Rammler das 

partículas secas obtidas pelo método agitação em sistema bifásico 

Amostra �̅� 𝒏 𝑹𝑴𝑺𝑬 R² 
BS50F4 817,1 ± 5,5 1,8 ± 0,0 0,0089 0,9997 
BS60F4 802,8 ± 7,6 1,4 ± 0,0 0,0112 0,9996 
BS70F4 1413,8 ± 19,3 2,0 ± 0,1 0,0190 0,9985 
BS80F4 489,8 ± 6,5 1,8 ± 0,0 0,0175 0,9991 
BS90F4 1385,8 ± 18,1 2,0 ± 0,1 0,0182 0,9986 
BS50F7 931,2 ± 9,3 2,2 ± 0,1 0,0147 0,9992 
BS60F7 783,8 ± 4,7 2,8 ± 0,1 0,0099 0,9997 
BS70F7 618,6 ± 14,5 1,7 ± 0,1 0,0305 0,9972 
BS80F7 1166,4 ± 39,4 1,4 ± 0,1 0,0389 0,9943 
BS90F7 2045,9 ± 12,2 4,3 ± 0,1 0,0122 0,9993 
BS50F11 314,6 ± 4,3 1,8 ± 0,1 0,0183 0,9992 
BS60F11 788,5 ± 6,5 1,7 ± 0,0 0,0106 0,9996 
BS70F11 712,2 ± 7,5 1,6 ± 0,0 0,0132 0,9994 
BS80F11 527,2 ± 9,4 1,4 ± 0,0 0,0206 0,9988 
BS90F11 1207,5 ± 16,3 5,3 ± 0,4 0,0301 0,9964 

Fonte: Própria 

O parâmetro 𝒏 relacionado a dispersão da distribuição de tamanho manteve-se 

baixo, mostrando que a amostra é heterogênea. Na maioria dos casos, o parâmetro 𝒅 

apresentou comportamento semelhante ao encontrado nos diâmetros de Brouckere, 

porém em alguns casos, como BS80F4, BS80F1, foi possível perceber que o 

diâmetro em que se encontra o pico com maior quantidade de partículas foi menor 

que o diâmetro médio de Brouckere. 

Na Figura 35 são apresentados os gráficos de distribuição de partículas das 

concentrações (50, 60, 70, 80 e 90)% de amido de milho na partícula seca nas 

frequências de agitação de 4Hz, 7Hz e 11 Hz. As curvas foram ajustadas pelo modelo 

Rosin Rammler.  

Através dos gráficos de distribuição de tamanho das partículas foi observado 

que assim como foi mostrado pelos parâmetros dados na Tabela 14, o modelo se 

ajustou muito bem a distribuição de tamanho experimental, e resultaram em pequenos 

desvios entre os valores experimentais e preditos. 
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Figura 34- Distribuição de tamanho das partículas produzidas em sistema bifásico 

nas concentrações de amido de milho (50, 60, 70, 80 e 90)% e intensidades de 

agitação (4, 7 e 11)Hz pela função Rosin-Rammler. 

Fonte: Própria 
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5 CONCLUSÃO 

Este trabalho de pesquisa teve como objetivo estudar o tamanho e forma de 

partículas de amido de milho aglomeradas com alginato de sódio, e produzidas por 

meio de formação de gotas a partir de suspensão de amido-alginato de sódio, e 

posterior gelificação iônica em cloreto de cálcio. 

As partículas produzidas a partir do gotejamento, dripping, apresentaram-se 

distribuição de tamanho uniforme para cada formulação. No entanto, a concentração 

de amido de milho na formulação resultou em diferentes tamanhos de partículas. 

Quanto maior a quantidade de amido na suspensão, maiores e mais arredondadas se 

formaram as partículas. Por outro lado, as formulações que utilizaram menor 

concentração, apresentaram menor tamanho. Desta forma, o tamanho das partículas 

é proporcional à concentração de amido de milho, uma vez que este atua como 

agente de preenchimento da partícula, com menor retenção de água que o alginato. 

Todas as partículas produzidas por dripping tiveram características arredondadas e 

circulares, sendo a com maior forma circular a de 80% amido de milho (DD80).  A 

densidade das partículas aumentou com o aumento concentração de alginato, 

tornando-as mais rígidas e resistentes ao manuseio mecânico. 

No método B, as partículas aglomeradas foram formadas em agitação em óleo. 

Foi possível observar uma relação entre a distribuição de tamanho das partículas de 

acordo com a frequência de agitação. Em baixo cisalhamento, as partículas 

apresentaram-se maiores e conforme o aumento da frequência de agitação, 

resultaram-se em partículas menores. Houve variação de tamanho também 

relacionada as concentrações de amido de milho na partícula seca, as partículas 

apresentaram-se maiores conforme o aumento da fração de amido de milho na 

formulação, formando assim, partículas pequenas em baixas concentrações (50% e 

60% de amido) e partículas grandes em altas concentrações (80% e 90% de amido). 

Esse aumento dos tamanhos ocorreu de forma linear, assim como a diminuição das 

densidades das partículas, analisadas por picnometria, conforme o aumento do amido 

de milho na formulação. Porém, em alguns casos, as partículas que possuíam maior 

concentração de alginato de sódio (menos amido de milho) obtiveram aglomerações 

entre as partículas, formando pontes ligantes de alginato, dificultando a medição real 

de tamanho  e forma dessas partículas. Todas as partículas produzidas por método 

de agitação em sistema bifásico também apresentaram comportamento esférico, 
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arredondado e circular. Como esperado, as partículas de baixa agitação obtiveram 

alto valor de umidade, devido a maior presença de alginato de sódio na composição, 

e os dados seguiram de forma decrescente conforme o aumento da fração de amido 

de milho. A análise de DSC apresentou maior temperatura de pico de gelatinização 

para partículas com menor concentração de amido de milho, devido a alta 

concentração e alginato de sódio, e assim como as partículas produzidas por FELTRE 

(2015), as com maior fração de amido de milho na composição, apresentaram pico de 

gelatinização semelhante ao do amido de milho nativo. Esses dados de calorimetria 

indicam que a produção de microcápsulas por gelificação iônica não resulta em 

modificações na estrutura cristalina e que a secagem a 60ºC por 24 horas também 

não modificou o amido de milho quanto às suas propriedades de gelatinização. 

Nos dois métodos utilizados, a concentração de amido de milho na solução, 

que determina o peso da gota, influenciou o tamanho e forma das partículas. Para a 

agitação em sistema bifásico, o aumento da frequência de agitação produziu 

partículas de gel com menor tamanho, considerando uma mesma concentração de 

amido de milho na suspensão. 

  



92 

 

6 CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

O cronograma para a realização das tarefas cumpridas no período de 

realização do mestrado é apresentado pela Tabela 15: 

 

Tabela 15. Cronograma de atividades 

Atividades 
Trimestre 

2016 2017 2018 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Cumprimentos dos 
créditos obrigatórios 

do curso de mestrado 
X X X X - - - - - - 

Revisão Bibliográfica X X X X X X X X X X 

Preparação dos 
equipamentos e 

análises preliminares 
- - X X X X - - - - 

Processos de 
aglomeração das 

partículas 
- - - X X X X - - - 

Caracterização do 
produto e Análise dos 

resultados 
- - - X X X X X - - 

Defesa do Exame de 
Qualificação exigido 
pelo Programa de 

Pós-Graduação em 
Engenharia e Ciência 

de 
Materiais/FZEA/USP 

- - - - X - - - - - 

Redação de artigo 
científico 

- - - - - - - X X - 

Defesa da Dissertação 
de Mestrado 

- - - - - - - - - X 
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APÊNDICE A - Tabelas obtidas pelos resultados de caracterização de 

tamanho e forma das partículas em gel pelo método de agitação em sistema 

bifásico 

 

Após a produção das partículas por agitação em óleo, as mesmas foram 

lavadas em álcool 92ºGL, peneiradas e dispersas em placas de petri. Para melhor 

caracterização das partículas, antes de irem para secagem em estufa a 60ºC, foram 

tiradas fotografias e micrografias das partículas em gel e posteriormente essas 

imagens também foram submetidas a análises para caracterizações de tamanho e 

forma de modo complementar. As fotografias e micrografias são mostradas pelas 

Figuras 34 e 35. Os dados gerados nestas análises são mostrados pelas Tabelas 16, 

17 e 18 
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Figura 35- Mapa de regime das partículas em gel para as intensidades de agitação 

de (4, 7 e 11) Hz para concentrações de (50,60,60,80,90)% de amido de milho 
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Figura 36- Micrografias das partículas em gel produzidas pelo método de agitação em 

oléo nas frequências 4 Hz, 7Hz e 11 Hz para concentrações de amido de 50%, 60%, 

70%, 80% e 90%. 
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Tabela 16. Resultados de caracterização de tamanho e forma das partículas em gel 

de amido- alginato para os experimentos de alta agitação (4 Hz) em óleo. 

Amostra BG50F4 BG60F4 BG70F4 BG80F4 BG90F4 

D4.3 diâmetro médio 
(µm) 

1690,9 1533,7 2250,9 2399,4 2420,2 

Spam (-) 1,4 4,0 22,6 5,5 96,3 
Circularidade (-) 0,9 0,8 0,7 0,7 0,7 
Arredondamento (-) 0,5 0,5 0,4 0,6 0,6 
Elongação (-) 1,7 1,7 1,7 1,4 1,4 
Compacidade (-) 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 

Fonte: Própria 

 

Tabela 17. Resultados de caracterização de tamanho e forma das partículas em gel 
de amido- alginato para os experimentos de alta agitação (7 Hz) em óleo. 

Amostra BG50F7 BG60F7 BG70F7 BG80F7 BG90F7 

D4.3 diâmetro médio 
(µm) 

1356,0 1676,9 2362,1 2281,1 2237,9 

Spam (-) 6,6 1,4 21,2 8.07 6.74 
Circularidade (-) 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 
Arredondamento (-) 0,5 0,6 0,4 0,6 0,6 
Elongação (-) 1,7   1,7 1,6 1,4 1,3 
Compacidade (-) 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 

Fonte: Própria 

 

Tabela 18. Resultados de caracterização de tamanho e forma das partículas em gel 

de amido- alginato para os experimentos de alta agitação (11 Hz) em óleo. 

Amostra BG50F7 BG60F7 BG70F7 BG80F7 BG90F7 

D4.3 diâmetro médio 
(µm) 

2305,1 1518,0 675,8 1063,6 1830,3 

Spam (-) 69,2 3,4 10,6 6,0 23,7 
Circularidade (-) 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 
Arredondamento (-) 0,5 0,5 0,4 0,6 0,5 
Elongação (-) 1,6   1,7 1,6 1,5 1,6 
Compacidade (-) 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 

Fonte: Própria 
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