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RESUMO 

Emulsão é uma forma farmacêutica bastante usada nas indústrias farmacêutica e 

cosmética, e consiste de uma fase dispersa (fase interna ou descontínua), de um meio 

dispersante (fase externa ou contínua) e de um terceiro componente conhecido como 

emulsificante ou surfactante. As emulsões Janus, especificamente, são emulsões que 

apresentam a mistura de dois óleos diferentes, constituindo a fase interna da emulsão óleo/água. 

Um dos desafios na formulação de emulsões é garantir a estabilidade do sistema por longo 

período de tempo, permitindo a comercialização, segurança e eficácia da mesma. Emulsões 

Janus têm se mostrado promissoras em relação à estabilidade à coalescência, porém são muito 

instáveis à cremeação. Uma forma de aumentar a estabilidade dessas emulsões é pela adição de 

espessantes e/ou gelificação da fase contínua. Nesse trabalho foram estudadas emulsões Janus 

sem a adição de alginato e com a presença de 1%, 2% e 3% (m/v) de alginato, compostas por 

óleo vegetal (óleo de urucum), óleo de silicone, água e surfactante Tween 80®, homogeneizadas 

em velocidade de 7.000 rpm, 14.000 rpm e 21.000 rpm. Foi avaliada a influência da presença 

de polímero alginato de sódio na estabilidade destas diferentes formulações e a produção de 

micropartículas a partir da gelificação do alginato, com a formação de micropartículas. Os 

resultados mostraram que a adição de 3% (m/v) de alginato levou à formação de emulsões 

estáveis por até 7 dias de armazenamento em temperatura ambiente. Além disso, a partir da 

gelificação do alginato foi possível produzir as micropartículas contendo gotas Janus, que 

podem ser interessantes para aplicações farmacêuticas.  

 

Palavras-chave: biopolímeros, encapsulação, emulsão Janus, polissacarídeo, gelificação iônica 

  



ABSTRACT 

 Emulsion is a pharmaceutical form widely used in the pharmaceutical and cosmetic 

industries, and consists of a dispersed phase (internal or discontinuous phase), a dispersing 

medium (external or continuous phase) and a third component known as emulsifier or 

surfactant. Janus emulsions, specifically, are emulsions that have a mixture of two different 

oils, constituting the internal phase of an oil / water emulsion. One of the challenges in the 

emulsion formulation is to ensure the stability of the system over a long period of time, allowing 

its commercialization, safety and effectiveness. Janus emulsions are promising systems due to 

their coalescence stability, but they are very unstable against creaming. One way to increase 

the stability of these emulsions is by the addition of thickeners and / or the gelation of the 

continuous phase. In this work, Janus emulsions, without the addition of alginate and with the 

presence of 1%, 2% and 3% (m/v) alginate, composed by vegetable oil (annatto oil), silicone 

oil, water and Tween 80® surfactant, were homogenized at a speed of 7,000 rpm, 14,000 rpm 

and 21,000 rpm. The influence of the presence of sodium alginate on the stability of these 

different formulations and the production of microparticles from alginate gelation with the 

formation of microparticles were evaluated. The results showed that the addition of 3% (m/v) 

alginate led to the formation of stable emulsions for up to 7 days of storage at room temperature. 

In addition, from alginate gelation it was possible to produce microparticles containing Janus 

droplet, which may be of interest for pharmaceutical applications. 

 

Keywords: biopolymers, encapsulation, Janus emulsion, polysaccharide, ionic gelation. 
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1 INTRODUÇÃO 

 Emulsão é a mistura, termodinamicamente instável, de dois líquidos imiscíveis em que 

um se encontra disperso no outro na forma de pequenas gotas (MOU et al., 2008). Água e óleo 

não se misturam porque são compostos polar e apolar, respectivamente. Já as moléculas de 

emulsificante ou surfactante possuem regiões polares e apolares. A região polar atrai a água e 

a outra atrai o óleo, possibilitando a formação da emulsão (SILVEIRA; BERTRAN, 2009). 

Pode-se dizer, portanto, que uma emulsão consiste de uma fase dispersa (fase interna ou 

descontínua), de um meio dispersante (fase externa ou contínua) e de um terceiro componente 

conhecido como emulsificante (LEONARDI; CHORILLI, 2008). Dependendo da distribuição 

da água e do óleo nas diferentes fases, as emulsões podem ser classificadas em água/óleo (A/O) 

ou óleo/água (O/A). Considera-se que uma emulsão A/O tem gotículas de água dispersas em 

óleo, logo as gotículas de água fazem parte da fase interna e o óleo da fase externa ou contínua. 

Ao contrário, uma emulsão O/A tem gotículas de óleo dispersas em água, ou seja, as gotículas 

de óleo fazem parte da fase interna e a água da fase externa ou contínua. O que determina se 

uma emulsão é O/A ou A/O não é a quantidade de componentes hidro ou lipossolúveis e sim a 

polaridade do surfactante. Assim, emulsões O/A são aquelas em que o emulsificante é 

hidrossolúvel ou hidrofílico (LEONARDI, 2008). 

Os emulsificantes ou surfactantes são adicionados aos sistemas para evitar a 

coalescência das gotas e a separação dos líquidos em duas fases. Estes são adsorvidos na 

interface entre as gotas da fase interna e a fase contínua. Além disso, os emulsificantes 

diminuem a tensão interfacial entre os líquidos (LEONARDI; CHORILLI, 2008) e formam 

uma barreira protetora ao redor das gotas. 

Emulsões são sistemas com imenso potencial em campos diferentes de aplicação, como 

agricultura, medicina, indústria farmacêutica, cosmética e de alimentos, sendo assim de grande 

interesse científico (RHEIN et al., 2006). Além das emulsões simples (emulsões O/A e A/O), 

vários outros tipos de emulsões atingiram grande relevância, principalmente na indústria 

farmacêutica e de cosméticos, como as emulsões múltiplas, em que gotas estão dispersas dentro 

de outras gotas em um meio contínuo (ASERINE, 2008). Como um dos  progressos na pesquisa 

de emulsões tem-se a emulsão Janus, que é formada por gotículas internas características, 

chamadas de Janus (LINK et al., 2004). Emulsões Janus são emulsões que apresentam a mistura 

de dois óleos diferentes, constituindo a fase interna da emulsão O/A. A morfologia e o tamanho 

das gotas formadas dependem principalmente do tipo de surfactante utilizado e da viscosidade 

dos óleos (KOVACH et al., 2014).  
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Um dos maiores desafios na formulação de emulsões tem sido garantir a estabilidade 

por maiores períodos de tempo, visando aplicação e comercialização das mesmas, uma vez que 

a maioria das emulsões tende a perder sua estabilidade após as primeiras horas de preparo 

através de diferentes mecanismos (CHEN et al., 2009). Emulsões Janus têm se mostrado 

promissoras por apresentarem estabilidade à coalescência por longo período de tempo (até 336 

horas), devido a sua forte ligação com a interface óleo-água (LEONARDI et al., 2015; 

PERRECHIL et al., 2014). No entanto, apresentam baixa estabilidade à cremeação, com a 

formação de uma fase creme superior, e uma fase aquosa inferior. Uma maneira de aumentar a 

estabilidade das emulsões é através da adição de estabilizantes, que irão aumentar a viscosidade 

da fase contínua, ou promover a gelificação da fase contínua, possibilitando a formação de 

micropartículas (PERRECHIL et al., 2012). A formação de micropartículas pode ser obtida 

através da técnica de gelificação iônica, que consiste na formação de gotas de emulsão por 

atomização, seguida da gelificação da fase contínua, promovendo a formação de partículas 

gelificadas com óleo encapsulado no seu núcleo. Um dos compostos mais promissores nessa 

técnica é o polímero de alginato, devido a sua alta capacidade gelificante na presença de cátions, 

como os íons cálcio. Assim, a adição de alginato na fase contínua promove a formação de 

microgéis quase que instantaneamente. Os microgéis de alginato apresentam estruturas porosa, 

com capacidade de absorção de água e de realizar liberação por difusão (GOH et al., 2012). 

Dessa forma, além de aumentar a estabilidade, a formação de micropartículas gelificadas pode 

possibilitar a aplicação desses dispositivos como sistemas de encapsulação, para proteção e 

liberação de compostos hidrofóbicos (JOYE; MCCLEMENTS, 2014). 

O estudo de emulsões Janus ainda foi pouco explorado na área da cosmetologia e da 

dermatologia e, portanto, pesquisas que visam avaliar a formação e a estabilidade das emulsões 

de Janus devem ser desenvolvidas e estimuladas, afinal contemplam um tema atual e muito 

importante para as indústrias das áreas cosmética e farmacêutica, especialmente a 

dermatológica.  Além disso, apesar da técnica de gelificação iônica ser comumente empregada 

para a formação de microgéis de alginato com óleo encapsulado, até o presente momento não 

foram encontrados trabalhos que estudassem o preparo de microgéis biopoliméricos a partir de 

emulsões Janus. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 EMULSÃO 

 Emulsão é a mistura, termodinamicamente instável, de dois líquidos imiscíveis em que 

um se encontra disperso como pequenas gotas esféricas no outro (MOU et al., 2008). 

Dependendo da distribuição espacial da água e do óleo nas diferentes fases, as emulsões podem 

ser classificadas em água/óleo (A/O) ou óleo/água (O/A). Na emulsão A/O, gotículas de água 

estão dispersas em óleo, enquanto que uma emulsão O/A tem gotículas de óleo dispersas em 

água. 

 Substâncias estabilizantes, como emulsificantes e modificadores de textura, podem ser 

adicionados para que as emulsões se tornem cineticamente estáveis por um período razoável de 

tempo (MCCLEMENTS et al., 2007). Os emulsificantes ou surfactantes são moléculas 

tensoativas que são adicionados aos sistemas para evitar a coalescência das gotas e a separação 

dos líquidos em duas fases. Estes são adsorvidos na interface entre as gotas da fase interna e a 

fase contínua. Após a adsorção, os tensoativos podem atuar diminuindo a tensão interfacial 

entre as fases (LEONARDI et al., 2008) e formando uma barreira protetora ao redor das gotas. 

Assim, para que um emulsificante evite a desestabilização do sistema deve reduzir rapidamente 

a tensão interfacial na interface óleo-água, ligar-se fortemente à interface e proteger as gotículas 

recém-formadas contra floculação ou coalescência (DICKINSON, 2009). 

 A fase continua da emulsão é a fase em que o surfactante é preferencialmente solúvel. 

Assim, surfactante com maior solubilidade em água, irá formar uma emulsão do tipo O/A. Já a 

emulsão A/O é aquela obtida com um surfactante preferencialmente solúvel em óleo (BIBETTE 

et al., 1999). Dessa forma, o que determina se uma emulsão é O/A ou A/O não é a quantidade 

de componentes hidro ou lipossolúveis e sim a polaridade do surfactante (LEONARDI, 2008). 

A afinidade de cada surfactante é definida a partir do equilíbrio hidrofílico-lipofílico (HBL), 

sendo que surfactantes com HBL entre 1 e 4 são mais adequados para a estabilização de 

emulsões A/O, enquanto que surfactantes com HLB na faixa entre 10 e 13 são mais comumente 

utilizados para o preparo de emulsões O/A (YAMASHITA; SAKAMOTO, 2016). 

Já os modificadores de textura podem aumentar a viscosidade da fase contínua das 

emulsões (agentes espessantes) ou gelificar a fase contínua (agentes gelificantes), o que retarda 

ou impede o movimento das gotículas e consequentemente melhora a estabilidade da emulsão 

a longo prazo (MCCLEMENTS et al., 2007).  

A formação de emulsões por homogeneização é um processo altamente dinâmico. Dessa 

forma, mesmo após a sua formação, as gotículas estão em constante movimento e 

frequentemente colidem umas com as outras por causa de seu movimento browniano, gravidade 
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ou forças mecânicas aplicadas. Isso faz com que as propriedades das emulsões sofram 

mecanismos de desestabilização (MCCLEMENTS, 2005). 

 Por serem termodinamicamente instáveis, ou seja, o contato entre as moléculas de óleo 

e de água é termodinamicamente desfavorável, as gotículas tendem a se fundir com seus 

vizinhos quando colidem com eles, o que acaba levando à completa separação de fases. Sem 

um mecanismo de estabilização, a emulsão tende a se romper ao longo do tempo por diferentes 

processos físico-químicos. As características das interações gotícula-gotícula em uma emulsão 

dependem das interações coloidais do sistema. Forças de van der Waals, interações 

eletrostáticas e estérica são as três principais interações coloidais entre as gotículas de emulsão, 

as quais variam em seu sinal (atrativa ou repulsiva), magnitude (forte e fraca) e alcance (longa 

a curta). Assim, as gotículas tendem a se associar quando forças atrativas são predominantes no 

sistema e tendem a permanecer separadas quando as forças repulsivas predominam 

(MCCLEMENTS, 2005).  

 Dentre os mecanismos de desestabilização de uma emulsão pode-se destacar a 

floculação, na qual as gotículas de emulsão se agregam em unidades maiores, porém mantendo 

a sua integridade individual, e a coalescência, na qual a membrana entre as gotículas é rompida, 

ocorrendo a fusão de duas ou mais gotículas e formando uma gotícula com tamanho maior 

(Figura 1) (FRIBERG, 2007).  Além disso, dependendo da densidade dos líquidos pode ocorrer 

a separação gravitacional entre as fases contínua e gotas da fase dispersa. Na cremeação, as 

gotículas da fase dispersa migraram para o topo da emulsão (movimento ascendente), enquanto 

na sedimentação, essas gotículas migram para o fundo da emulsão (movimento descendente) 

(Figura 1). Emulsões O/A, geralmente, são susceptíveis à cremeação enquanto emulsões A/O 

são susceptíveis à sedimentação, uma vez que a fase oleosa tem menor densidade que a fase 

aquosa (MCCLEMENTS, 2005). Segundo a Lei de Stokes, a velocidade de cremeação ou 

sedimentação é proporcional à diferença de densidade da partícula e do fluido, ao tamanho das 

gotas e inversamente proporcional à viscosidade do fluido. Dessa forma, ao diminuir o tamanho 

de gotícula ou a diferença de densidade, ou ainda ao aumentar a viscosidade da fase contínua, 

a velocidade da separação gravitacional deve diminuir (DAMODARAN; PARKIN, 2018). 

 Outro mecanismo de desestabilização é a maturação de Ostwald, que consiste em uma 

transferência da fase dispersa de gotículas menores para as maiores através da fase aquosa 

circundante (DICKINSON, 2009). Como as gotículas maiores possuem menor energia livre e 

consequente maior estabilidade, esse processo ocorre espontaneamente (HAN et al., 2018). 

Esse tipo de desestabilização é relevante para emulsões com estabilidade a longo prazo. 
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Figura 1 -  Diagrama dos mecanismos de instabilidade de emulsões: cremeação, sedimentação, floculação, 

coalescência, Amadurecimento de Ostwald e inversão de fase. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de McClements (2007). 

 

2.2 EMULSÃO JANUS  

 Além das emulsões convencionais O/A ou A/O, também é possível preparar vários tipos 

de emulsões múltiplas, por exemplo, emulsões de óleo em água em óleo (O/A/O) ou água em 

óleo em água (A/O/A). As emulsões múltiplas de água em óleo em água (A/O/A) consistem em 

gotículas de água dispersas em gotículas de óleo maiores, as quais são dispersas em uma fase 

contínua aquosa. As emulsões múltiplas óleo-em-água-em-óleo (O/A/O), por outro lado, 

consistem em pequenas gotículas de óleo aprisionadas em gotículas de água maiores, que por 

sua vez são dispersas em uma fase contínua oleosa. Devido à sua estrutura dupla, essas 

emulsões têm mostrado grande potencial nas áreas farmacêutica e alimentícia. Emulsões 

A/O/A, por exemplo, tem sido amplamente estudas como transporte de drogas solúveis em água 

(vacinas, vitaminas, enzimas, hormônios), para mascarar compostos com sabores 

desagradáveis, ou ainda como sistema de liberação controlada (BIBETTE et al., 1999).  

 Outro tipo de emulsão múltipla começou a ser investigada, as chamadas emulsões Janus, 

que são constituídas por gotas formadas por dois óleos imiscíveis dispersos em uma fase aquosa 

em uma emulsão do tipo O/A (Figura 2) (NISISAKO et al, 2005). Essas emulsões podem 

combinar as propriedades benéficas de diferentes óleos num mesmo sistema, e possibilitar a 

Emulsão 

cineticamente 

estável. 

Cremeação Sedimentação Floculação Coalescência Amadurecimento 

de Ostwald 
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incorporação de diferentes compostos hidrofóbicos, sem interações entre eles. Assim, emulsões 

Janus têm mostrado ser um sistema de liberação inovador (LINK et al., 2004). 

 

Figura 2 - Microestrutura de emulsão Janus formada por dois óleos imiscíveis em uma fase contínua. 

 

Fonte: Adaptado de Leonardi et al. (2016). 

 

 Assim como as emulsões simples, as emulsões múltiplas são termodinamicamente 

instáveis devido ao excesso de energia livre associada à elevada área interfacial das gotículas 

da emulsão. O aumento da área interfacial resulta em um sistema termodinamicamente instável, 

uma vez que as gotículas dispersas tendem se unir para reduzir a área interfacial. Dessa forma, 

o sistema tende a voltar ao sistema bifásico original, podendo resultar na desestabilização da 

emulsão. A quebra das emulsões múltiplas pode ainda resultar na liberação de ingredientes 

ativos encapsulados na fase interna para a fase externa, sendo necessária a ampla compreensão 

dos mecanismos de estabilidade e liberação dessas emulsões (BIBETTE et al., 1999). Para as 

emulsões Janus, foi observado que a coalescência das gotas de Janus leva à formação de gotas 

maiores, porém, mantendo a mesma característica de Janus, em vez da separação total em duas 

fases. No entanto, as emulsões Janus mostraram-se bastante susceptíveis ao processo de 

cremeação (LEONARDI et al., 2016).  

 As emulsões Janus podem ser preparadas pela técnica de microfluídica, com a utilização 

de microcanais. Este método é capaz de gerar elevada reprodutibilidade do tamanho das gotas, 

porém utilizando equipamentos específicos e de alto custo, além da dificuldade no aumento de 

escala (LEONARDI et al., 2015; NISISAKO et al, 2005). O interesse nesse tipo de emulsão foi 

reforçado com o desenvolvimento de um processo de emulsificação em apenas uma etapa como 

uma alternativa ao método de microfluídica (HASINOVIC  et al., 2011). A metodologia 

desenvolvida é mais simples e utiliza equipamentos de baixo custo, o que torna o processo mais 

viável para aplicações industriais e para aumento de escala.  

Óleo 1 

Óleo 2 
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  A fim de aumentar a estabilidade das emulsões múltiplas a longo prazo e promover a 

aplicação dessas estruturas como sistemas de liberação controlada, podem ser utilizados 

biopolímeros para a estabilização das emulsões ou gelificação da fase contínua, com a formação 

de partículas de microgel (DICKINSON, 2015). 

  

2.3 MICROPARTICULAS 

Micropartículas gelificadas, também chamadas de microgéis, são dispersões coloidais 

de partículas poliméricas reticuladas, que podem ser preparados por diferentes técnicas, sendo 

que a maioria delas combina a formação de gotas/partículas com gelificação (FARJAMI; 

MADADLOU, 2017).  Os microgéis podem ser produzidos a partir de materiais poliméricos, 

naturais ou sintéticos.  Dentre os materiais promissores a serem utilizados para o preparo de 

microgéis estão os biopolímeros, como proteínas e polissacarídeos, que se destacam devido à 

sua biocompatibilidade, biodegradabilidade, não-toxicidade e capacidade de adsorver 

moléculas bioativas (PARK et al., 2017). Os biopolímeros são amplamente utilizados nas 

indústrias de alimento e farmacêutica para o controle da microestrutura, textura e estabilidade 

dos produtos devido às propriedades emulsificante e espumante das proteínas, e de retenção de 

água, espessante e gelificante dos polissacarídeos (DICKINSON, 2003). Além disso, são 

materiais ecologicamente corretos, extraídos de fontes renováveis e com ampla variedade de 

propriedades físico-químicas dependendo da sua estrutura, possibilitando diferentes aplicações 

(LEUNG et al., 2010; MCCLEMENTS, 2017).  

Os microgéis podem ser aplicados como sistemas de liberação controlada de substâncias 

bioativas devido à sua capacidade de controlar a encapsulação e liberação de substâncias em 

diferentes condições ambientais, como temperatura, pH, campo elétrico ou força iônica 

(NERAPUSRI et al., 2006). Dependendo da reticulação dos polímeros nos microgéis, estes 

podem ser classificados em físicos ou químicos. Nos microgéis físicos, a formação da rede 

polimérica é gerada por meio de interações hidrofóbicas e/ou interações iônicas. Esta última 

interação é sensível a variáveis ambientais. Já nos microgéis químicos, a formação da rede 

polimérica é gerada por meio de interações covalentes. Consequentemente os microgéis 

químicos possuem maior estabilidade do que os físicos (DAS et al., 2006). 

O alginato é um dos polissacarídeos mais utilizados no desenvolvimento de microgéis 

devido a sua biocompatibilidade, baixa toxicidade e baixo custo. Esse polissacarídeo de cadeia 

linear é extraído da parede celular de algas marrons (Phaeophyceae), é altamente hidrofílico e 

com boa capacidade gelificante (LIU et al., 2008). Sua estrutura básica consiste em polímeros 

não ramificados lineares contendo ácido β-D-manurônico (M) e ácidos α-L-gulurônico (G) 
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ligados por ligações do tipo (1 → 4), de modo que a proporção e distribuição da composição 

do alginato influencia diretamente em suas propriedades físicas e de seus hidrogéis (PAWAR; 

EDGAR, 2012). Alginato gelifica na presença de cátions monovalentes ou divalentes, por meio 

de ligações iônicas, preferencialmente pelos grupos carboxilato dos monômeros G, resultando 

na formação de hidrogel quase que instantaneamente (PARK et al., 2017). Dessa forma, géis 

de alginato com alto conteúdo de ácido gulurônico tendem a ser rígidos e frágeis, enquanto que 

os géis com alto proporção de ácido manurônico tendem a ser mais elásticos. Além disso, 

devido à estrutura porosa dos géis alginato, altas concentrações desse polímero aumentam a 

capacidade de absorção de água e liberação dos compostos ativos encapsulados por difusão 

(GOH et al., 2012). As condições de gelificação (temperatura, tipo de íon, concentração de íons 

e concentração de alginato) devem ser cuidadosamente controladas para produzir géis 

homogêneos e com maior eficiência de encapsulação (JOYE; MCCLEMENTS, 2014). Além 

disso, para aplicações farmacêuticas, o alginato extraído deve possuir elevada pureza para não 

induzir reações imunológicas (PARK et al., 2017).  

A primeira etapa para a encapsulação de óleos geralmente inclui a formação de emulsões 

do tipo óleo em água, com o polímero a ser gelificado adicionado à fase contínua (CHAN, 

2011). Dentre os materiais que podem ser encapsulados estão os óleos voláteis e facilmente 

oxidáveis, pois é uma técnica realizada a temperatura ambiente e gera alto rendimento por meio 

da gelificação de alginato (CHAN et al., 2011). Para a formação dos microgéis, a emulsão é 

gotejada ou extrusada na solução salina, promovendo a gelificação das gotas contendo o óleo 

encapsulado. Essa técnica é conhecida como gelificação iônica (JOYE; MCCLEMENTS, 

2014). Apesar da técnica de gelificação iônica já ter sido extensivamente estudada para a 

formação de microgéis de alginato contendo óleo encapsulado, até o presente momento não 

foram encontrados trabalhos que estudassem o preparo de microgéis biopoliméricos a partir de 

emulsões Janus.  
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3 OBJETIVOS  

 O objetivo desse trabalho foi estudar a estabilidade da emulsão Janus, contendo 

diferentes concentrações de alginato (0%, 1%, 2% e 3% m/v) de alginato, homogeneizadas em 

diferentes velocidades (7.000 rpm, 14.000 rpm e 21.000 rpm), e desenvolver micropartículas 

pela gelificação do alginato. Para isso foram estudadas a morfologia das gotas e micropartículas 

por meio de microscopia ótica, estabilidade à cremeação e tamanho das gotas e partículas por 

difração a laser.  
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

4.1 MATERIAL 

 Para o preparo dos sistemas foram empregados água deionizada, óleo de urucum (OV) 

(Mundo dos Óleos, Brasil), óleo de silicone (OS) e surfactante Tween 80® adquiridos da Synth 

(Brasil). Também foi utilizado o biopolímero alginato de sódio (Danisco, Dinamarca). Os 

demais reagentes foram de grau analítico. 

 

4.2 MÉTODO 

4.2.1 PREPARO DAS EMULSÕES JANUS 

Para o preparo das formulações sem polímero foram inicialmente pesados 1,6 g do 

surfactante (Tween 80®), 1,4 g do óleo de silicone e 0,6 g do óleo de urucum e a mistura foi 

então foi reservada. Separadamente, foram pesados 16,4 g de água (LEONARDI et al., 2016). 

Em seguida, o béquer contendo a mistura de óleos e o surfactante foi colocado no Ultra-

Turrax® em velocidade reduzida e a água foi adicionada lentamente. Então, deixou-se toda a 

emulsão homogeneizando por 5 minutos com velocidades de 7.000 rpm, 14.000 rpm e 21.000 

rpm (F1, F2 e F3 respectivamente). 

 Para o preparo das formulações com polímero foi preparada a mesma mistura de óleos 

e surfactante (1,6 g do surfactante Tween 80®, 1,4 g do óleo de silicone e 0,6 g do óleo de 

urucum). Em seguida foram preparadas soluções de alginato (1, 2 e 3% m/v) pela dispersão do 

pó em água, aquecendo cuidadosamente para que a água não evaporasse. As soluções contendo 

polímero em água foram agitadas manualmente com o auxílio de um bastão de vidro por cerca 

de 3 minutos.  Logo após esta preparação, cada tubo contendo as misturas de óleos e surfactante 

foi colocado no Ultra-Turrax® com velocidade reduzida e a solução polimérica foi gotejada 

lentamente. Após a total adição da solução polimérica, a velocidade do Ultra-Turrax® foi 

aumentada para 7.000 rpm, 14.000 rpm e 21.000 rpm e a emulsão foi homogeneizada por 5 

minutos. As formulações estudadas estão apresentadas na Tabela 1. 
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Tabela 1 - Composição das diferentes formulações Janus. 

Componentes  

Formulações F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 

Água (g) 16,4 16,4 16,4 16,25 16,25 16,25 16,05 16,05 16,05 15,90 15,90 15,90 

Óleo de urucum 

(g) 

0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 

Óleo Silicone (g) 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 

Tween 80 (g) 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 

Alginato - - - 1% 1% 1% 2% 2% 2% 3% 3% 3% 

Velocidade 

Turrax (rpm) 

7.000 14.000 21.000 7.000 14.000 21.000 7.000 14.000 21.000 7.000 14.000 21.000 

 

4.2.2 ESTABILIDADE DAS EMULSÕES 

A estabilidade das emulsões Janus foi analisada a partir da observação visual das 

formulações desenvolvidas, nos tempos 0 e 7 dias. Para isso, as emulsões foram armazenadas 

em provetas graduadas e seladas, imediatamente após o seu preparo, à temperatura ambiente. 

Esses tempos foram definidos a partir de ensaios preliminares realizados pelo grupo de pesquisa 

que demonstraram que as emulsões já atingiram um equilíbrio no processo de cremeação após 

7 dias de armazenamento em temperatura ambiente. 

A extensão da fase creme foi demonstrada a partir do índice de cremeação (IC) de cada 

formulação após 7 dias de preparo. O IC pode ser calculado a partir da seguinte equação IC = 

(HE / HS) × 100, onde HS é a altura inicial da emulsão e HE é a altura da fase inferior após a 

separação de fases (MCCLEMENTS, 2007).  

Nesse estudo, a estabilidade das formulações foi registrada por meio de fotografias, de 

modo a quantificar a mudança da aparência durante o período de armazenamento.  

4.2.3 MICROSCOPIA ÓTICA 

 As microestruturas das emulsões Janus foram analisadas por meio de microscopia ótica, 

em microscópio Primo Star (Zeiss), com objetivas de 10x, 40x e 100x. Para isso, foram retiradas 

amostras de cada formulação, as quais foram colocadas em lâminas, cuidadosamente cobertas 

com lamínulas e observadas no microscópio imediatamente após o seu preparo e após sete dias 
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de armazenamento. Foram obtidas pelo menos cinco imagens de cada amostra de forma a varrer 

toda a lâmina.   

4.2.4 ANÁLISE DO TAMANHO DE GOTAS JANUS 

 O tamanho das gotas Janus presentes nas formulações de estudo foi analisado utilizando 

a técnica de Difração a Laser no equipamento Cilas 1190 (Cilas, França). Água deionizada foi 

utilizada como fluido dispersante. À medida que um feixe de laser interage com as gotas 

dispersas na amostra, é medida a variação angular na intensidade da luz difratada. Gotas grandes 

dispersam a luz em pequenos ângulos em relação ao feixe de laser e gotas pequenas dispersam 

a luz em ângulos grandes. (MUN; et al., 2005) Com isso, foi possível obter as distribuições de 

tamanho de gota das amostras estudadas. 

4.2.5 PREPARO DOS MICROGÉIS A PARTIR DAS EMULSÕES JANUS 

 As emulsões Janus que apresentaram maior estabilidade foram selecionadas para o 

desenvolvimento dos microgéis através da técnica de gelificação iônica (JOYE; 

MCCLEMENTS, 2014). Nessa técnica, cada emulsão foi bombeada até um bico atomizador 

duplo fluido, o qual é responsável pela passagem da emulsão e do ar comprimido (com pressão 

de 0,2 bar). O impacto do ar comprimido sobre o fluido causou a desintegração da emulsão em 

gotículas, que foram coletadas em um béquer contendo uma solução aquosa de cloreto de cálcio 

(CaCl2) 1% (m/v) sob agitação magnética. A altura entre o bico atomizador e a solução foi de 

aproximadamente 5 cm. Ao entrar em contato com a solução, devido a interações iônicas entre 

os grupos ácidos do alginato e os íons gelificantes, as gotículas gelificaram formando as 

micropartículas, com o aprisionamento dos óleos. Após esse procedimento, os microgéis de 

cada emulsão foram agitados na solução aquosa de cloreto de cálcio por aproximadamente 30 

minutos, com o auxílio do agitador magnético, para completa reticulação da rede de gel. 

4.2.6 ANÁLISE DOS MICROGÉIS 

 O tamanho das partículas de microgéis presentes na formulação de estudo selecionada 

foi analisado utilizando a técnica de Difração a Laser por meio do equipamento Cilas 1190 

(Cilas, França) e microscopia ótica, conforme as metodologias descritas anteriormente para a 

análise das emulsões Janus nas diferentes velocidades de preparo.  
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5 RESULTADOS  

5.1 ESTABILIDADE DAS EMULSÕES JANUS 

A influência da concentração de alginato e da velocidade de agitação na aparência visual 

e estabilidade das formulações foram analisadas. As Figuras 3 a 6 ilustram a análise visual das 

emulsões Janus sem a adição de alginato e com a presença de 1%, 2% e 3% de alginato, 

respectivamente, após 7 dias de armazenamento em temperatura ambiente.   

 

Figura 3 - Aparência macroscópica das formulações preparadas sem a adição de alginato nas velocidades 7.000, 

14.000 e 21.000 rpm (F1, F2 e F3 respectivamente) após 7 dias de seu preparo. 

7.000 rpm 14.000 rpm 21.000 rpm 

IC: 84,7% IC: 84,7% IC: 84,7% 
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Figura 4 - Ilustração macroscópica das formulações preparadas com 1% de alginato nas velocidades 7.000, 

14.000 e 21.000 rpm (F4, F5 e F6 respectivamente) após 7 dias de seu preparo. 

7.000 rpm 14.000 rpm 21.000 rpm 

IC: 78,7% IC: 68,0% IC: 68,9% 

   

 

 

Figura 5 - Ilustração macroscópica das formulações preparadas com 2% de alginato nas velocidades 7.000, 

14.000 e 21.000 rpm (F7, F8 e F9 respectivamente) após 7 dias de seu preparo. 

7.000 rpm 14.000 rpm 21.000 rpm 

IC: 59,9% IC: 45,5% IC: 27,2% 
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Figura 6 - Ilustração macroscópica das formulações preparadas com 3% de alginato nas velocidades 7.000, 

14.000 e 21.000 rpm (F10, F11 e F12 respectivamente) após 7 dias de seu preparo. 

7.000 rpm 14.000 rpm 21.000 rpm 

IC: 0 IC: 0 IC: 0 

   

 

5.1.1 INFLUÊNCIA DO ALGINATO NA ESTABILIDADE DAS EMULSÕES 

JANUS 

A densidade das gotas de óleo da emulsão é menor do que a densidade da fase contínua 

aquosa, assim, as emulsões O/A tendem a ser desestabilizadas pelo processo de cremeação. 

Nesse caso, as gotas de óleo tendem a se acumular no topo da emulsão e a fase aquosa no fundo 

(MCCLEMENTS, 2005).  

Na ausência de alginato, foi observada a cremeação de gotículas após as primeiras horas 

de preparo. Logo, as gotas das emulsões sem polímero, possivelmente, são mais suscetíveis à 

coalescência devido ao contato prolongado entre as gotas de óleo. O IC das formulações sem 

polímero nas diferentes condições de preparo e todas as emulsões resultaram em índice igual a 

cerca de 85% (Figura 3). 

Esses resultados estão em conformidade com o estudo realizado por Leonardi et al. 

(2015), o qual aponta o surgimento de uma camada turva no topo da emulsão após 1 h de 

repouso.  

A fim de aumentar a estabilidade da formulação a longo prazo, reduzindo o processo de 

separação das fases da emulsão, é necessário a adição de modificadores de textura, como por 

exemplo os polímeros. Esses compostos apresentam a função de aumentar a viscosidade da fase 
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contínua, reduzindo a mobilidade das gotas. Como a estabilidade de uma emulsão à cremeação 

pode ser estimada pela Lei de Stokes, a viscosidade da fase contínua é inversamente 

proporcional à velocidade de cremeação (MCCLEMENTS, 2005). 

Na presença de 1% de alginato, foi observada cremeação da emulsão após 7 dias de 

armazenamento, a qual resultou na separação da emulsão em uma fase creme superior e outra 

de soro turvo na parte inferior do tubo. O IC calculado para as emulsões homogeneizadas em 

velocidade de 7.000, 14.000 e 21.000 rpm, foi respectivamente igual a 78,7%, 68,0% e 68,9% 

(Figura 4). 

Essa camada de soro turvo, é tipicamente encontrado em emulsões floculadas em 

sistemas polidispersos. Nesse sistema, apenas uma fração das gotas sofre o processo de 

cremeação, ou seja, as gotas maiores de óleo tendem a mover-se rapidamente para cima 

(formando a camada de creme floculada) enquanto as gotas menores de óleo (não floculadas) 

permanecem dispersas na fase inferior da emulsão (MCCLEMENTS, 2007). 

Na presença de 2% de alginato, também foi observada a cremeação da emulsão após 7 

dias de armazenamento, porém, a fase de soro era transparente, o que sugere um sistema de 

emulsão monodisperso (Figura 5). Em sistemas monodispersos, devido à separação 

gravitacional, as gotas tendem a iniciar seu movimento ascendente com a mesma velocidade de 

cremeação. Com isso, existe a formação de uma camada de creme repleta de gotas e em uma 

camada de soro transparente com concentração de gotas insuficiente para promover dispersão 

de luz nesta fase. Os resultados apresentados apontam que, possivelmente, as emulsões 

contendendo 2% de alginato resultaram em maior densidade de gotas de tamanhos semelhantes 

em relação às emulsões contendo 1% de alginato. O IC das emulsões contendo 2% de alginato 

obtido para a emulsão homogeneizada a 7.000 rpm foi igual a 59,9%; a 14.000 rpm foi igual a 

45,5% e a 21.000 rpm foi 27,2%.  

As emulsões contendo 3% de alginato em sua formulação e preparadas com diferentes 

velocidades de homogeneização (ou seja, F10, F11 e F12) resultaram em maior estabilidade. 

Para essas formulações, foi observada uma única fase homogênea e opaca, indicando que as 

emulsões foram estáveis à cremeação, com IC igual a zero em todas as condições de preparo, 

mesmo após sete dias de armazenamento (Figura 6). 

Com o aumento da concentração de alginato nas formulações, a viscosidade da fase 

continua é aumentada. O aumento da viscosidade reduziu a velocidade de movimento da fase 

dispersa, diminuindo o movimento ascendente das gotas em emulsão e consequentemente 

diminuindo o contato prolongado entre elas, mantendo o sistema estável à coalescência 
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(MCCLEMENTS, 2007). O aumento da concentração de alginato reduziu o índice de 

cremeação das emulsões, sendo o IC igual a zero para a maior concentração de alginato (3%).  

5.1.2 INFLUÊNCIA DA VELOCIDADE DE HOMOGENEIZAÇÃO NA 

ESTABILIDADE DAS EMULSÕES JANUS  

As Figuras 3 a 6 também ilustram o efeito da velocidade de homogeneização das 

emulsões na aparência macroscópica das emulsões sem adição de alginato e contendo 1%, 2% 

e 3% do polímero. 

A frequência de colisão entre as gotas em emulsão depende do movimento browniano e 

da força gravitacional. Além disso, o tamanho final das gotas da emulsão irá depender das 

forças mecânicas aplicadas durante a homogeneização. Para a formação de gotas menores, a 

partir de gotas maiores, é necessário que o força mecânica aplicada durante homogeneização 

supere as forças interfaciais (DICKINSON, 2009).  

Nas emulsões sem a presença de alginato, a mudança de velocidade durante a 

emulsificação, não alterou significativamente a estabilidade do sistema. Nesse caso, devido à 

ausência do alginato como estabilizante, ocorreu rapidamente o processo de cremeação, 

levando à coalescência das gotas, independentemente da velocidade de homogeneização. 

Nas formulações contendo 1% e 2% de alginato, o aumento da velocidade de 

homogeneização aumentou a estabilidade das emulsões, com menor índice de cremeação. Esses 

resultados sugerem que o aumento da velocidade de homogeneização provavelmente diminuiu 

o tamanho das gotas formadas na emulsão, reduzindo o processo de cremeação. Esses 

resultados estão em conformidade com a Lei de Stokes, a qual aponta que a velocidade de 

cremeação é proporcional ao tamanho das gotas e inversamente proporcional à viscosidade do 

fluido.  

 Nas formulações contendo 3% de alginato, foi possível observar que a quantidade de 

polímeros adicionada nas formulações foi o suficiente para evitar a cremeação em todas as 

velocidades de preparo.  Assim, possivelmente, menores tamanhos de gota foram formados 

durante a emulsificação e a concentração de polímero foi eficiente para diminuir o processo 

de cremeação, resultando na permanência de pequenas gotas em emulsão e estabilidade do 

sistema.   
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5.2 ANÁLISES MICROSCÓPICAS DAS EMULSÕES JANUS 

 As emulsões Janus foram analisadas por microscopia óptica, imediatamente após o seu 

preparo, para verificar a presença de gotas Janus. As amostras foram coletadas na parte central 

do tubo para maior representatividade. As mesmas amostras foram analisadas após sete dias de 

armazenamento, sendo, nesse caso, coletadas na parte superior do tubo (camada de creme) para 

verificar a microestrutura das gotas Janus. As Figuras 7 e 8 apresentam a microestruturas das 

emulsões Janus imediatamente após o seu preparo e após 7 dias de armazenamento, 

respectivamente. 

Pela técnica de microscopia também foi possível analisar a extensão da floculação e 

coalescência das gotas das emulsões a fim de correlacionar com os resultados obtidos nas 

análises de estabilidade. 

 

Figura 7 - Microscopia ótica das emulsões Janus contendo diferentes concentrações de alginato na fase contínua, 

analisadas em diferentes objetivas imediatamente após o preparo. Barra de escala = 100 µm (para objetiva de 

40x) e 10 µm (para objetiva de 100x) 

% 

alg 

7.000 rpm 14.000 rpm 21.000 rpm 

0% Objetiva 40x Objetiva 40x Objetiva 40x 

   

1%  Objetiva 100x Objetiva 100x Objetiva 100x 
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2% Objetiva 100x Objetiva 100x Objetiva 100x 

   

3%  Objetiva 100x Objetiva 100x Objetiva 100x 

   

 

 

Figura 8 - Microscopia ótica das emulsões Janus com diferentes concentrações de alginato na fase contínua 

analisadas em diferentes objetivas após 7 dias de preparo. Barra de escala = 10 µm. 

% 

alg. 

7.000 rpm 14.000 rpm 21.000 rpm 

0% Objetiva 100x Objetiva 100x Objetiva 100x 
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1%  Objetiva 100x Objetiva 100x Objetiva 100x 

   

2% Objetiva 100x Objetiva 100x Objetiva 100x 

   

3%  Objetiva 100x Objetiva 100x Objetiva 100x 

   

 

5.2.1 INFLUÊNCIA DO ALGINATO NA ESTABILIDADE DAS GOTAS JANUS 

 A partir das análises microscópicas foi possível identificar a presença de gotas Janus em 

todas as formulações desenvolvidas. Na ausência de alginato, observaram-se tamanhos maiores 

de gotas Janus em relação às demais emulsões e um aumento do tamanho das gotas após 7 dias 

de armazenamento, demonstrando que esse sistema possui menor estabilidade à coalescência. 

Esses resultados estão de acordo com a menor estabilidade à cremeação verificada para essas 

emulsões (Figura 3). 
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Nas formulações contendo 1% e 2% de alginato verificou-se a presença de gotas 

floculadas tanto nas análises realizadas imediatamente após o preparo quanto após sete dias de 

armazenamento. No entanto, ambas análises apontaram que a integridade individual das gotas 

estava preservada. As imagens de microscopia ótica obtidas após 7 dias de armazenamento 

mostram algumas gotas maiores em relação à microestrutura imediatamente após o preparo das 

emulsões, especialmente para 1% alginato, indicando que ocorreu um processo de coalescência 

das gotas. Esses processos de floculação e coalescência levam a uma aceleração do processo de 

separação gravitacional das emulsões, como mostrado nas Figuras 4 e 5. 

Nas emulsões contendo 3% de alginato, foi possível observar gotas claramente 

separadas e uniformemente distribuídas pela imagem. Confirmando um sistema não floculado. 

Além disso, não foi observada a ocorrência de coalescência. 

A comparação entre as amostras com diferentes concentrações de alginato mostra que o 

tamanho de gotas Janus diminuiu ao aumentar a concentração de alginato nas formulações. Esse 

resultado pode ser explicado pelo aumento da viscosidade da fase contínua e redução do 

movimento das gotas. Com isso, ocorre uma diminuição do contato entre as gotas, mantendo-

as com menor tamanho na emulsão. Esse efeito sugere eficaz ação estabilizante do alginato 

quando utilizado na concentração de 3% na fase contínua, uma vez que as emulsões contendo 

3% de alginato foram estáveis à cremeação (Figura 6).  

5.2.2 INFLUÊNCIA DA VELOCIDADE DE HOMOGENEIZAÇÃO NA 

ESTABILIDADE DAS GOTAS JANUS  

O aumento de velocidade durante o processo de homogeneização gerou uma aparente 

diminuição no diâmetro médio das gotas em todas concentrações de alginato e na ausência do 

polímero (Figura 7).  

Conforme explicado anteriormente, a diminuição do tamanho das gotas em emulsão 

pode ser gerada pelo aumento da frequência de colisão entre as gotas, durante a 

homogeneização, devido ao aumento de energia aplicada. A distribuição do tamanho médio de 

gota, após a homogeneização, é determinada pelo tempo necessário para o emulsificante ser 

adsorvido na interface das gotas, em relação ao intervalo de tempo médio das colisões entre as 

gotas (DICKINSON, 2009).  Assim, para manter as pequenas gotas recém-formadas, o tempo 

de colisão entre as gotas deve ser maior do que o tempo de adsorção do surfactante na interface 

das gotículas.  
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Ao analisar os resultados obtidos das emulsões sem a presença de polímero, foi possível 

observar a eficiência do efeito emulsificante do Tween, o que resultou na formação de gotas 

com menores tamanhos de diâmetro com o aumento da velocidade de cisalhamento. No entanto, 

essa redução no tamanho de gotas não foi suficiente para impedir ou reduzir o processo de 

desestabilização pelo mecanismo de cremeação. 

Para as emulsões contendo 1% e 2% de alginato, a redução no tamanho de gotas 

promovida pelo aumento da velocidade de homogeneização foi capaz de aumentar a 

estabilidade das emulsões à cremeação, como mostrado nas Figuras 4 e 5. Já para as emulsões 

contendo 3% de alginato, o aumento da velocidade de homogeneização levou a uma aparente 

redução no tamanho das gotas, porém sem impacto na estabilidade, já que nenhuma das 

emulsões apresentou separação de fases (Figura 6). 

 

5.3 ANÁLISES DE DISTRIBUIÇÃO DE TAMANHO DE GOTAS DAS EMULSÕES 

JANUS 

A estabilidade das emulsões Janus pode ser relacionada com a determinação da 

distribuição do tamanho das gotas. O objetivo dessa análise foi verificar a influência das 

diferentes concentrações de alginato (Figuras 9, 10 e 11) e diferentes condições de preparo 

(Figuras 12, 13, 14 e 15) no tamanho das gotas Janus em emulsão após 7 dias de 

armazenamento. 

5.3.1 INFLUÊNCIA DA CONCENTRAÇÃO DE ALGINATO NO TAMANHO DAS 

GOTAS JANUS 

O impacto da variação da concentração de alginato no tamanho de gotas das emulsões 

Janus após sete dias de armazenamento, ilustrados nas Figuras 9, 10 e 11, confirma o efeito 

estabilizante do alginato.  Pelos gráficos de distribuição de tamanho das gotas Janus, o aumento 

da concentração de alginato reduziu o tamanho médio das gotas Janus, mesmo após 7 dias de 

armazenamento. Essa redução no tamanho de gotas aumentou a vida útil da emulsão durante o 

período de observação associado ao aumento da concentração do polímero na fase contínua, 

promovendo o aumento da viscosidade da emulsão e, consequentemente, diminuição do 

movimento e contato das gotas, mantendo menores tamanhos de gota das emulsões. 

A emulsão preparada com velocidade de emulsificação de 7.000 rpm, a adição de 1% 

de alginato não gerou mudança significativa no diâmetro das gotas da emulsão em relação à 

amostra preparada sem adição de polímero. A concentração de 1% de alginato não foi o 
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suficiente para diminuir o movimento das gotas na emulsão. Com isso, as gotículas continuaram 

se agregando e formando gotas de tamanho maior, de forma semelhante.  
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Figura 9 - Distribuição de tamanho de gotas Janus das emulsões com diferentes 

concentrações de alginato, homogeneizadas a 7.000rpm. 

Figura 10 - Distribuição de densidade do tamanho de gotas Janus das formulações de 

estudo com diferentes concentrações de alginato, homogeneizadas a 14.000 rpm. 
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A partir desse estudo foi possível concluir que as formulações contendo 3% de alginato 

em sua formulação apresentaram maior eficácia na estabilização das emulsões, impedindo o 

contato prolongado das gotas, gerando gotas com menor diâmetro e maior estabilidade do 

sistema, mesmo após sete dias de armazenamento. 

Esses resultados estão em conformidade com o estudo de Huang et al. (2001) que 

demonstrou a diminuição do tamanho de gotas com o aumento da concentração de 

hidrocolóides na fase contínua das emulsões.  

5.3.2 INFLUÊNCIA DA VELOCIDADE DE EMULSIFICAÇÃO NO TAMANHO 

DAS GOTAS JANUS 

As Figuras 12, 13 e 14 ilustram a influência da variação de velocidade de 

homogeneização nas formulações contendo 1%, 2% e 3% de alginato, respectivamente. A partir 

dos resultados das análises do impacto da variação da velocidade de homogeneização na 

distribuição do tamanho de gotas das emulsões, foi possível observar que ocorreu a diminuição 

do diâmetro médio das gotas ao aumentar a velocidade de preparo. Os resultados confirmam as 

análises anteriores ao demonstrar que o aumento da energia aplicada foi capaz de promover 

maior quebra das gotas em emulsão, e o surfactante, Tween, adsorvido na superfície das gotas 

agiu rapidamente diminuindo a tensão interfacial entre as gotas antes das mesmas se colidirem, 

evitando a formação de gotas maiores. 
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Figura 11 - Distribuição de densidade do tamanho de gotas Janus das formulações de 

estudo com diferentes concentrações de alginato, homogeneizadas a 21.000 rpm. 
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Ao analisar a Figura 12, a qual ilustra a distribuição de tamanho de gotas das 

formulações contendo 1% de alginato em sua fase contínua, foi possível observar que a emulsão 

homogeneizada a 21.000 rpm gerou menores tamanhos de gota em relação às demais 

concentrações de polímero, porém essa redução não foi muito significativa. Esse resultado está 

em conformidade com as análises anteriores, as quais demonstraram que o aumento da 

velocidade de homogeneização para as emulsões contendo 1% de alginato na fase contínua foi 

insuficiente para prevenir a floculação, coalescência e cremeação das gotas da emulsão (Figuras 

4 e 8).  

O aumento da velocidade de homogeneização para as concentrações 2% e 3% de 

alginato promoveram uma redução significativa no tamanho das gotas, indicando que essas 

concentrações de alginato foram suficientes para manter a viscosidade adequada na fase 

contínua, diminuindo consequentemente as colisões entre as gotas, resultando em quantidades 

significativas de gotas com menores tamanhos de diâmetro em relação as outras velocidades de 

preparo (Figuras 13 e 14).    
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Figura 12 - Distribuição de densidade do tamanho de gotas Janus das emulsões de 1% de 

alginato em diferentes velocidades de homogeneização. 
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Pela distribuição do diâmetro médio das gotas Janus, foi possível observar que as 

emulsões que contêm 3% de alginato em sua formulação apresentou menores tamanhos após o 

armazenamento, entre 7 a 25 µm, resultando na maior estabilidade à cremeação e floculação do 

sistema. Os resultados estão de acordo com as análises anteriores, uma vez que o tamanho das 

gotas tem relação direta com as imagens de microscopia e tem forte influência na estabilidade 
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Figura 13 - Distribuição de densidade do tamanho de gotas Janus das emulsões de 2% de 

alginato em diferentes velocidades de homogeneização. 

Figura 14 - Distribuição de densidade do tamanho de gotas Janus das emulsões de 3% de 

alginato em diferentes velocidades de homogeneização. 
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das emulsões. Alguns estudos encontrados na literatura indicam que a estabilidade da emulsão 

tem uma influência significativa na eficiência e qualidade do processo de encapsulação 

(GHARSALLAOUI et al., 2007; SOOTTITANTAWAT et al., 2003). Assim, as emulsões 

produzidas com 3% de alginato foram escolhidas para o preparo das micropartículas. 

 

5.4 PARTICULAS PRODUZIDAS A PARTIR DAS EMULSÕES JANUS 

A Figura 15 ilustra as micropartículas produzidas a partir das emulsões Janus pelo 

processo de gelificação iônica. A partir das imagens de microscopia foi possível observar que 

a integridade das gotas das emulsões Janus foi mantida.  

Partículas esféricas foram formadas em todas as condições de preparo, sugerindo que a 

concentração de alginato utilizada na fase contínua foi capaz de gerar viscosidade adequada 

para que houvesse o entrelaçamento das cadeias poliméricas, mantendo a integridade das 

partículas. Com isso, houve uma encapsulação eficiente das gotas Janus das emulsões. Esse 

resultado está em conformidade com estudo realizado por Ouwerx et al. (1998) o qual aponta a 

existência de um valor adequado para viscosidade, em soluções de alginato, para a formação de 

partículas esféricas.  

Em menores concentrações de alginato, possivelmente, não haveria reticulação 

suficiente do alginato com íons de cálcio na superfície das gotas de emulsão. Assim, uma vez 

que as gotas caíssem no banho de gelificação, resultariam na formação de géis mais fracos, 

mais porosos e com maior elasticidade, o que diminuiria a eficiência de encapsulação. Além 

disso, provavelmente seriam formados microgéis com maiores tamanhos (CHAN, 2011) e mais 

suscetíveis à desintegração ao longo do tempo (GOH et al., 2012). 

Conforme estudo de Rosenberg et al. (1990), o aumento de viscosidade na fase contínua 

da emulsão melhora a retenção de compostos encapsulados no núcleo da partícula. Além disso, 

o aumento da viscosidade da fase contínua leva à formação de partículas mais esféricas 

(PERRECHIL et al., 2011). Por fim, o aumento de concentração de alginato resulta em uma 

estrutura mais porosa, com maior capacidade de absorção de água, capaz de realizar liberação 

por difusão (GOH et al., 2012). Assim, os microgéis em estudo têm potencial para realizar 

liberação de drogas por difusão, porém são necessários estudos posteriores para verificar esse 

efeito. 

 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#14
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Figura 15 - Microscopia dos microgéis produzidos a partir de emulsões Janus contendo 3% de alginato em 

diferentes velocidades de preparo. Barra de escala = 100 µm (objetiva de 40x).  

7.000 rpm 14.000 rpm 21.000 rpm 

   

  

  

A Figura 16 ilustra a distribuição de tamanho de partículas dos microgéis desenvolvidos 

a partir das formulações F10, F11 e F12 contendo 3% de alginato e preparadas em velocidades 

de 7.000, 14.000 e 21.000 rpm, respectivamente. É possível observar a presença de dois picos 

no gráfico de distribuição do tamanho de partículas (distribuição bimodal). Ao comparar o 

primeiro pico da distribuição do tamanho de partículas com o do tamanho de gotas presentes 

em emulsões contendo 3% de alginato em sua fase continua, verificou-se que ambos possuem 

gotas com diâmetro na faixa de 17 a 25 µ𝑚. Essa semelhança de tamanho pode estar associada 

ao primeiro pico que é a representação gráfica das gotas Janus livres dispersas em solução. O 

segundo pico da distribuição está na faixa entre 45 e 100 µm, o que está de acordo com o 

tamanho das partículas apresentadas na Figura 15. Na análise da distribuição do tamanho dos 

microgéis, em todas as condições de preparo, os tamanhos de microgéis foram similares, 

demonstrando que a variação na velocidade de homogeneização das emulsões contendo 3% de 

alginato não influenciou no tamanho das micropartículas. 
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Figura 16 - Densidade de distribuição do tamanho das partículas Janus das formulações 

desenvolvidas com 3% de alginato em velocidades de 7.000rpm, 14.000rpm e 21.000rpm 

(F10, F11 e F12 respectivamente). 
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6 CONCLUSÃO 

Os resultados mostraram a presença de gotas Janus em todas as emulsões desenvolvidas 

com diferentes concentrações de alginato na fase contínua (0, 1%, 2% e 3%) e diferentes 

velocidades de homogeneização das emulsões (7000, 14000 e 21000 rpm). O aumento da 

concentração de alginato resultou em menores tamanhos de gotas e emulsão mais estável. Isso 

ocorreu devido ao efeito estabilizante desse polissacarídeo, que promoveu um aumento da 

viscosidade da fase contínua.  

Entre as formulações estudadas, as emulsões Janus com 3% de alginato apresentaram 

características promissoras de estabilidade em relação à cremeação, floculação e coalescência. 

O aumento da viscosidade da fase continua (e consequente diminuição do movimento das gotas) 

manteve a emulsão estável durante o período de observação e resultou em gotas com menores 

diâmetros. 

Como a estabilidade e o tamanho de gota da emulsão podem apresentar influência na 

eficiência de encapsulação, foram selecionadas as formulações contendo 3% de alginato em sua 

fase contínua e homogeneizadas com velocidades de 7.000 rpm, 14.000 rpm e 21.000 rpm, F10, 

F11 e F12 respectivamente, para o desenvolvimento de microgéis. A encapsulação das 

emulsões Janus nos microgéis de alginato de cálcio apontaram que a concentração de 3% de 

alginato foi eficiente, sendo capaz de formar estruturas esféricas. Além disso, a morfologia das 

gotas Janus se manteve no interior das partículas, o que demonstra uma potencial capacidade 

de liberação de drogas por difusão.  Por fim, foi observado que a variação da velocidade de 

homogeneização, não influenciou no tamanho das micropartículas produzidas. 
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