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Resumo 

 

A nanotecnologia, especialmente no ramo de nanomateriais, tem recebido crescente atenção 

de estudos visando a síntese de nanopartículas que devido suas dimensões e arranjos 

atômicos/moleculares carregam propriedades e aplicações exclusivas que vão desde a 

eletrônica até a medicina. Particularmente as nanopartículas poliméricas têm destaque pelas 

suas peculiaridades estruturais, que permite arranjos propícios para adsorção e 

encapsulamento de moléculas orgânicas. Essas nanopartículas têm também a vantagem de 

poderem ser preparadas com biopolímeros, materiais interessantes geralmente devido sua 

abundância, baixo custo e biocompatibilidade. A pectina é um exemplo de biopolímero muito 

divulgado na literatura científica. É um polissacarídeo já de amplo uso na indústria 

alimentícia que resiste a enzimas presentes no estômago e intestino delgado. Alguns trabalhos 

recentes divulgaram o uso de pectina no preparo de nanopartículas. Este presente trabalho 

visou a obtenção de nanopartículas de pectina para um possível uso como carreador de 

fármaco usado no tratamento de diabetes mellitus 2. As dimensões das partículas são fator de 

extrema importância para que cumpra a ação no tecido alvo, e obtenção de nanopartículas de 

pectina através da nanoemulsão foi alvo desse estudo. Foram realizados quatro métodos de 

síntese variando concentração de pectina de 1,5%e 3,0% em massa, tipo de homogeneizador e 

controle de temperatura. Os resultados em análise do diâmetro hidrodinâmico pelo 

espalhamento dinâmico de luz (DLS) e a análise dos resultados obtidos no MEV mostraram 

que todos os métodos permitiram a formação de nanopartículas esféricas, importante para o 

carreamento de fármacos, e as dimensões alcançadas foram na faixa de nanômetros e 

micrômetros. Sendo que métodos com 1,5%m/m  uso de homogeneizador Ultraturrax® e com 

controle de temperatura a fim de evitar aquecimento durante a agitação resultou em diâmetros 

médios de partículas na faixa micrométrica, distribuições de tamanho estreitas. Enquanto 

métodos com concentração 3,0%m/m atingiram diâmetros médios de partículas na escala 

nanométrica, mas, em uma faixa mais ampla de distribuição de tamanhos. As análises de 

MEV foram compatíveis com resultados encontrados em DLS. Dessa forma a síntese de 

nanopartículas de pectina através de nanoemulsão é possível e deve-se manter investigação 

futura sobre sua toxicidade e capacidade de carreamento do fármaco.  

 

Palavras-chaves: micropartículas, nanopartículas; pectina; biopolímeros; nanoemulsão. 

 



 

Abstract 

 
Nanotechnology, more specifically through nanoparticles, has received special attention from 

studies aimed at the synthesis of nanoparticles that, due to their dimensions, carry unique 

properties and have applications in different fields ranging from electronics to medicine. 

Polymeric nanoparticles, particularly, stand out for their structural peculiarities, which allow 

arrangements, and biopolymers, such as pectin, due to their abundance and low cost. 

Pectin is a polysaccharide widely used in the food industry that resists enzymes that are 

present in the stomach and small intestine, and may present itself in a nanoparticle size for 

renal targeting. It may be a possible carrier that provides adequate treatment of various 

diseases such as diabetes mellitus. 

The dimensions of the particles are a factor of extreme importance to be effective in the target 

tissue, and obtaining pectin nanoparticles through the nanoemulsion is the subject of this 

study. Four methods of synthesizing pectin nanoparticles were performed, varying pectin 

concentration between 1.5% m/m and 3.0% m/m, type of homogenizer, and temperature 

control. The results in the analysis of the hydrodynamic diameter by dynamic light scattering 

(DSL) and the analysis of the results obtained in the scanning electron microscope shows the 

formation of spherical nanoparticles, important for drug loading, and the dimensions achieved 

were in nanometric and micrometric scales. Methods with 1.5% m/m and the use of an 

Ultraturrax® homogenizer and the possibility of having temperature control in order to avoid 

heating resulted in average values of particles in the micrometric range, however, in narrow 

and similar size distributions between distributions by intensity and per number, despite the 

average values in the micrometer range. Methods with 3.0% m/m concentration reached 

average values of particles in the nanometer scale in a wider range of distribution of values. 

The scanning electron microscope analysis was compatible with the results found in the 

dynamic light scattering. Therefore, the synthesis of pectin nanoparticles through 

nanoemulsion is possible and there should be future research on its toxicity and drug loading. 

 

Key words: microparticles; nanoparticles; pectin; biopolymers; nanoemulsion. 
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1. INTRODUÇÃO 

A nanotecnologia e seus estudos têm sido tema de inúmeras pesquisas devido diversas 

aplicações. Dentre os principais materiais nano tecnológicos, destacam-se as nanopartículas 

(NPs) pela variedade na composição química, morfologia e propriedades físico-químicas.  As 

NPs têm propriedades físico-químicas extraordinárias e influenciadas pelo seu tamanho e/ou 

arranjo atômico e molecular 1,2.  Geralmente, as NPs têm dimensões entre 1 e 100 nm e 

podem ser divididas em grupos de NPs metálicas, cerâmicas e poliméricas3. 

A abrangência das aplicações das NPs é variada sendo consideradas 

multidisciplinares, na área de física, química, biologia e medicina, por meio da nano 

eletrônica, nano biotecnologia e nanomateriais.4 Um exemplo de NPs a base de carbono são os 

nanotubos de carbono5 que apresentam características comerciais de importância como a 

condutividade elétrica e a alta resistência. As NPs de metal são preparadas a partir de 

precursores de metais, e suas propriedades ópticas avançadas, especialmente de metais nobres 

como o cobre, prata e ouro, tem sido alvo de muitas pesquisas1,2,3. NPs cerâmicas são sólidas 

e inorgânicas e dentre suas aplicações destaca-se os processos de catálise3. As NPs 

poliméricas têm destaque uma vez que são versáteis estruturalmente permitindo adequação 

das propriedades a cada aplicação6. Geralmente têm base orgânica e são de superfície esférica 

ou capsular, formato que favorece encapsular o material sólido no interior da estrutura e 

consequentemente a funcionalização3, sendo assim desperta interesse para possíveis 

aplicações na área médica para entrega e liberação controlada de fármacos aumentando a 

eficiência e reduzindo efeitos colaterais. Assim, muitas nanopartículas têm sido desenvolvidas 

em pesquisas para direcionar o fármaco diretamente nos órgãos e ou tecidos de interesse 

terapêutico levando a uma seletividade e uma menor toxicidade7. 

Os biopolímeros são polímeros de origem natural  e tem representado uma importante 

escolha em aplicações farmacêuticas biomédicas devido sua abundância na natureza, boa 

biocompatibilidade e baixo custo 7-9 A biocompatibilidade, a composição e tamanho desses 

polímeros como veículos carreadores dos fármacos são objeto de inúmeros estudos dada a sua 

elevada importância e podem ser diferenciados a cada aplicação, como estabilidade em 

fluidos biológicos específicos,  tamanhos específicos para penetrar em interstícios celulares de 

determinado tecido6.   

As NPs poliméricas podem ser preparadas a partir de biopolímeros modificados, 

polímeros sintéticos e polímeros biodegradáveis. A pectina é um polissacarídeo natural 

resistente as enzimas presentes no estômago e intestino delgado e sua degradação se dá por 

meio das enzimas peroxidases presentes no cólon7. Alguns trabalhos divulgaram o uso da 
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pectina no preparo de NPs para carreamento e liberação de fármaco6,8,10,11. O desafio deste 

trabalho é o de obter uma suspensão coloidal de NPs de pectina com dimensões nanométricas 

e distribuição de tamanho adequadas para aplicação em sistemas de entrega de fármaco 

dirigida ao rim. 

   

2. OBJETIVOS E JUSTIFICATIVAS 

Este projeto teve como objetivo o desenvolvimento e caracterização de nanopartículas 

de pectina para liberação controlada e carreamento de medicamentos. Identificar variações na 

formação de nanopartícula através da concentração de pectina, uso de homogeneizador 

mecânico e uso de temperatura controlada e analisar interferência desses fatores no tamanho e 

características da partícula.  

 

3. REVISÃO DA LITERATURA 

3.1 Nanopartículas para entrega de fármacos 

A nanotecnologia empregada em fármacos oferece aperfeiçoamento de condições em 

que a entrega do fármaco possa ser dirigida para tecidos ou órgãos específicos, a liberação 

seja controlada e a proteção do fármaco seja efetiva quanto a degradação enzimática10. De 

forma especial as nanopartículas poliméricas devido suas características estruturais permitem 

versatilidade para atender necessidades das demandas, quando usadas como transportador6,12. 

As NP poliméricas, tem tamanho comumente de 100 a 500 nm, e podem garantir a 

liberação controlada dos fármacos possibilitando com que as dosagens do medicamento sejam 

atingidas e evitando efeitos colaterais. O direcionamento ou vetorização pode ser favorecido 

pela bioconjugação, para que as partículas sejam reconhecidas no tecido alvo evitando 

respostas não específicas a medicação6. Elas permitem manipulação do tamanho e da 

composição que resultam em estabilidade a fluidos corporais e liberação dos fármacos em 

condições específicas6,12. 

O uso das nanopartículas poliméricas pode ser visto como uma forma de evitar efeitos 

adversos devido a possibilidade de entrega do fármaco no local específico, com a vetorização, 

que ocorre quando as partículas poliméricas que carreiam o medicamento se associam e se 

forma a biomolécula que é reconhecido em receptores do alvo. Pode se usar o encapsulamento 

com NP poliméricas, que vão promover tanto a liberação in-situ quanto liberação controlada, 

e é muito importante o tamanho da NP6. 
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3.2 Pectina 

A pectina é um polissacarídeo, atóxico, rico em galactose, com aplicações em 

indústria alimentícia e crescente aplicação na indústria farmacêutica, devido ser material 

atóxico. Ela tem propriedades de emulsificação e dentre as aplicações podem ser citadas sua 

atividade antimicrobiana e anticancerígenas 14-16.  

Classificada como um biopolímero a pectina pode ser utilizada como agente 

espessante, emulsionante e veículo para fármacos. É encontrada na parede celular de plantas, 

que faz com que sua abundância e fácil extração, seja uma matéria-prima de baixo custo. Sua 

estrutura representada na figura 1 é composta por três estruturas principais, a 

homogalacturonana (HG) e é a maior parte da estrutura química, a ramnogalacturonana I 

(RG-I) e a ramnogalacturonana II (RG-II). Ela ainda pode ser classificada com alto ou baixo 

grau de metoxilação (HM ou LM), que reflete em suas aplicações, uma vez que com baixo 

grau de metoxilação e grau de esterificação abaixo de 50% e gera géis pouco resistentes e alto 

grau metoxilação esterificação superior a 50% e géis mais fortes. A estrutura tridimensional é 

formada na presença de cátions, devido a força iônica e interações eletrostáticas, onde íons 

interagem com grupo carboxilato interessante para a formação de sistema nano estruturados 

com encapsulação do fármaco13,17 

 

Figura 1: Estrutura química da pectina  
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A pectina é capaz de gerar NP de tamanho entre 200 e 600 nm e ainda com estrutura 

molecular com grupos carboxílicos. Como motivação para este projeto, espera-se que a 

presença desses grupos promovam ligações de hidrogênio com moléculas de fármacos como a 

sotaglioflozina proporcionando maior incorporação, uma vez que os grupos carboxílicos da 

pectina em figura 1 e suas ligações de hidrogênio favorecerem a interação com o grupo 

hidroxila do fármaco sotaglioflozina que tem molécula (2S,3R,4R,5S,6R)-2-[4-cloro-3-[(4-

etoxifenil)metil]fenil]-6-metilsulfaniloxano-3,4,5-triol) representada em figura 2 gerando 

grande incorporação. 14,15, 18. 

 

Figura 2: Estrutura química da sotaglioflozina.  

 

 

A obtenção de NPs de pectina  pode ser por nebulização seguida de geleificação 

inotrópica, técnica de nanoemulsão, a mais comum19, e reação com cátion como agente 

redutor, como o cálcio, zinco, ferro e alumínio menos comumente19,20  Opanasopit et 

al.(2008), através da geleificação ionotrópica gerou partículas de 300 a 700 nm quando foi 

usado cátion Mg, e superior a 1000 nm quando Ca foi utilizado, neste método o tamanho das 

NPs podem ser alterados devido tipo de cátion e sua concentração, tipo de pectina e pH da 

solução19,21.  

A formação das NPs em emulsão ocorre quando dois líquidos imiscíveis são 

misturados e formam gotículas em dimensões nanométricas (nanoemulsão) através de altas 

intensidades de agitação11. Assim, é possível a formação das gotículas esféricas capazes de 

serem carregadas com fármacos. Burapapadh; Takeuchic; Sriamornsak, (2016) realizaram a 

síntese de diferentes pectinas variando concentrações de pectina (1,5 a 3,0% em massa) com 

clorofórmio como fase oleosa dispersa (emulsão O/A) utilizando homogeneizador 

mecânico15. A pectina tipo HM foi capaz de gerar partículas menores e com controle de 

temperatura, evitando o superaquecimento, as NPs de pectina apresentaram diâmetro de 200 a 

400 nm11. 
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 3.3 Diabetes mellitus e principais formas de controle 

Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2) é condição em que alterações metabólicas levam a 

hiperglicemia crônica. O uso de NPs para liberação in-situ e liberação controlada de fármacos 

beneficiaria o tratamento de DM2, levando a um controle mais eficaz das hiperglicemias12.  

O estado de hiperglicemia leva a uma incapacidade reabsorção de toda a glicose pelos 

rins levando a glicosúria, que devido a hiperosmoralidade resulta em poliúria e desidratação 

celular que associada a utilização reduzida dos nutrientes pode provocar letargia, confusão, 

fadiga e irritabilidade além de fome constante. A longo prazo os elevados níveis de glicemia 

provocam lesões nos vasos sanguíneos com prejuízos na microcirculação que levam a 

nefropatias, retinopatias e neuropatias periféricas, além da tendencia a elevação de lipídeos no 

sangue promover doenças ateroscleróticas12. 

Dessa forma diferentes terapêuticas têm em comum o mesmo objetivo que é 

manutenção de níveis normais de glicemia evitando as complicações citadas anteriormente. 

As terapêuticas não farmacológicas incluem mudança de estilo de vida e hábitos, e a 

terapêutica farmacológica que é o uso de insulina exógena e uso de antidiabéticos orais, que 

dentre eles estão os inibidores de co-transportador de sódio-glicose.  

Os inibidores de co-transportador de sódio-glicose 2 vem se despontando como 

terapêutica da DM promissora, isso porque essa nova classe de antidiabéticos orais inibe a 

reabsorção da glicose no rim, e provoca redução de níveis de glicose no sangue e deixa de 

lado intervenções nas células β ou insulina18. Isso é possível uma vez que os rins contribuem 

com cerca de 20 a 25% da glicose liberada na corrente sanguínea através da gliconeogênese 

renal, pois após os glomérulos renais filtrarem a glicose, a progressão para os túbulos renais 

ocorre transporte da glicose contra o gradiente pelos co-transportadores de sódio e glicose 

(SGLT1 e SGLT2) 18. O SGLT2 absorve cerca de 90% da glicose no início do túbulo 

proximal e 10% são absorvidos por SGLT1 no final do túbulo proximal que também está 

presente no intestino delgado. A inibição do SGLT2 leva a eliminação de glicose na urina a 

denominada glicosúria, reduzindo a hiperglicemia e consequentemente uma maior perda de 

calorias pela urina, resultando em perda de peso e consequentemente melhora da resistência 

insulínica18.O SLGT1 se localiza também no coração onde também se expressa na regulação 

do transporte de glicose e no trato intestinal18. O direcionamento renal com entrega de drogas 

como os inibidores de SGLT1/SGLT2 reduz os efeitos adversos devido presença de 

SGLT1/SGLT2 em intestino e coração. 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

4.1 Materiais 

 A pectina utilizada foi a CP Kelco GENU ® (citrus) tipo USP/100, grau de 

esterificação entre 55% e 65 % e grupos metoxi entre 6,7% e 12%. A solução usada foi 

preparada em água na concentração de 3,0% (m/m).  A água utilizada foi água tipo I, obtida 

em equipamento Milli-Q ® direct UV e em seguida filtrada em filtro de seringa PES 0,22µ. 

Outro solvente utilizado foi clorofórmio grau analítico da marca Synth.  

 

4.2 Síntese de nanopartículas de pectina 

 Na síntese de NPs de pectina foi utilizada a técnica de nanoemulsão, água-óleo 

conforme descrito por Burapapadh; Takeuchic; Sriamornsak, (2016). Uma solução aquosa de 

pectina CP Kelco GENU ® (citrus) tipo USP/100, grau de esterificação entre 55% e 65 % e 

grupos metoxi entre 6,7% e 12% foi preparada na concentração de 3,0% (m/m).  

Dessa forma, em 50 mL de água Milli-Q ® filtrados em filtro de seringa PES 0,22µm 

foi adicionado 1,5 g de pectina. Em seguida, a mistura foi homogeneizada. Foram utilizados o 

homogeneizador magnético, e o homogeneizador mecânico (Ultra-Turrax® T18 Basic, IKA, 

Alemanha). Após a homogeneização, 5,5 mL de clorofórmio foram gotejados na mistura 

utilizando-se uma microseringa sob agitação forte. 

Foram realizados 4 métodos de produção da nanopartícula de pectina conforme 

apresentado em tabela 1. 

 

Tabela 1: Descrição de variáveis de cada método de produção de NPs de pectina 

 Método 1 Método 2 Método 3 Método 4 

Concentração (m/m) 3,0% 3,0% 1,5% 1,5% 

Homogeneizador Magnético Mecânico Mecânico Mecânico 

Decantação Repouso Repouso Centrifugação Centrifugação 

Temperatura Ambiente Ambiente Ambiente -10ºC 

Fonte: elaboração própria. 

 

O primeiro método foi realizado utilizando-se de com a solução de 50 mL de água 

Milli-Q ® filtrados em filtro de seringa PES 0,22µ e adicionando-se 1,5 g de pectina CP 

Kelco GENU ® (citrus) tipo USP/100 (concentração 3,0% em massa) sob agitação magnética 

em homogeneizador magnético Fisatom.  Após a homogeneização 5,5 mL de clorofórmio 

foram gotejados na mistura com microseringa sob agitação forte. Após a formação das 
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gotículas, a solução foi mantida sob agitação leve em capela por cerca duas horas para a 

evaporação do clorofórmio. A decantação com separação de sobrenadante foi realizada após a 

manutenção em repouso sob armazenamento em refrigeração (2-4ºC) para posterior 

caracterização. 

No segundo método de síntese foi utilizada a mesma concentração de pectina, mesmo 

procedimento de separação e armazenamento do sobrenadante que no primeiro método.No 

entanto, o homogeneizador para a solução aquosa de pectina foi o homogeneizador mecânico 

(Ultra-Turrax® T18 Basic, IKA, Alemanha). A velocidade utilizada foi entre 2 e 3, que 

corresponde à rotação de 7.000 a 11.000rpm. Após a homogeneização, e mantendo a agitação 

mecânica, foi gotejado na solução com auxílio da micro seringa o clorofórmio.  

No terceiro método de produção de NPs de pectina manteve-se protocolo anterior com 

o uso do homogeneizador mecânico, porém variou-se a concentração de pectina. Foram 

utilizados 0,75 g de massa total, sendo concentração de 1,5% m/m em água. Para remoção do 

sobrenadante foi utilizado uma centrífuga na rotação 2000 rpm por 20 minutos. O 

sobrenadante armazenado sob refrigeração (2-4ºC) para posterior caracterização. 

O quarto método foi realizado mantendo-se todo o procedimento da terceira produção, 

inclusive o uso de 1,5%m/m de pectina, porém usou-se um banho de gelo e cloreto de sódio, 

NaCl, visando manter-se a temperatura a -10ºC evitando-se o aquecimento durante a agitação. 

O banho foi realizado com partes iguais de gelo moído e NaCl em recipiente de isopor, capaz 

de atingir temperatura de -10,5ºC22. O resumo com as variáveis de cada método está 

apresentado em tabela 1. 

 

4.3 Caracterização das NPs de pectina  

As partículas obtidas por cada um dos métodos foram caracterizadas quanto ao 

diâmetro hidrodinâmico por espalhamento dinâmico de luz (DLS- Dynamic Light Scattering) 

em equipamento DelsaNanoC Beckman Coulter (NAPCEM-UNIFESP). É um equipamento 

que mede o coeficiente de difusão de partículas sujeitas a movimentos brownianos, e o 

tamanho é expresso em diâmetro hidrodinâmico, como resultado da análise das flutuações de 

luz espalhada21. Para isso, utilizou-se cubeta de vidro com quatro lados polidos contendo 3 

mL de água tipo I e algumas gotas de suspensão de partículas. O aparelho através da análise 

do movimento browniano das partículas e a detecção do espalhamento de luz de diferentes 

intensidades fornece o diâmetro hidrodinâmico pela relação Stokes-Einstein, equação 1. 
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𝑫 =
𝒌𝜷𝑻

𝟑 𝝅𝜼𝟎𝑫
  (1) 

Onde: 𝐷= coeficiente de difusão, 𝑘𝛽= constante de Boltzmann, 𝑇= temperatura, 𝜂0= 

viscosidade e 𝑑= diâmetro hidrodinâmico. 

 Todas as medições foram realizadas a 25 °C, e a temperatura da amostra foi 

equilibrada na câmara do instrumento por 120 s. Os resultados são expressos como média 

aritmética e desvio padrão associado das médias dos picos.  

A morfologia, distribuição de tamanho e aglomeração das NPs foram avaliados por 

MEV (FEI Inspect S50). Para caracterização por MEV, a suspensão da NP foi gotejada sobre 

um suporte de alumínio e após secagem a temperatura ambiente por 2 a 7 dias as amostras 

foram recobertas por fina camada de metal em um metalizador QS quorum.  As amostras 

foram então analisadas no MEV utilizando-se 10-15 kV e aumentos de 1000X, 1500X, 

2000X, 5000X. 

 

4.4 Determinação da concentração 

 Uma amostra de produção de pectina foi selecionada para a determinação de sua 

concentração, a amostra foi a NP produzida pelo método três foi encaminhada para a 

liofilização a fim de determinar a concentração em massa por mililitro (g/mL). Foram 

separadas em três microtubos de 1mL, esses foram pesados e posteriormente liofilizados em 

liofilizador modelo Freezone 2.5 Plus, da Labconco Corporation®, disponível no IFSP-SJC. 

Após a liofilização foram novamente pesados e determinado assim a massa de partículas que 

estavam contidas em 1 mL de suspensão inicial. 

 

5. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

As análises do espalhamento de luz dinâmico permitem a determinação do diâmetro 

hidrodinâmico a partir do valor médio do pico da curva de distribuição de intensidade 

diferencial e de distribuição por número. Enquanto o primeiro refere-se à contribuição de cada 

grupo de partículas para a intensidade total de luz espalhada, o segundo refere-se à 

participação quantitativa de cada grupo de partículas para cada faixa de tamanho. Assim, os 

resultados serão apresentados analisando-se ambas as distribuições e valores médios obtidos. 

Os valores obtidos estão resumidos na Tabela 2. 

Pela distribuição por intensidade diferencial (Figura 3), todos os métodos resultaram 

em partículas micrométricas. O primeiro método resultou em partículas de diâmetro 



20 
 

hidrodinâmico médio de 1357±264 nm, o método dois em partículas de 974±199 nm, o 

método três em partículas de 15448±3995 nm; e finalmente o método quatro partículas de 

11565±219 nm. Comparando os valores de todos os métodos foi possível observar a 

distribuição mais estreita para os métodos dois e três indicando uma distribuição mais 

homogênea de tamanho. 

 

Tabela 2: Resultados produção de NPs de pectina quanto ao diâmetro hidrodinâmico, 

por espalhamento dinâmico de luz (DLS) 

 Método 1 Método 2 Método 3 Método 4 

Pico médio distribuição de resultados 

em intensidade diferencial (nm) 

1357± 

264 

974± 

199 

15448± 

3995 

11565± 

2193 

Pico médio distribuição de resultados 

em número diferencial (nm) 

30± 

7 

46± 

38 

12460± 

3310 

9885± 

1541 

Fonte: elaboração própria. 

 

Figura 3: Gráfico distribuição de intensidade por diâmetro hidrodinâmico das pectinas 

sintetizadas pelos método: (a) 1, (b) 2, (c) 3, (d) 4. 

 

 

 

 

(a) 
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Nas distribuições por número, Figura 4, foi possível observar a predominância de 

partículas nanométricas nas suspensões obtidas pelos métodos 1 e 2. O método um resultou 

em partículas com pico médio em número diferencial de 30±6 nm e o método dois de 46±38 

nm. Embora o tamanho médio desses métodos tenha sido próximo, a distribuição para o 

método um foi mais estreita, com variação de 6 nm, enquanto o método dois apresentou 

distribuição bem ampla com variação de 38 nm. Os métodos três e quatro não apresentaram 

partículas nanométricas. O método três resultou em partículas de diâmetro médio de 

12460±3310 nm e o método quatro de 9885±1540 nm. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(d) 

Fonte: elaboração própria 
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Figura 4: Gráficos de distribuição por número do diâmetro hidrodinâmico das pectinas 

sintetizadas pelos método: (a) 1, (b) 2, (c) 3, (d) 4.  

 

 

(a) 

 

(b) 
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(c) 

 

(d) 

Gráficos distribuição numérica (a) método 1 (b) método 2 (c) método 3 (d) método 4 

Fonte: elaboração própria 

  

A discrepância entre os valores obtidos pela distribuição por intensidade e por número 

é característica de suspensões com grande heterogeneidade de tamanho. A presença de 

partículas grandes faz com que essas tenham maior contribuição para a intensidade total de 

luz espalhada já que partículas grandes são capazes de espalhar mais luz que partículas 

pequenas. No entanto, caso as partículas pequenas estejam presentes em maior número, a 

distribuição por número apontará o maior pico dessas partículas. Embora os métodos um e 

dois tenham mostrado predominância em número das partículas nanométricas, o método ideal 
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de síntese deve levar a uma distribuição homogênea de tamanho de forma que as distribuições 

de intensidade e número sejam semelhantes e resultem em valores próximos de diâmetro 

hidrodinâmico médios. Assim, os métodos três e quatro foram considerados os mais 

promissores já que resultaram em distribuições de tamanho estreitas e semelhantes entre 

distribuições por intensidade e por número, apesar dos valores médios na faixa micrométrica. 

Que não atingem a faixa terapêutica que se espera entre 30 e 150 nm.  

A morfologia e distribuição das partículas de pectina sintetizadas pelos quatro 

métodos foram analisadas através de MEV. As micrografias obtidas são apresentadas na 

Figura 3. Foi possível observar que as partículas eram esféricas e que na suspensão resultante 

do método 3 as partículas estavam agregadas em agregados por volta de 50 µm. Esses 

agregados podem ter sido formados durante a secagem da amostra já que nos resultados de 

espalhamento de luz dinâmico não foram observadas partículas nessa faixa de tamanho. As 

partículas individuais tanto do método três quanto do método quatro apresentaram tamanho na 

faixa de 1 µm o que está concordante com os valores observados no espalhamento de luz 

dinâmico. Conforme o esperado, o espalhamento de luz dinâmico indica valores maiores uma 

vez que as partículas estão em suspensão e podem intumescer e o resultado apresentado 

refere-se ao diâmetro hidrodinâmico, ou seja, o diâmetro das partículas contendo a camada de 

íons de hidratação. 

 

Figura 5: Imagens obtidas em MEV para caracterização de NP de pectina obtidas 

pelos métodos 1 (a, b), 2 (c, d) 3 (e, f) e 4 (g, h).  

  

(a) (b) 
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(c) (d) 

  

(e) (f) 

  

(g) (h) 

 

A liofilização das partículas de pectina produzidas pelo terceiro método, então em 

concentração de pectina 1,5% (m/m) forneceram três dados 0,0134 g/mL, 0,0130 g/mL e 

0,0139 g/mL, sendo o valor médio 0,0134 g/mL, ou 13,4 ± 0,4 mg/mL. Essa concentração foi 
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importante para a caracterização da solução uma vez que parte da pectina utilizada se decanta 

e é removida da solução. 

Diante dos resultados apresentados e baseado em revisão bibliográfica foi visto que a 

formação de nanopartículas pela técnica de nanoemulsão de pectina pode sofrer interferências 

da sua concentração na solução, uma vez que a sua capacidade em diminuir a tensão 

superficial na interface água-óleo determinará a extensão com que as gotas poderão ser 

quebradas 11 e desta forma o desenvolvimento de nanopartículas de pectina. O efeito da 

concentração de pectina utilizada foi evidenciado neste trabalho pela comparação dos 

métodos 1 e 2 frente aos métodos 3 e 4 onde as menores partículas foram obtidas com maiores 

concentrações de pectina 3,0% m/m, sugerindo que o tamanho da gotícula diminuiu com o 

aumento da concentração da pectina. Em estudos realizados por outros autores, nessa faixa de 

concentração, o tamanho da ordem de 500 a 600 nm15. 

Em comparação com o método 1, com método 2 resultou em partículas menores. Esse 

resultado pode ser atribuído ao uso dos procedimentos de nanoemulsão com Ultra-turrax® 

versus o homogeneizador magnético, com uma redução que se aproxima a 25% do diâmetro 

hidrodinâmico médio. Uma vez que, a emulsificação água/óleo sofre interferências com 

aumento da intensidade e duração da homogeneização, devido forças de cisalhamento geradas 

na zona turbulenta11, a comparação dos métodos 1 e 2 apontaram a interferência da força de 

agitação no tamanho da gotícula e, portanto, da partícula formada. 

Já com relação ao tempo de agitação todos os métodos utilizaram o mesmo critério 

que foi o tempo suficiente para observar a turvação da solução e, portanto, a emulsificação 

visual da solução, e esse tempo foi de pouco mais de 20 minutos para todos os métodos. Esse 

tempo foi de acordo com os resultados encontrados na literatura onde há a descrição que esse 

pode variar entre 5 e 20 minutos15.  

Há ainda ser considerado o tipo de pectina utilizada, uma vez que pode interferir nos 

resultados, Burapapadh; Takeuchic; Sriamornsak, (2016) analisou o potencial zeta de pectinas 

com alto grau de metoxilação, acima de 50% de grupos metoxi e baixo grau de metoxilação, 

abaixo de 50% de grupos metoxi e o comportamento da pectina pode variar devido a presença 

de grupos carboxila que são substituídos pelos grupos metoxi. Os grupos carboxila deixam a 

carga da molécula mais negativa e formulações com alto grau de metoxilação podem produzir 

gotas cerca de 2 a 10µm menores.11,24. A pectina utilizada tem grupos metoxi entre 6,7% e 

12%, portanto baixo grau de metoxilação e, portanto, para seguimento deste projeto e 

obtenção de partículas menores, seria indicado o uso de pectinas com maior grau de 
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metoxilação, afim de atingir diâmetros inferiores que atinjam a faixas terapêuticas e 

compatível com direcionamento renal. 

 

6. CONCLUSÕES 

A síntese de NPs de pectina usando a técnica de nanoemulsão, água-óleo, com 

clorofórmio é capaz de gerar nanopartículas de pectina tanto com o uso do homogeneizador 

magnético quanto com o uso do Ultra-turrax®. A aplicação do Ultra-turrax®, a maior 

concentração massa/massa de pectina sugerida (3%m/m) e o controle de temperatura são 

capazes de diminuir o tamanho das gotículas, combinando os resultados de métodos 3 e 4 que 

encontraram faixa mais estreita de distribuição de partículas e métodos 1 e 2 que obtiveram 

resultados nanométricos. 

Dessa maneira o método que combina esses quatro fatores poderá encontrar gotículas 

das dimensões já apresentadas em trabalhos com nanopartículas de pectina afim de ser 

utilizada com carreadora de fármacos como o sotaglioflozina. O presente trabalho então deve 

ter seguimento para a avaliação de citotoxicidade em células de fibroblastos e estudo de 

cinética de eficiência de encapsulamento e liberação do sotaglioflozina em solução.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 
 

7. REFERÊNCIAS 

[1] LAURENT, Sophie; FORGE, Delphine; PORT, Marc; ROCH, Alain; ROBIC, Caroline; 

ELST, Luce Vander; MULLER, Robert N. Magnetic Iron Oxide Nanoparticles: Synthesis, 

Stabilization, Vectorization, Physicochemical Characterizations, and Biological Applications. 

Chem. Rev., [S. l.], ano 2008, v. 108, n. 6, p. 2064-2110, 11 jun. 2008. DOI 

https://doi-org.ez69.periodicos.capes.gov.br/10.1021/cr068445e Disponível em: https://pubs-

acs-org.ez69.periodicos.capes.gov.br/doi/10.1021/cr068445e Acesso em: 2 dez. 2022. 

[2] DREADEN, Erik C; ALKILANY, Alaaldin M; HUANG, Xiaohua; MURPHY, Catherine 

J; EL-SAYED, Mostafa A. The golden age: gold nanoparticles for biomedicine. Chemical 

Society Reviews, [s. l.], ano 2012, v. 41, ed. 7, p. 2740-2779, 22 nov. 2011. DOI https://doi-

org.ez69.periodicos.capes.gov.br/10.1039/C1CS15237H. Disponível em: https://pubs-rsc-

org.ez69.periodicos.capes.gov.br/en/content/articlelanding/2012/cs/c1cs15237h/unauth. 

Acesso em: 2 dez. 2022.  

[3] KHAN, Ibrahim; SAEED, Khalid; KHAN, Idrees. Nanoparticles: Properties, applications 

and toxicities. Arabian Journal of Chemistry, [s. l.], ano 2019, v. 12, ed. 7, p. 908-931, 4 

nov. 2019. DOI https://doi.org/10.1016/j.arabjc.2017.05.011. Disponível em: 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1878535217300990?via%3Dihub. Acesso 

em: 2 dez. 2022.  

[4] CADIOLI, Luís Paulo; SALLA, Luzia Dizulina. Nanotecnologia: um estudo sobre seu 

histórico, definição e principais aplicações desta inovadora tecnologia. Revista de Ciências 

exatas e tecnologia, [s. l.], ano 2006, v. 1, ed. 1, p. 98-105, 13 jul. 2015. DOI 

https://www.revista.pgsskroton.com/index.php/rcext/article/view/2403. Disponível em: 

https://www.revista.pgsskroton.com/index.php/rcext/article/view/2403. Acesso em: 2 dez. 

2022.  

[5] IIJIMA, Sumio; ICHIHASHI, Toshinari. Single-shell carbon nanotubes of 1-nm diameter. 

Nature, [s. l.], ano 1993, v. 363, p. 603-605, 19 ago. 1993. DOI 

https://doi.org/10.1038/363603a0. Disponível em: https://www-

nature.ez69.periodicos.capes.gov.br/articles/363603a0. Acesso em: 29 dez. 2023. 

[6] PEIXOTO, Ana Cristina Bonfim. Funcionalização de nanopartículas poliméricas para 

liberação de medicamentos sítio-dirigida. 2014. 173 f. Dissertação (Mestre em Engenharia 

Química) - Universidade Federal do Rio de Janeiro, [S. l.], 2013. DOI 

https://rigeo.cprm.gov.br/handle/doc/1173. Disponível em: 

https://rigeo.cprm.gov.br/xmlui/handle/doc/1173. Acesso em: 2 dez. 2022.  

https://doi-org.ez69.periodicos.capes.gov.br/10.1021/cr068445e
https://pubs-acs-org.ez69.periodicos.capes.gov.br/doi/10.1021/cr068445e
https://pubs-acs-org.ez69.periodicos.capes.gov.br/doi/10.1021/cr068445e
https://doi-org.ez69.periodicos.capes.gov.br/10.1039/C1CS15237H
https://doi-org.ez69.periodicos.capes.gov.br/10.1039/C1CS15237H
https://pubs-rsc-org.ez69.periodicos.capes.gov.br/en/content/articlelanding/2012/cs/c1cs15237h/unauth
https://pubs-rsc-org.ez69.periodicos.capes.gov.br/en/content/articlelanding/2012/cs/c1cs15237h/unauth
https://doi.org/10.1016/j.arabjc.2017.05.011
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1878535217300990?via%3Dihub
https://www.revista.pgsskroton.com/index.php/rcext/article/view/2403
https://www.revista.pgsskroton.com/index.php/rcext/article/view/2403
https://doi.org/10.1038/363603a0.
https://www-nature.ez69.periodicos.capes.gov.br/articles/363603a0
https://www-nature.ez69.periodicos.capes.gov.br/articles/363603a0
https://rigeo.cprm.gov.br/handle/doc/1173
https://rigeo.cprm.gov.br/xmlui/handle/doc/1173


30 
 

[7] VILLANOVA, Janaina C. O.; ORÉFICE, Rodrigo L.; CUNHA, Armando S. Aplicações 

farmacêuticas de polímeros. Polímeros: Ciência e Tecnologia, [s. l.], ano 2010, v. 20, ed. 1, 

p. 51-64, 1 jan. 2010. DOI https://doi.org/10.1590/S0104-14282010005000009. Disponível 

em: https://www.scielo.br/j/po/a/Hnm4dHq9jxZYhDXXf3G3g8M/?lang=pt. Acesso em: 2 

dez. 2022.  

[8] ERRICO, Cesare; BARTOLI, Cristina; CHIELLINI, Federica; CHIELLINI, Emo. 

Poly(hydroxyalkanoates)-Based Polymeric Nanoparticles for Drug Delivery. Journal of 

Biomedicine and Biotechnology, [s. l.], ano 2009, v. 2009, p. 1-10, 17 set. 2009. DOI 

https://doi.org/10.1155/2009/571702. Disponível em: 

https://www.hindawi.com/journals/bmri/2009/571702/. Acesso em: 2 dez. 2022. 

[9] MAIA, J. L.; SANTANA, M. H. A.; RÉ, M. I. The effect of some processing conditions 

on the characteristics of biodegradable microspheres obtained by an emulsion solvent 

evaporation process. Brazilian Journal of Chemical Engineering, [s. l.], ano 2004, v. 21, 

ed. 01, p. 1-12, 1 jan. 2004. DOI https://doi.org/10.1590/S0104-66322004000100002. 

Disponível em: 

https://www.scielo.br/j/bjce/a/gzsXzBVzk8Skmk8TWhVwgtm/abstract/?lang=en#. Acesso 

em: 2 dez. 2022.  

[10] SANTOS, Aline Martins dos. Sistemas multifuncionalizados empregando 

nanopartículas de quitosana ancoradas com metotrexato e incorporadas em 

micropartículas baseadas em amido resistente/pectina como estratégia para liberação 

cólon-específica do 5- fluorouracil como potencial para o tratamento do câncer 

colorretal. Orientador: Profa. Dra. Maria Palmira Daflon Gremião. 2019. 142 f. Dissertação 

(Doutor em Ciências Farmacêuticas) - Universidade Estadual Paulista, Araraquara, 2019. 

Disponível em: 

https://repositorio.unesp.br/bitstream/handle/11449/202750/santos_am_dr_arafcf_par.pdf?seq

uence=4. Acesso em: 2 dez. 2022.  

[11] BURAPAPADH, Kanokporn; KUMPUGDEE-VOLLRATH, Mont; CHANTASART, 

Doungdaw; SRIAMORNSAK, Pornsak. Fabrication of pectin-based nanoemulsions loaded 

with itraconazole for pharmaceutical application. Carbohydrate Polymers, [s. l.], ano 2010, 

v. 82, ed. 2, p. 384-393, 5 set. 2010. DOI https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2010.04.071. 

Disponível em: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0144861710003553. 

Acesso em: 2 dez. 2022.  

[12] AGUIAR, Ana Márcia Silva; TEODORO, Gisele Viana; GUERRERA , Ana Julia 

Oggioni; MARQUES , Vanubia Oliveira; RODRIGUES, Raphael Cardoso. Inovações 

https://doi.org/10.1590/S0104-14282010005000009
https://www.scielo.br/j/po/a/Hnm4dHq9jxZYhDXXf3G3g8M/?lang=pt
https://doi.org/10.1155/2009/571702
https://www.hindawi.com/journals/bmri/2009/571702/
https://doi.org/10.1590/S0104-66322004000100002
https://www.scielo.br/j/bjce/a/gzsXzBVzk8Skmk8TWhVwgtm/abstract/?lang=en%23
https://repositorio.unesp.br/bitstream/handle/11449/202750/santos_am_dr_arafcf_par.pdf?sequence=4
https://repositorio.unesp.br/bitstream/handle/11449/202750/santos_am_dr_arafcf_par.pdf?sequence=4
https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2010.04.071
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0144861710003553


31 
 

farmacêuticas no tratamento da diabetes. Cadernos Camilliani, [s. l.], ano 2021, v. 17, ed. 1, 

p. 1788-1803, 21 out. 2021. Disponível em: https://www.saocamilo-

es.br/revista/index.php/cadernoscamilliani/article/view/345. Acesso em: 2 dez. 2022.  

[13] BITENCOURT, Paula Eliete Rodrigues. Efeito do extrato aquoso e de nanopartículas 

poliméricas contendo sementes de Syzygium cumini sobre complicações do diabetes 

mellitus in vitro e in vivo. Orientador: Maria Beatriz Moretto. 2016. 169 p. Tese de 

Doutorado (Doutor em Ciências Farmacêuticas.) - Universidade Federal de Santa Maria, 

Santa Maria, RS, 2016. Disponível em: 

https://repositorio.ufsm.br/bitstream/handle/1/18222/TES_PPGCF_2016_BITENCOURT_PA

ULA.pdf?sequence=1&isAllowed=y. Acesso em: 2 dez. 2022.  

[14] TAO, Yinghua; ZHENG, Dan; ZHAO, Jingyang; LIU, Kefeng; LIU, Jing; LEI, Jiandu; 

WANG, Luying. Self-Assembling pH-Responsive Nanoparticle Platform Based on Pectin-

Doxorubicin Conjugates for Codelivery of Anticancer Drugs. ACS Omega, [s. l.], ano 2021, 

v. 6, ed. 15, p. 9998-10004, 7 abr. 2021. DOI https://doi.org/10.1021/acsomega.0c06131. 

Disponível em: https://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/acsomega.0c06131. Acesso em: 2 dez. 

2022. 

[15] BURAPAPADH, Kanokporn; TAKEUCHIC, Hirofumi; SRIAMORNSAK, Pornsak. 

Development of pectin nanoparticles through mechanical homogenization for dissolution 

enhancement of itraconazole. Asian Journal of Pharmaceutical Sciences, [s. l.], ano 2016, 

v. 11, p. 3 6 5 – 3 7 5, 24 ago. 2015. DOI https://doi.org/10.1016/j.ajps.2015.07.003. 

Disponível em: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1818087615000604. 

Acesso em: 2 dez. 2022. 

[16] PEREIRA, Elaine Cristina. Caracterização química e atividade antibacteriana da 

pectina do noni (Morinda citrifolia L.) nativa e sulfatada. Orientador: Evânia Altina 

Teixeira de Figueiredo. 2015. 82 f. Dissertação (Mestre em Ciência e Tecnologia de 

Alimentos) - Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, CE, 2015. Disponível em: 

http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/22826. Acesso em: 2 dez. 2022. 

[17] CANTERI, Maria H. G.; MORENO, Lirian; WOSIACKI, Gilvan; SCHEER, Agnes de P. 

Pectina: da matéria-prima ao produto final. Polímeros: Ciência e Tecnologia, [s. l.], ano 

2012, v. 22, n. 2, p. 149-157, 2012. DOI https://doi.org/10.1590/S0104-14282012005000024. 

Disponível em: 

https://www.scielo.br/j/po/a/xFQbJ6HR3QrCpL6dT9PbVrz/abstract/?lang=pt. Acesso em: 2 

dez. 2022. 

https://www.saocamilo-es.br/revista/index.php/cadernoscamilliani/article/view/345
https://www.saocamilo-es.br/revista/index.php/cadernoscamilliani/article/view/345
https://repositorio.ufsm.br/bitstream/handle/1/18222/TES_PPGCF_2016_BITENCOURT_PAULA.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.ufsm.br/bitstream/handle/1/18222/TES_PPGCF_2016_BITENCOURT_PAULA.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://doi.org/10.1021/acsomega.0c06131
https://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/acsomega.0c06131
https://doi.org/10.1016/j.ajps.2015.07.003
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1818087615000604
http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/22826
https://doi.org/10.1590/S0104-14282012005000024
https://www.scielo.br/j/po/a/xFQbJ6HR3QrCpL6dT9PbVrz/abstract/?lang=pt


32 
 

[18] CEFALO, Chiara Maria Assunta; CINTI, Francesca; MOFFA, Simona; IMPRONTA, 

Flavia; SORICE, Gian Pio; MEZZA, Teresa; PONTECORVI, Alfredo; GIACCARI , Andrea. 

Sotagliflozin, the first dual SGLT inhibitor: current outlook and perspectives. 

Cardiovascular diabetology , [s. l.], ano 2019, v. 18, n. 20, p. 1-14, 28 fev. 2019. DOI 

https://doi.org/10.1186/s12933-019-0828-y. Disponível em: 

https://cardiab.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12933-019-0828-y. Acesso em: 2 dez. 

2022. 

[19] SAVIANI, Cristiane do Nascimento. Desenvolvimento e caracterização de 

nanopartículas poliméricas com propriedades mucoadesivas para o tratamento de 

câncer colônico. Orientador: Maria Palmira Daflon Gremião.  2016. 40 f. Trabalho de 

conclusão de curso (Farmácia-Bioquímica) - Universidade Estadual Paulista, Faculdade de 

Ciências Farmacêuticas de Araraquara, Araraquara, SP, 2016. Disponível em: 

http://hdl.handle.net/11449/203800. Acesso em: 2 dez. 2022.  

[20] ZHAO, Xi Juan; ZHOU, Zhi Qin. Synthesis and applications of pectin-based 

nanomaterials. Current Nanoscience, [s. l.], ano 2016, v. 12, ed. 1, p. 103-19, 2016. 

Disponível em: https://www-ingentaconnect-

com.ez69.periodicos.capes.gov.br/content/ben/cnano/2016/00000012/00000001/art00016#. 

Acesso em: 2 dez. 2022. 

[21] OPANASOPIT, Praneet; APIRAKARAMWONG, Auayporn; NGAWHIRUNPAT, 

Tanasait; ROJANARATA, Theerasak; RUKTANONCHAI , Uracha. Development and 

characterization of pectinate micro/nanoparticles for gene delivery. Aaps Pharmscitech, [s. 

l.], ano 2008, v. 9, ed. 1, p. 67*74, 9 jan. 2008. DOI 10.1208/s12249-007-9007-7 Disponível 

em: https://www-ncbi-nlm-nih.ez69.periodicos.capes.gov.br/pmc/articles/PMC2976884/. 

Acesso em: 2 dez. 2022. 

[22] BARROS , Haroldo L. C.; MAGALHÃES, Welington F. Efeito Crioscópico: 

Experimentos Simples e Aspectos Atômico-Moleculares. Química Nova na Escola, [s. l.], 

ano 2013, v. 35, n. 1, p. 41-47, Fev 2013. Disponível em: 

https://www.researchgate.net/profile/Welington-

Magalhaes/publication/256536831_Efeito_Crioscopico_Experimentos_Simples_e_Aspectos_

Atomico-Moleculares/links/00b495233896f125d7000000/Efeito-Crioscopico-Experimentos-

Simples-e-Aspectos-Atomico-Moleculares.pdf. Acesso em: 2 dez. 2022.  

[23] SIKORA, Aneta; SHARD, Alexander G.; MINELLI, Caterina. Size and ζ-potential 

measurement of silica nanoparticles in serum using tunable resistive pulse 

sensing. Langmuir, [s. l.], ano 2016, v. 32, ed. 9, p. 2216-2224, 11 fev. 2016. DOI 

https://doi.org/10.1186/s12933-019-0828-y
https://cardiab.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12933-019-0828-y
http://hdl.handle.net/11449/203800
https://www-ingentaconnect-com.ez69.periodicos.capes.gov.br/content/ben/cnano/2016/00000012/00000001/art00016%23
https://www-ingentaconnect-com.ez69.periodicos.capes.gov.br/content/ben/cnano/2016/00000012/00000001/art00016%23
https://www-ncbi-nlm-nih.ez69.periodicos.capes.gov.br/pmc/articles/PMC2976884/
https://www.researchgate.net/profile/Welington-Magalhaes/publication/256536831_Efeito_Crioscopico_Experimentos_Simples_e_Aspectos_Atomico-Moleculares/links/00b495233896f125d7000000/Efeito-Crioscopico-Experimentos-Simples-e-Aspectos-Atomico-Moleculares.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Welington-Magalhaes/publication/256536831_Efeito_Crioscopico_Experimentos_Simples_e_Aspectos_Atomico-Moleculares/links/00b495233896f125d7000000/Efeito-Crioscopico-Experimentos-Simples-e-Aspectos-Atomico-Moleculares.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Welington-Magalhaes/publication/256536831_Efeito_Crioscopico_Experimentos_Simples_e_Aspectos_Atomico-Moleculares/links/00b495233896f125d7000000/Efeito-Crioscopico-Experimentos-Simples-e-Aspectos-Atomico-Moleculares.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Welington-Magalhaes/publication/256536831_Efeito_Crioscopico_Experimentos_Simples_e_Aspectos_Atomico-Moleculares/links/00b495233896f125d7000000/Efeito-Crioscopico-Experimentos-Simples-e-Aspectos-Atomico-Moleculares.pdf


33 
 

https://doi-org.ez69.periodicos.capes.gov.br/10.1021/acs.langmuir.5b04160. Disponível em: 

https://pubs-acs-org.ez69.periodicos.capes.gov.br/doi/10.1021/acs.langmuir.5b04160. Acesso 

em: 2 dez. 2022.  

[24] BRANDÃO, Edimir M.; ANDRADE, Cristina T. Influência de fatores estruturais no 

processo de gelificação de pectinas de alto grau de metoxilação. Polímeros: Ciência e 

Tecnologia, [s. l.], ano 1999, v. 9, ed. 3, p. 38-44, jul/set 1999. DOI 

https://doi.org/10.1590/S0104-14281999000300008. Disponível em: 

https://www.scielo.br/j/po/a/CtcL5Scsjd5J5zkWmpcrnkC/abstract/?lang=pt. Acesso em: 2 

dez. 2022. 

https://doi-org.ez69.periodicos.capes.gov.br/10.1021/acs.langmuir.5b04160
https://pubs-acs-org.ez69.periodicos.capes.gov.br/doi/10.1021/acs.langmuir.5b04160
https://doi.org/10.1590/S0104-14281999000300008
https://www.scielo.br/j/po/a/CtcL5Scsjd5J5zkWmpcrnkC/abstract/?lang=pt.%20Acesso%20em:%202%20dez.%202022.
https://www.scielo.br/j/po/a/CtcL5Scsjd5J5zkWmpcrnkC/abstract/?lang=pt.%20Acesso%20em:%202%20dez.%202022.

