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RESUMO 
 
Existe, atualmente, um interesse crescente no uso de materiais extraídos de recursos agrícolas 

renováveis ou subprodutos industriais, devido a sua maior disponibilidade e como uma 

alternativa para fornecer maior valor agregado a estes subprodutos. Essa necessidade tem 

motivado a busca por novos materiais com habilidades de formação de películas. Os 

polissacarídeos, tais como os galactomananos (GM) e os xiloglucanos (XG) extraídos da 

algaroba (Prosopis juliflora) e do tamarindo (Tamarindus indica), respectivamente, podem 

ser estes materiais alternativos utilizados para a produção de filmes e revestimentos, tendo 

como base a sua biodegradabilidade, capacidade de formação de redes poliméricas coesas e 

segurança para o uso em alimentos. O objetivo desta pesquisa foi elaborar e analisar as 

propriedades físicas de filmes obtidos a partir de GM de algaroba e XG de tamarindo, 

emulsionados com óleos vegetais, óleo de palma (OP) e óleo de gergelim (OG), 

respectivamente. Os rendimentos de extração de GM e XG foram 6,6 e 10,1% (m/m), 

respectivamente. Por meio dos sinais dos carbonos anoméricos identificados por RMN 

(Ressonância Magnética Nuclear), foi possível confirmar a presença de GM e XG nos 

materiais extraídos. As bandas características de polissacarídeos, na amostra, foram 

identificadas por FTIR (Fourier Transform Infrared Spectroscopy) na região em torno de 750 

- 1300 cm-1 para os dois biopolímeros. As proporções mássicas de monossacarídeos (%) 

foram: para o GM (por HPLC - High Performance Liquid Chromatography): manose: 

galactose, 20,35: 15,40; e para o XG (por CG-MS), glicose: xilose: galactose, 46,47: 24,87: 

17,52. Emulsões filmogênicas de GM e OP foram preparadas através da mistura de 

nanoemulsões de OP com GM e glicerol, a fim de se obter filmes por casting. E assim, da 

mesma forma, as emulsões filmogênicas de XG e OG foram preparadas. O aumento no teor 

do óleo vegetal (OP ou OG) resultou no aumento da hidrofobicidade, refletida pela aumento 

dos ângulos de contato da água e pela dimuição da solubilidade em água e permeabilidade ao 

vapor de água. Entretanto, a transparência e as propriedades mecânicas dos filmes (exceto 

elongação na ruptura) foram prejudicadas com a concentração elevada de lipídios. A 

utilização da sonicação proporcionou uma dispersão mais uniforme das gotículas lipídicas, 

visualizadas por meio das imagens obtidas por Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV). 

A presença de lipídio nos filmes emulsionados foi notória devido ao aparecimento das 

gotículas de óleo, que foram relativamente uniformes e bem dispersas dentro da matriz 

polissacarídica. 

Palavras-chave: Polissacarídeos; Extração; Sementes; Emulsão.  



 
 

 
 

ABSTRACT 
 

There has been an increasing interest in using biomaterials extracted from renewable 

agricultural resources or industrial by-products because of their high availability, and as a way 

to add value to those by-products. This need has motivated the search for new materials with 

film forming abilities. A great variety of materials such as polysaccharides, proteins, and 

lipids have been used for development of biodegradable (or even edible) films and coatings. 

Natural polysaccharides such as galactomannan and xyloglucans, extracted from mesquite 

(Prosopis juliflora) and tamarind (Tamarindus indica) seeds, respectively, may be used for 

production of edible films and coatings, due to their biodegradability, ability to form cohesive 

polymeric networks, and safety for food applications. Through the signs of the anomeric 

carbons, identified by NMR (Nuclear Magnetic Resonance), it was possible to confirm the 

presence of galactomannan (GM) and xyloglucan (XG) the extracted materials. 

Polysaccharides such as GM and XG extracted, respectively, mesquite (Prosopis juliflora) 

and tamarind (Tamarindus indica), may be such alternative materials for the production of 

films and coatings, with the basis of their biodegradability, ability of forming polymer 

networks cohesive and safety for use in food. The extraction yields of galactomannan and 

xyloglucan were 6.6 and 10.1% (w/w), respectively. The polysaccharides were confirmed by 

NMR (Nuclear Magnetic Resonance) as GM and XG. The bands attributed to polysaccharides 

in the sample were identified by FTIR (Fourier Transform Infrared Spectroscopy) in the 

region around 750-1300 cm-1 for the two biopolymers. The monosaccharide weigth ratios (%) 

were; for GM (by HPLC - High Performance Liquid Chromatography), mannose: galactose, 

20.35:15.40, and for XG (by GC-MS), glucose: xylose: galactose, 46.47:24.87:17.52. Film 

forming galactomannan and palm fruit oil (PFO) emulsions were prepared by mixing PFO 

nanoemulsions with GM and glycerol in order to obtain films by casting. Similarly, film 

forming emulsions from XG and sesame oil (SO) were prepared. Increased vegetable oil 

contents (PFO or SO) resulted in increased hydrophobicity reflected as increased water 

contact angle, and decreased water solubility and water vapor permeability. However, 

transparency and mechanical properties of films (except elongation at break) were impaired 

by high lipid concentrations. Sonication provided a more uniform dispersion of lipid droplets, 

as indicated by the Scanning Electronic Microscopy (SEM) images. The presence of lipids in 

the films was noticeable due to the appearance of relatively uniform and well dispersed oil 

droplets within the polysaccharide matrix.  

Keywords: Polysaccharides; extraction; seeds; emulsion.  
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INTRODUÇÃO 
 

Segundo Kowalczyk e Baraniak (2014), as modernas embalagens de alimentos 

modificaram alguns aspectos da estabilidade dos alimentos, como: o aumento da vida de 

prateleira dos produtos, a melhoria da distribuição de alimentos e o seu formato de 

apresentação (embalagens on the go). Em contrapartida, essa conveniência tem contribuído 

para um rápido aumento de quantidades de resíduos de embalagens em aterros sanitários. Os 

problemas econômicos e técnicos associados à reciclagem de resíduos de embalagens de 

plástico e (bem como) à contaminação ambiental têm provocado a necessidade de 

desenvolver embalagens ecologicamente amigáveis, que substituam os polímeros naturais, 

derivados de petróleo ou que auxiliem em suas principais funções. As “embalagens verdes ou 

ecológicas" podem ser baseadas em materiais ambientalmente sustentáveis, principalmente, 

biopolímeros de natureza renovável. Dependendo da formulação e metodologia de produção, 

a embalagem de base biológica pode ser biodegradável ou mesmo comestível, permitindo 

novas possibilidades de aplicação.  

Os estudos e as aplicações de biopolímeros têm crescido muito nestes últimos 

anos. Essa demanda tem sido justificada principalmente pelas suas características específicas 

(especialmente a capacidade de formar soluções viscosas) que permitem o uso em vasto 

campo de aplicações industriais (ALVES, 2013). Os polissacarídeos são biopolímeros muito 

versáteis em sua composição, podendo também ser conhecidos como gomas ou hidrocoloides 

que podem ser extraídos das raízes, dos tubérculos, dos caules ou das sementes, e são 

encontrados sob as mais diversas formas exercendo diferentes funções (ALVES, 2013). O 

aproveitamento de cascas e sementes surge como uma alternativa para reduzir os resíduos 

industriais, contribuindo para a proteção ao meio ambiente (REIS, 2013).  

A algaroba (Prosopis juliflora) é uma leguminosa abundante nas regiões áridas e 

semiáridas do mundo. No endosperma de suas sementes são encontrados polissacarídeos da 

família dos galactomananos (GM) (gomas de sementes) e podem ser utilizados como 

estabilizantes, agentes emulsionantes, espessantes e para outros fins, tal como determinado 

pelas suas propriedades funcionais. Estas propriedades dependem da estrutura e das 

características físico-químicas do GM (LÓPEZ-FRANCO et al., 2013). Concomitantemente 

ao GM extraído de sementes de Prosopis juliflora, o tamarindo (Tamarindus indica, 

Fabaceae, leguminosae) contém em suas sementes um xiloglucano (XG), um dos principais 

componentes da parede celular das plantas superiores (polissacarídeo estrutural e 
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armazenamento), que possuem a capacidade de serem utilizados como espessantes e agentes 

estabilizadores (REITER, 2002). 

Os polissacarídeos (GM e XG), geralmente, têm a capacidade de criar uma rede 

contínua que é responsável pelas propriedades funcionais de filmes e revestimentos 

(FALGUERA et al., 2011; GIANCONE et al., 2009). Materiais de embalagem à base de 

polissacarídeos apresentam boas propriedades mecânicas e podem servir como barreiras a 

gases (O2 e CO2), umidade e aroma (KOKOSZKA et al., 2010).  No entanto, esses materiais 

apresentam limitações quanto às propriedades de barreira ao vapor de água e à resistência à 

umidade, assim, podendo causar restrições quanto ao uso industrial.  A fim de superar estas 

desvantagens (dependendo do tipo de utilização) das embalagens à base de polissacarídeos, 

inúmeros compostos têm sido incorporados à matriz filmogênica. Diferentes lipídios são 

incorporados às soluções filmogênicas para formar estrutura à base de emulsão, com intuito 

de melhorar as propriedades de barreiras e a resistência à água das películas hidrofílicas, 

sendo as ceras e os óleos vegetais os mais utilizados (GALUS, KADZIŃSKA, 2015).  

Desta forma, o objetivo desta pesquisa foi elaborar filmes emulsionados com 

óleos vegetais (óleo de palma e gergelim), tendo como matriz polissacarídica, GM de 

algaroba (Prosopis juliflora) e XG de tamarindo (Tamarindus indica). 

Para a elaboração desta tese, o trabalho de pesquisa foi dividido em quatro 

capítulos.  

O primeiro capítulo apresenta uma revisão bibliográfica abordando os principais 

temas envolvidos no trabalho.   

O segundo capítulo, “Mesquite seed gum and palm fruit oil emulsion edible films: 

influence of oil content and sonication”, descreve o experimento de elaboração de filmes de 

emulsão de GM de algaroba e óleo de palma (OP), com o objetivo de avaliar a influência do 

tempo de sonicação para formação de emulsão óleo em água e o teor de OP.  

O terceiro capítulo, “Propriedades físico-químicas e caracterização estrutural de 

xiloglucano de sementes de Tamarindus indica L”, tem como objetivo descrever 

morfologicamente a semente do fruto do tamarindo, extrair o polissacarídeo presente no 

cotilédone e caracterizá-lo estruturalmente.   

O quarto capítulo, “Desenvolvimento e caracterização de filmes comestíveis de 

xiloglucano de sementes de tamarindo emulsionados com óleo de gergelim”, relata a 

elaboração de filmes de XG incorporados com emulsão óleo em água por diferentes métodos 

mecânicos, com o objetivo de analisar o efeito da presença do lipídio na matriz polissacarídica 
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preparados com auxílio de ultrassonicação (Ultrassom) e homogeneização convencional 

(Ultra-Turrax).  

 

Objetivos Específicos  
 

 Avaliar morfologicamente a estrutura das sementes de algaroba (Prosopis juliflora) e 

tamarindo (Tamarindus indica); 

 Isolar os polissacarídeos das sementes, avaliando o rendimento obtido e a sua capacidade 

de formar soluções viscosas; 

 Analisar as propriedades físico-químicas dos polissacarídeos extraídos; 

 Aplicar o GM na elaboração de soluções filmogênicas; 

 Aplicar o XG na elaboração de soluções filmogênicas; 

 Incorporar OP na matriz polissacarídica (GM) para obter uma fase lipídica e, assim, 

contribuir com sua propriedade hidrofóbica; 

 Incorporar OG na matriz polissacarídica (XG) para obter uma fase lipídica e, assim, 

contribuir com sua propriedade hidrofóbica; 

 Caracterizar os filmes de polissacarídeos emulsionados com lipídios quanto às 

propriedades mecânicas e de barreiras.  
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CAPÍTULO 1: REVISÃO DE LITERATURA 
 

1.1. Algaroba 

 

A algarobeira (Prosopis juliflora (SW) D.C.) é uma árvore da família 

Leguminosae pertencente ao gênero Prosopis, da qual são conhecidas mais de 40 espécies, 

distribuídas naturalmente em três continentes: América, Ásia e África, sendo nativa do Peru, 

Chile e Argentina, e se difundiu para outros países, especialmente para zonas áridas 

(Mahgoub et al., 2005). A algaroba no Brasil foi introduzida há mais de 50 anos, sendo bem 

difundida na Região Nordeste, principalmente por constituir-se em uma das raras espécies 

capazes de possibilitar aos animais e aos homens subsídios necessários para driblar o 

fenômeno adverso (salinidade do solo, pragas e doenças) e periódico da seca. A espécie 

adaptou-se bem ao clima do semiárido nordestino por se desenvolver em regiões com 

precipitações pluviométricas entre 150 e 1200 mm anuais (LIMA 1988). Essa introdução 

ocorreu a partir de 1942, em Serra Talhada, Pernambuco, com sementes procedentes de Piura, 

no Peru. Existem também registros de duas outras introduções que foram realizadas em 

Angicos, Rio Grande do Norte, em 1946 por meio de sementes oriundas do Peru e, em 1948, 

com sementes do Sudão (RIBASKI et al., 2009; SILVA et al., 2002; AZEVEDO, 1961). 

Consequentemente, sua expansão para os demais estados brasileiros se deu de forma 

desordenada, através da regeneração natural, plantios e dispersão das sementes (Figura 1) 

(EMBRAPA, 2014; LIMA 1988).  

 

Figura 1 - Invasão de algaroba no Nordeste do Brasil.  

 

Fonte: PNF: Programa Nacional de Florestas (2003), com adaptações. 
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1.2.1. Descrição Botânica 

 

A árvore pode possuir ou não espinhos, sua altura varia entre 6 a 15 m, tronco 

ramificado com diâmetro variando de 40 a 80 cm e copa com 8 a 12 m de diâmetro (Figura 2). 

As flores são pequenas, dispostas em espigas axilares cilíndricas de 7 cm de comprimento, 

actinomorfas, hermafroditas, de coloração branco-esverdeada, tornando-se amarela com a 

idade. A floração e a frutificação (Figura 3) apresentam dois períodos, sendo o de maior 

intensidade na primavera, quando se observa menor precipitação e déficit hídrico na região. O 

outro período ocorre entre os meses de abril e junho. Os frutos são indeiscentes (não se abrem 

quando maduros para liberar as sementes), momentos drupáceos (endocarpo dividido em 

compartimentos contendo uma semente em cada), lineares; mesocarpo carnudo; segmento 

coriáceo para lenhoso, sementes ovóides, achatadas, com linha fissural nas faces, duras, 

amarronzadas (RIBASKI et al., 2009). 

 
Figura 2 - Árvore de Algaroba (Prosopis juliflora). 
 

 
Fonte: Ribaski et al. (2009). 
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Figura 3 - Espécie botânica Prosopis juliflora, A) Frutos (vagens) e B) Floração da algaroba. 
 

 
 

Fonte: Ribaski et al., (2009). 

 

1.2.2. Importância da utilização 

 

A algaroba é considerada uma árvore de uso múltiplo, sendo seus frutos 

importantes fontes de carboidratos e proteínas, principalmente para as regiões mais secas. A 

sua utilização é bastante variada, e vai desde à produção de madeira e reflorestamento ao  

carvão vegetal, álcool, melaço, arborização urbana, apicultura, alimentação animal, podendo 

assim, ser considerada uma cultura de valor social e econômico. A vagem de algaroba 

concentra cerca de 34-39% de proteínas e 7-8 % de óleos. O potencial da algaroba para 

reflorestamento está nas suas características de precocidade, resistência a seca e produção de 

madeira de boa qualidade para diversos fins, além da produção de vagens de elevada 

aceitabilidade e valor nutritivo, com a vantagem de frutificar na época da seca. Em período de 

estiagem, as vagens são tradicionalmente recolhidas e utilizadas como forragem para 

alimentação animal. Em relação às vagens, trata-se de uma matéria-prima que pode ser 

utilizada para produção de aguardente e uma série de outros produtos, como farinhas e 

melados (SILVA, 1988; BHATIA et al., 2014; RIBASKI et al., 2009).  

 

1.2.3. Aspectos gerais das vagens e das sementes e suas aplicações 

 

As vagens da algaroba medem de 15 a 30 cm de comprimento e de 1 a 2 cm de 

largura (Figura 3), com peso variando entre 4 e 8 g, compostas de epicarpo, mesocarpo e 

endocarpo (VALDÍVIA, 1972). De acordo com Silva (2007), as vagens encontradas no 

A B 
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semiárido da Paraíba são achatadas, em formato de curvas, com cerca de 20 cm de 

comprimento e entre 1 e 2 cm de largura, com depressão entre as sementes, são compostas de 

epicarpo coriáceo, de cor amarelo-claro, mesocarpo carnoso e rico em sacarose (mais de 

30%), o endocarpo é lenhoso e forma uma cápsula resistente que protege as sementes (Figura 

4).  

 

Figura 4 - Cápsulas e sementes de Algaroba. 
 

 
Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Silva et al. (2007)  mencionam  a  excelente palatabilidade da vagem, que 

apresenta de 25 a 28% de glicose, 11 a 17% de amido, 7 a  11%  de  proteínas,  14  a  20%  de  

ácidos  orgânicos,  pectinas  e  demais  substâncias. Desta maneira, a algaroba concentra seu 

valor nutritivo nas vagens, constituindo uma rica fonte de carboidratos com valores de energia 

bruta comparáveis aos do milho (STEIN et al., 2005). 

Segundo Silva  et  al.  (2007),  a  concentração  de  açúcares  totais  na  farinha   

de algaroba  é de  56,5  g.100g–1,  valor  que  somado  à  concentração  de  fibras,  totaliza  

63,7 g.100g–1 de carboidratos, de acordo com a Tabela 1. A composição da farinha de 

algaroba pode variar com as condições de cultivo e solo.  

 

Tabela 1 - Composição físico-química da vagem de algaroba triturada. 
 

Análises g.100g-1 

Umidade 5,8 ± 0,9 

Açúcares Totais 56,5 ± 0,4 

Açúcares Redutores 4,6 ± 0,3 
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Fibra Alimentar Total 7,2 ± 0,5 

Proteínas 9,0 ± 1,5 

Cinzas 3,6 ± 0,1 

Extrato Estéreo 2,1 ± 1,3 

Tanino 0,3 ± 0,0 

Fonte: Silva (2007). 

 

Em relação às aplicações das vagens de algaroba, quando trituradas, podem ser 

utilizadas para fazer farinha, que serve para preparar pães. Quando deixadas fermentar, dão 

origem a uma bebida alcoólica, graças ao elevado teor de sacarose (FELKER, BANDURSKI, 

1977; BECKER, GROSJEAN, 1980). A partir desse extrato concentrado, se desenvolve uma 

bebida refrescante, nutritiva e de sabor agradável podendo-se, também, a partir desse extrato, 

obter formulação para geléias, realizada com excelente aceitação (FIGUEIREDO, 2000). 

Por pertencer à família Leguminosae, possuem endosperma rico em GM, servindo 

como reservatório de água e fonte de energia para o embrião, evitando sua morte por 

dessecação (BHATIA et al., 2014). Devido a este fato, outro produto que pode ser produzido 

pela Prosopis juliflora é a “goma bruta” extraída das sementes; esta “goma” é encontrada no 

endosperma das sementes, sendo, sem dúvidas, uma importante e valiosa matéria-prima, 

graças à presença de GM.  

Polímeros desse tipo, gomas LBG (Locust Bean Gum - goma de alfarroba) e Guar, 

são usadas amplamente na formulação de sorvetes, queijos pastosos, molho para saladas, 

iogurtes e entre outros. Estes polissacarídeos hidrossolúveis são essenciais no processo de 

alimentos, em razão de sua capacidade em melhorar a retenção de água, reduzir a perda de 

umidade por evaporação, alterar parâmetros de congelamento de formação de cristais de água 

e, principalmente, para aumentar e otimizar a viscosidade de alimentos e outros produtos. 

Portando, esses hidrocoloides ajudam a se obter mais corpo, texturas mais suaves e realçam o 

flavor, agem, ainda, como espessantes, emulsificantes e estabilizantes (FIGUEIREDO, 2000). 

 
1.2. Tamarindo 

 
1.2.1. Classificação taxonômica e origem   

 
O tamarindeiro, também conhecido por tamarineiro, pertence à classe 

Dicotyledoneae, família Leguminosae, tem nome científico Tamarindus indica L. Originário 

da Savana da África do Sul. O tamarindeiro se dispersou por todas as regiões tropicais e 
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subtropicais. Estas regiões possuem temperaturas médias ideais de 25 ºC, propícias ao seu 

desenvolvimento. A Índia é o seu maior ponto de exploração e exportação. Os indivíduos que 

crescem nos trópicos derivam de sementes coletadas ao acaso na África e na Índia, as quais 

são, portanto, destituídas de melhoramento genético (SEAGRI, 2014).  

No Brasil, as plantas foram introduzidas a partir da Ásia, mostrando-se 

naturalizadas e subespontâneas em vários estados, além de serem cultivadas em quase toda 

região do país, devido à sua beleza e produção de sombra (FERREIRA et al., 2008). 

Atualmente são encontradas nas Regiões Norte, Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste, em 

plantações não organizadas e dispersas. Mesmo não sendo nativo do Nordeste, o tamarindeiro 

é considerado planta frutífera típica da região. É uma árvore economicamente importante que 

se desenvolve largamente em regiões tropicais úmidas, subtropicais ou áridas, sendo uma 

cultura ideal para regiões semiáridas, especialmente em áreas com seca de até 5 a 6 meses 

(SILVA et al., 2000; SEAGRI, 2014). A árvore do tamarindo apresenta sistema radicular 

profundo, desta forma, possui resistência a secas prolongadas (COSTA et al., 2012).  

 

1.2.2. Botânica 

  
É uma árvore frutífera e bastante decorativa, de crescimento lento e de longa vida, 

sua altura pode alcançar 30 m. Seu tronco apresenta circunferência de 7,5 m, divide-se em 

numerosos ramos curvados, formando copa densa, ornamental, com diâmetro de coroa de 12 

m. Sob condições favoráveis, o tamarindeiro é capaz de chegar aos 200 anos (Figura 5a). As 

folhas são sensitivas (fecham por ação do frio), com coloração verde-clara, compostas, 

alternadas, glabras, consistindo em 10 a 18 pares de folíolos oblongos opostos de 12 a 25 mm.  

As flores são hermafroditas, de coloração quase branca ou amarelada, agrupadas 

em pequenos cachos axilares. Nos ápices dos ramos possuem pedúnculos pequenos, dotados 

de cinco pétalas (duas reduzidas) amarelas ou levemente avermelhadas (com estrias rosadas 

ou roxas). Os botões florais são distintamente cor-de-rosa, devido à cor exterior de quatro 

sépalas que são escorridas quando a flor se abre (Figura 5b) (SEAGRI, 2014; PEREIRA et al., 

2007). 
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Figura 5 - Árvore (A) e Flor do Tamarindo (B). 
 

 
Fonte: (https://dandapani.org/product/tamarind) (A); (http://www.dpreview.com) (B) 

 

O fruto é uma vagem indeiscente, achatada, oblonga nas extremidades, reta ou 

curva, com 5 a 15 cm de comprimento, com casca pardo-escura, lenhosa e quebradiça (Figura 

6) (TRZECIAK  et  al., 2007; DONADIO et al., 1988).  O fruto do tamarindeiro leva 

aproximadamente 245 dias após a antese para completar o ciclo, desde a floração até a 

colheita, período representado pelo crescimento, maturação e amadurecimento dos frutos. O 

peso médio do fruto varia entre 10 e 15 g dividido em, aproximadamente, 30% de polpa, 40% 

de sementes e 30% de casca (PEREIRA et al., 2007).  

As sementes são lisas, albuminadas, marrom-escuras, compridas e achatadas, de 8 

a 14 mm de comprimento e em números de 3 a 8 por vagem, sendo envolvidas por uma polpa 

parda e ácida, a qual contém açúcares (33%), ácido tartárico (11%), ácido acético e ácido 

cítrico (SEAGRI, 2014).  

 

Figura 6 - Frutos e sementes do tamarindo. 
 

 
Fonte: (http://www.sandins.se/exotiska-frukter) 

A B 
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O rendimento da árvore do tamarindeiro varia consideravelmente de região para 

região, sendo dependente dos fatores genéticos e ambientais. A produção de frutos pode 

também ser cíclica com produção abundante a cada três anos. Uma árvore nova pode produzir 

de 20 a 30 kg de frutos/ano, e uma árvore adulta pode chegar a produzir de 150 a 200 kg de 

frutos/ano. O rendimento da produção pode sofrer um declínio após 50 anos (TRZECIAK  et  

al.,  2007). 

Há diferentes variedades do Tamarindus indica, podendo ser divididas em ácidas 

e doces. As variedades ácidas são comumente encontradas na maioria dos países, pois, 

desenvolve-se facilmente em locais quentes e ensolarados (REIS, 2013). 

 

1.2.3. Utilidades 

 

Difundido e cultivado há séculos no Brasil, o tamarindeiro é uma árvore muito 

apreciada para ornamentação e arborização nas cidades e estradas (TRZECIAK et al., 2007).  

Praticamente todas as partes da planta possuem utilidade na medicina popular, e 

apresentam inúmeras aplicações terapêuticas em humanos, dentre elas o uso como digestivo, 

calmante, laxante, expectorante, tônico sanguíneo, em problemas digestivos, pulmonares, e 

suaves no tratamento de prisão de ventre, tendo a propriedade de evitar a formação de cristais 

de oxalatos de cálcio na urina, sendo cientificamente reconhecido e adotado pela farmacopéia 

de quase todo o mundo, área em crescente expansão, pelo aumento do uso de medicamentos 

naturais (KOMUTARIN et al., 2004; MATOS, 2002).   

O tamarindeiro possui polpa agridoce e de textura fibrosa, a qual é usada no 

preparo de doces, sorvetes, licores, refrescos, sucos concentrados e ainda como tempero para 

arroz, carne, peixe e outros alimentos. Além da riqueza da polpa deste fruto, a semente de 

tamarindo é uma fonte de diversos compostos químicos importantes para a indústria de 

alimentos, entre eles os compostos antioxidantes que são responsáveis por retardar reações de 

oxidação indesejáveis em alimentos (SOUSA, 2008). 

No entanto, sua baixa digestibilidade dificulta sua utilização na alimentação 

humana. Ao natural, servem de forragem para animais domésticos; e, quando processadas, são 

utilizadas como estabilizantes de sucos, de alimentos industrializados e como goma (cola) 

para tecidos ou papel (TRZECIAK et al., 2007). O cerne da madeira é de excelente qualidade 

e pode ser usado para diversas finalidades. Forte e resistente à ação de cupins, a madeira se 
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presta bem para fabricação de móveis, brinquedos, pilões e preparo de carvão vegetal 

(SEAGRI, 2014).   

A principal forma de exploração e utilização do tamarindeiro ocorre através do 

extrativismo, em pomares domésticos, em que pequenos agricultores garantem emprego no 

mercado informal. Para estes produtores, o tamarindeiro pode ser uma fonte de renda nos 

períodos difíceis, seja pelo baixo preço ou pela baixa produtividade da cultura principal, 

oferecendo desse modo, um retorno econômico potencial em épocas do ano desfavoráveis ao 

cultivo de outras culturas (QUEIROZ, 2010). 

  

1.2.4. Sementes de tamarindo 

 
Desempenhando um papel importante na alimentação humana, as sementes são 

fontes de carboidratos, proteínas, lipídios e sais minerais que têm sido exploradas por muito 

tempo pela indústria de alimentos. As sementes de tamarindo são consideradas resíduos, 

descartadas sem nenhum aproveitamento tecnológico na maioria das pequenas propriedades 

produtoras da região, ou melhor, o subproduto da extração da polpa. Deste modo, estes 

resíduos naturais são candidatos a investimentos científicos e futuras aplicações comerciais 

(DURANTINI et al., 2008; OLIVEIRA et al., 2012; GERARD; DAVIDSON, 1980; REIS, 

2013).   

 

1.3. Polissacarídeos 

 

Os polissacarídeos são polímeros de monossacarídeos que são constituídos, em 

geral, por unidades de cinco (furanosídeo) ou seis (piranosídeo) átomos de carbono, os quais 

podem estar arranjados tanto em cadeias lineares, ramificadas ou formar redes com cadeias 

interligadas (WHISTLER; MILLER, 1997).  

Os polissacarídeos de reserva podem ser acumulados no interior do protoplasto 

(amido, frutanos) ou fazer parte da parede celular (galactomananos, glucanos e xiloglucanos) 

(FERREIRA; BORGHETTI, 2004; BENTO et al. 2013). Os polissacarídeos de parede são 

quimicamente inertes e possuem diferentes níveis de solubilidade na água (CUNHA et al., 

2009). Os polissacarídeos de reserva podem chegar a representar até 40% do peso seco da 

semente, como os XG de Hymenaea courbaril, ou até 12-20% como os GM em endospermas 

de Dimorphandra mollis (ALVES, 2013).  

Certos polissacarídeos podem ser chamados de gomas, em sentido amplo, sendo 
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conhecidos pela indústria por apresentar habilidades de produzir géis e soluções altamente 

viscosas em baixas concentrações de massa (MIRHOSSEINI; TAN, 2010, SINGH; 

SRIVASTAVA; TIWARI, 2009, WHISTLER; MILLER, 1993). As gomas solúveis em água 

são também conhecidas como hidrocoloides e na indústria de alimentos são largamente 

utilizadas como ingredientes funcionais, atuando como modificadores de textura, agentes 

gelificantes, espessantes, estabilizadores, emulsionantes, agentes de revestimento, fibras 

dietéticas e filmes biodegradáveis (KOOCHEKI et al., 2009; MIRHOSSEINI; TAN, 2012).   

Diversas fontes naturais têm sido exploradas, mas em sementes vegetais apenas 

duas se destacaram e têm sido extensamente cultivadas para fins comerciais, a Ceratonia 

siliqua, denominada de goma alfarroba (“carob gum” ou “locust bean gum”) e a goma guar 

(ROL, 1973; GOLDSTEIN; ALTER; SEAMAN, 1973).    

Os XG e GM são exemplos destes polissacarídeos que podem ser encontrados em 

sementes de muitas plantas, sendo extensivamente estudados e utilizados em diversas 

aplicações industriais (LIMA, 2003). 

 

1.3.1. Galactomananos 

 

Os galactomananos são polissacarídeos neutros extraídos geralmente do 

endosperma de sementes de diferentes espécies da família das leguminosas. Esses 

polissacarídeos possuem duas unidades monoméricas, manose e galactose, e a razão (M/G) 

entre essas unidades básicas varia de acordo com a sua fonte e o processo de extração 

(BENTO et al., 2013).  

A estrutura polimérica clássica de um GM apresenta unidades de β-D-manose 

como longa cadeia principal, unidas por meio de ligações do tipo éter 1→4, que confere 

rigidez e conformação. Os grupos laterais, ramificações simples, são constituídos por uma 

unidade de α-D-galactose, que se encontra presa à cadeia principal pelas posições 1→6, 

direcionando as ligações de hidrogênio das cadeias de manose para a água circundante, e não 

para cadeias vizinhas de manose, o que favorece a solubilização do polímero em água (Figura 

7) (CERQUEIRA et al., 2009). O tamanho da cadeia principal, o número e o comprimento 

das ramificações estão diretamente relacionados à sua aplicação técnica (CERQUEIRA et al., 

2009; POLLARD et al., 2010). 
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Figura 7 - Estrutura geral de GM. 
 

 
Fonte: (http://chemwiki.ucdavis.edu) 

 

Devido às propriedades físico-químicas e conformacionais, os GM têm sido alvo 

de intensas pesquisas, principalmente na área industrial e acadêmica (CERQUEIRA et al., 

2009), sendo amplamente usadas na indústria farmacêutica (emulsões, pastilhas), têxtil, 

cosmética (fixadores de cabelos, cremes e outros produtos de beleza) e de alimentos 

(estabilizantes e emulsificantes em confeitaria, geleias, xaropes, saladas, maioneses) 

(MIRHOSSEINI; AMID, 2012; MANTELL, 1947).   

As principais fontes de GM são de alfarroba (Ceratonia siliqua, razão G/M 3,5:1), 

tara (Caesalpinea spinosa, razão G/M 3:1) e guar (Cyamopsis tetragonolobus, razão G/M 2:1) 

em que a razão G/M depende do tipo de planta e das condições de extração (DRESSLER; 

FISCHER, 2003). Os GM, extraídos de diversas fontes, diferem entre si devido à razão G/M, 

desta forma, o grau de substituição afeta as propriedades das soluções (Tabela 2) 

(IZYDORCZYK; CUI; WANG, 2005; KÖK; HILL; MITCHELL, 1999; NEUKOM, 1989). 

Variações na estrutura dos GM, particularmente em relação à razão G/M e as distribuições das 

cadeias laterais, causam mudanças significativas na solubilidade, viscosidade e entre as 

interações dos GM e com outros polissacárideos. Geralmente, GM com alto teor de galactose 

são mais solúveis em água e exibem uma tendência menor para formar géis por causa das 

interações sinérgicas, quando comparados com os outros com razão G/M inferior. Por 

exemplo, a alta solubilidade da goma guar pode ser atribuída à presença de elevado número 

de cadeias laterais e, assim, as cadeias de manoses ficam distantes o suficiente evitando as 

interações intermoleculares. Por outro lado, os GM com menores cadeias laterais (elevada 

razão G/M) podem interagir com outros polissacarídeos devido às unidades de manose não 

substituídas (SRIVASTAVA; KAPOOR, 2005). 
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Tabela 2 - Fontes comerciais de GM, razões (M/G) e possíveis aplicações. 

 

Espécies Razão G/M Aplicações Referências 

Ceratonia siliqua 
(Goma alfarroba) 

1:3,9 Estabilizante PRADO et al., 2005 

Caesalpinia pulcherrima 1:2,9 
Meio de cultura de 
fungos; Filmes para 

revestimento de frutos 

MESQUITA et al., 2002 
CERQUEIRA et al., 2009 

Gleditsia triacanthos 1:2,8 
Estabilizante, 
Espessante, 

Emulsificante 

BOURBON et al., 2010 
CERQUEIRA et al., 2009 

SCIARINI et al., 2009 

Cesalpinia spinosum 
(Goma tara) 

1:2,0 
Estabilizante, 
Espessante, 

Emulsificante 
PRADO et al., 2005 

Dimorphandra gardneriana Tul 1:1,8 

Estabilizante, 
Espessante, 

Emulsificante 
CUNHA et al., 2009 

Cyamopsis tetragonolobus 
(Goma guar) 

1:1,8 

Estabilizante, 
espessante, 

emulsificante, agente 
de fixação 

PRADO et al., 2005 

Prosopis pallida 
(Goma algaroba) 

1:1,4 
Estabilizador, 

espessante, 
CHAIRES-MARTÍNEZ et 

al., 2008 

Mimosa scabrella 1:1,3 

Matriz cromatográfica 
para isolamento de 
lectina, Matriz para 

liberação de fármaco 

VENDRUSCOLO et al., 2005 

Fonte: Cerqueira et al., (2011), Cunha (2009), adaptada por Alves (2013). 

                
 
1.3.2. Xiloglucanos 

 

Os xiloglucanos são polissacarídeos vegetais, com função estrutural, de reserva e 

regulatória encontrados na parede celular primária de vegetais superiores e nos cotilédones de 

muitas sementes (ZABOTINA, 2012).  

Estruturalmente, os XG em geral possuem uma cadeia principal constituída por D-

glucopiranose, unidas por ligações glicosídicas do tipo β(1→4) com unidades laterais 

substituídas em O-6 por unidades de α-D-xilopiranose, a  qual também  pode  ser substituída 

em O-2 por unidades de β-D-galactopiranose (HOFFMAN et al., 2005; PENA et al., 2008; 

HSIEH; HARRIS, 2009), como pode ser visto na Figura 8. 
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Figura 8 - Estrutura geral de XG de reserva. 
 

  

Fonte: Buckeridge et al., (2000). 

 

Os XG de reserva compreendem de 25 a 45% das paredes primárias das 

dicotiledôneas e 2% das monocotiledôneas, podendo ser extraídas das sementes na forma 

praticamente pura através de extrações aquosas com elevados rendimentos, podendo chegar a 

40-45% do peso da semente seca (PETKOWICZ et al., 2006; HARRIS et al., 2009; 

SCHELLER; ULVSKOV, 2010).  

No Japão, os XG são utilizados extensivamente, pois a homogeneidade, o baixo 

grau de contaminantes, a alta viscosidade intrínseca e a massa molecular implicam em um 

potencial ideal para uso nas indústrias alimentícia, cosmética e farmacêutica, onde são usadas 

como espessantes, devido à sua capacidade de produzir soluções aquosas viscosas 

(TEMSIRIPONG et al., 2005; STUPP et al., 2007). No Brasil diversas espécies nativas têm 

sido exploradas e se apresentam como fontes potenciais para extração de XG destinados a 

diferentes aplicações (ROSÁRIO et al., 2008).  

A parede celular de cotilédones de sementes de Tamarindus indica (tamarindo) é 

rica em XG de reserva, que têm sido utilizados comercialmente devido à sua capacidade de 

produzir soluções aquosas viscosas, sendo esse um dos principais motivos para seu uso nas 

indústrias de alimentos e farmacêuticas (MIYAZAKI  et al., 1998; SUISHA et al., 1998; 

KAWASAKI et al., 1999; MIYAZAKI et al., 2001; TAKAHASHI et  al., 2002; RIBEIRO et  

al., 2009). 

 

 

 
 

O

OHO
HO

OH

O

O

HO

HO

OH

O
O

OH

O

O

OH
O

OH

HO
O

HO

OH

OH
O

O

OH

HO

O

O
OOH

O

OH
O

O

O

HO

OH

O

O
OH

OH

O
HO

O

O

OH

HO

HO

O

O
OH

OH

O
HO

HO
HO

O

HO

O

O

HO HO

O

HO
HO

OH

OH

Xilose Galactose

Glucose

OHO

HO

OH



33 
 

 
 

1.4. Filmes e revestimentos a base de polissacarídeos 

 

Certos polissacarídeos, devido a sua estrutura química conformacional, são 

capazes de produzir soluções aquosas viscosas (capacidade de formar uma rede contínua) que 

facilitam a formação de filmes e revestimentos comestíveis. 

Filmes à base de polissacarídeos podem possuir um grande potencial para 

melhorar a qualidade dos alimentos, segurança, podem ser utilizados como veículo para as 

substâncias funcionais e, também, apresentam baixo custo, biodegradabilidade e solubilidade 

em água. Este material pode atuar como uma barreira para a transmissão de umidade, solutos 

e/ou gases e pode proporcionar uma proteção mecânica (LIU, 2005; PONCE et al., 2008). 

Tais biopolímeros podem ser eficazes as barreiras de gases (O2 e CO2), possuindo 

propriedades mecânicas e ópticas adequadas, mas sendo altamente sensível à umidade, ou 

seja, apresentando baixa barreira de vapor de água, tornando umas das principais questões 

para sua utilização ou expansão em larga escala (BALDWIN; NISPEROS-CARRIEDO; 

BAKER, 1995; GUILBERT; GONTARD; GORRIS, 1996).  

Uma estratégia para reduzir a absorção e a transferência de água através dos 

filmes e revestimentos comestíveis é incorporar uma fase hidrofóbica constituída por lipídios 

na matriz polissacarídica (ROCCA-SMITH et al., 2016). Estes filmes incorporados com 

compósitos podem trazer melhores propriedades de barreira à umidade e resistência à água, 

quando os componentes são estruturalmente compatíveis. Assim, a junção de polissacarídeos 

com componentes lipídicos podem produzir filmes com propriedades interessantes e com 

possíveis potenciais para novas aplicações. Os materiais mais frequentemente utilizados para 

filmes e revestimentos comestíveis são polissacáridos (tais como amido, derivados de 

celulose, alginato, pectina, quitosano, GM e XG), proteínas (tais como gelatina, zeína, glúten, 

caseína de leite, soro de leite e proteínas de soja) e os materiais lipofílicos (tais como óleos 

vegetais, ceras) (NESTERENKO et al., 2013). 

 

1.5. Óleos vegetais em filmes e revestimentos comestíveis 

 

Os revestimentos lipídicos têm sido usados durante séculos para proteger os 

alimentos e evitar a perda de umidade. O primeiro uso registrado foi na China no século XII 

sobre limões e laranjas e, depois de um tempo, gorduras foram usadas para prolongar a vida 

de prateleira de produtos cárneos na Inglaterra (ALLEN, et al., 1963; ORTIZ; VICENTI; 
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MAURI, 2014). Desde o século XVI, nos Estados Unidos, vários produtos alimentares 

(especialmente frutas e hortaliças) têm sido revestidos com diversos lipídios para controlar a 

perda de umidade, incluindo a cera de parafina, cera de carnaúba e emulsões óleo-em-água 

(CAGRI; USTUNOL; RYSER, 2004), além de conferir brilho à superfície (BALDWIN, 

1994).  

Com intuito de melhorar a propriedade de barreira ao vapor de água e a resistência 

a umidade em matrizes polissacarídicas e de proteínas, a incorporação de substâncias 

hidrofóbicas, tais como óleos vegetais e ceras estão sendo estudadas para sua utilização 

(LIMPISOPHON; TANAKA; OSAKO, 2010; TONGNUANCHAN; BENJAKUL; 

PRODPRAN, 2013). Contribuindo ainda para a sua aplicação, diversos óleos vegetais (óleo 

de milho, azeite de oliva, óleo de colza, óleo de girassol, óleo de palma, óleo de gergelim) 

apresentam muitas vantagens (alta disponibilidade, baixo custo, não tóxicos e não voláteis) 

(MA et al., 2012a). 

 

1.5.1. Óleo de Palma  

 

O óleo de palma (OP) é um óleo vegetal comestível derivado do mesocarpo do 

fruto da palma (Elaeis guineensis), que é de cor avermelhada devido ao elevado teor de 

carotenóides e contém várias gorduras saturadas e insaturadas (EDEM, 2002). Como todos os 

óleos vegetais, o OP é constituído principalmente por triglicerídeos, que são moléculas de 

glicerol esterificadas com três ácidos graxos. O OP é rico em ácidos graxos saturados, e tem 

sido amplamente utilizado como ingrediente alimentar e em cosméticos, com cerca de 80% na 

produção de margarinas, macarrão instantâneo, biscoito, óleo de cozinha, maionese e 

chocolates, e o restante aplicado em sabões, velas, produtos farmacêuticos e lubrificantes, 

dentre outras (SANTOS et al., 1998).  

O OP tornou-se o segundo óleo mais produzido (22,5 milhões de toneladas em 

2010, podendo chegar a 40 milhões de toneladas em 2020) e consumido no mundo, sendo 

superado apenas pelo óleo de soja (WOLD GROWTH, 2011). Este aumento de produção e 

consumo está associado as suas vantagens econômicas e as propriedades físicas desejáveis, 

tais como alta produtividade, condições favoráveis de competitividade no mercado, baixo 

custo de produção, propriedades químicas ricas em nutrientes como as vitaminas (A, E) e 

baixo índice de colesterol (MESQUITA, 2002). 
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Hoje, a maioria dos alimentos processados contém OP em alguma forma (OP ou 

seus derivados, oleína de palma e estearina de palma) (OSORIO et al., 2015). Portanto, o uso 

de materiais hidrofóbicos de baixo custo, como OP ou suas misturas, pode abrir caminho para 

melhorar as propriedades físicas de certas substâncias e produtos. 

 

1.5.2. Óleo de gergelim  

 

O óleo de gergelim (OG) é extraído de sementes da planta Sesamum indicum L., 

da família Pedaliaceae, é a mais antiga oleaginosa quanto à utilização pela humanidade 

(ELLEUCH et al., 2007). O cultivo desta oleaginosa apresenta grande potencial econômico 

devido às possibilidades de exploração tanto em mercado nacional quanto internacional 

(YASUMOTO  et  al., 2001).   

Alguns óleos vegetais tais como azeite ou OG, são aceitos como alimentos 

benéficos à saúde e, consequentemente, a demanda por estes óleos está aumentando (PARKA, 

CHANGB, LEE, 2010). Entre os vários óleos vegetais distintos, o OG contém até 60% de 

gordura, e é uma importante fonte de óleo comestível devido às suas elevadas concentrações 

de ácidos graxos essenciais (ω-3 e ω-6), esteróis, tocoferóis e tocotrienóis. O óleo extraído de 

suas sementes apresenta elevada qualidade nutricional devido à presença de ácidos graxos 

insaturados, como oléico (47%) e linoléico (41%). É um óleo que apresenta características 

bastante interessantes do ponto de vista industrial, pois a presença de compostos secundários, 

como o sesamol, confere ao óleo elevada estabilidade química evitando a rancificação 

(BELTRÃO, FREIRE, LIMA 1994).  

Os ácidos graxos predominantes no OG consistem, primariamente, de ácido 

linoleico e oleico na proporção de 1:1, composto caracterizado como um líquido límpido, 

amarelo claro, com odor e sabor leve e maior estabilidade oxidativa, quando comparado à 

maioria dos óleos vegetais, devido sua composição em ácidos graxos e pela presença de 

antioxidantes naturais (UZUN et al., 2007).  

 Apesar dos ácidos graxos insaturados serem menos eficientes no controle de 

transferência de massa devido a sua maior polaridade quanto aos ácidos graxos saturados, 

porém, em relação as suas características e vantagens citadas, o OG tornou-se um lipídio 

acessível (custo e disponibilidade) para que seja facilmente incorporado em emulsões.  
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1.6. Emulsão e Nanoemulsões 

 

Emulsões são definidas como sistemas heterogêneos compostos por dois líquidos 

imiscíveis ou parcialmente miscíveis, onde um líquido encontra-se finamente disperso no 

outro, na forma de gotículas (MYERS, 1999). São formadas por processos mecânicos, como 

agitação, resultando em sistemas de baixa estabilidade, a qual pode ser aumentada com o uso 

de agentes tensoativos (surfactantes) com ou sem a intervenção de um processador 

ultrassônico (CHAVES, 2008).  

A seleção de um surfactante adequado é um passo determinante para formular 

emulsões ou microemulsões (ONTIVEROS et al., 2014). O processo de formação de 

emulsões com auxílio de surfactantes é determinado pelo Balanço Lipofílico-Hidrofílico 

(HLB), ou seja, medida da afinidade de um surfactante para óleo ou água. O HLB foi 

introduzido por Griffin (1949) para selecionar o tensoativo adequado para determinadas 

aplicações (flotação, emulsão). Devido ao sistema desenvolvido por Griffin (1949), a seleção 

de um tensoativo (ou mistura de tensoativos) mais adequado para cada tipo de emulsão, ou 

seja, água em óleo (A/O) ou óleo em água (O/A) tornou-se mais simples e racional. Os 

valores de HLB podem ser calculados ou determinados experimentalmente. Conforme o valor 

do HLB, o surfactante será lipofílico (HLB < 9) ou hidrofílico (HLB > 11) e será usado em 

emulsões do tipo A/O ou O/A, respectivamente. Aqueles na faixa de 9 - 11 são intermediários 

(O’BRIEN, 1998). Para emulsões água em óleo, são recomendados surfactantes com valores 

de HLB entre 3 e 6, e para emulsões de óleo em água são recomendados surfactantes com 

valores de HLB entre 8 e 18.  

Os homogeneizadores ultrassônicos são frequentemente utilizados para formação 

de emulsão, sendo capazes de reduzir o tamanho de partículas, facilitar uma maior dispersão 

de substâncias em solução e promover a formação de gotículas de cerca de 1 μm, (MA et al., 

2012b; VARGAS et al., 2011).  

As emulsões podem ser classificadas de acordo com a natureza da fase dispersa e 

o meio de dispersão. Um sistema que consiste de gotas de óleo dispersas em uma fase aquosa 

é chamado de emulsão óleo em água (O/A) e um sistema que consiste de gotas de água 

dispersas na fase óleo é chamado emulsão água em óleo (A/O). Há também as emulsões 

múltiplas, onde as gotículas da fase dispersa também contêm gotículas menores dispersas 

dentro delas, podendo ser classificadas em dois tipos: emulsões água em óleo em água 

(A/O/A), onde a fase interna oleosa possui gotículas de água dispersas em seu interior, e 
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emulsões óleo em água em óleo (O/A/O), em que a fase interna aquosa apresenta gotículas de 

óleo dispersas em seu interior (Figura 9) (ANSEL; POPOVICH; ALLEN, 2000; PAL, 2011).  

 

Figura 9 - Representação esquemática da classificação das emulsões. 

 

 
Fonte: Melo (2007). 

 

As emulsões também podem ser classificadas de acordo com o tamanho das 

gotículas. As microemulsões correspondem às emulsões com gotículas de tamanho entre 1 e 

100 μm e as nanoemulsões entre 20 e 200 (ou 500) nm (MELO, 2007; WANG, 2008). Na 

maioria dos alimentos, o diâmetro das gotas nas emulsões está, normalmente, entre 0,1 e 100 

μm.  

As nanoemulsões, ao contrário das microemulsões, são sistemas transparentes ou 

translúcidos e são termodinamicamente estáveis. As emulsões possuem grande importância na 

indústria, onde são amplamente utilizadas em uma variedade de aplicações, tais como: 

cosméticos, alimentos, produtos farmacêuticos, agroquímicos, detergentes, revestimentos 

entre outros. As emulsões O/A possuem grande relevância principalmente devido a sua 

capacidade de transportar substâncias hidrofóbicas na fase aquosa (LEAL-CALDERON; 

SCHMITT; BIBETTE, 2007). A grande aplicabilidade das emulsões na indústria impulsiona, 

em grande parte, a investigação básica para compreender a origem da instabilidade e os 

métodos para evitar a sua desestabilização (TADROS, 2005). 

 

1.6.1. Estabilização de emulsões 

 

A estabilidade de uma dispersão é determinada pela interação entre as partículas 

durante as colisões devido ao movimento Browniano. A teoria da estabilidade pode ser 

descrita como a interação entre as forças repulsivas e atrativas, envolve estimativas da energia 

de atração (forças de Van der Waals) e da energia de repulsão (sobreposição das duplas 

camadas elétricas), ambas em termos da distância entre as partículas (TADRO, 2005; SHAW, 

1975; SCHONS, 2008). 
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Esta teoria propõe que uma barreira de energia resultante da força repulsiva 

impeça que as partículas aproximem-se uma da outra e fiquem aderidas. Mas se as partículas 

colidem com energia suficiente para superar essa barreira, a força atrativa irá atraí-las. Assim, 

as partículas se aderem fortemente e irreversivelmente, mantendo-se juntas. Portanto, para 

que se tenha uma suspensão estável, é necessário que as forças de natureza repulsiva superem 

as forças atrativas. 

 A estabilidade da emulsão é o tema de muitos trabalhos e pode ser considerado o 

principal fator que afeta a qualidade de produtos nesta forma. Se a emulsão for preparada a 

partir da homogeneização de dois componentes líquidos puros, a separação em fases será 

geralmente rápida, especialmente se for elevada a concentração da fase dispersa. Para 

preparar emulsões razoavelmente estáveis é necessária a presença de um terceiro componente: 

um agente emulsificante (Figura 10). O emulsificante se adsorve rapidamente na interface e 

facilita a formação da emulsão pela redução da tensão interfacial (SHAW, 1975; OGAWA; 

DECKER; MCCLEMENTS, 2003; MUN; DECKE; MCCLEMENTS, 2006).  

 

Figura 10 - Estabilização de emulsão A/O e O/A por surfactantes. 
 

 
Fonte: Fontana, 2010. 

 

 Com relação às emulsões O/A, dois mecanismos fundamentais de estabilização 

podem ser considerados: a estabilização estérica e a eletrostática. A estabilização estérica 

pode ser alcançada utilizando-se surfactantes não iônicos e polímeros, que possuam na 

estrutura molecular segmentos lipofílicos de tamanho considerável. Este tipo de estabilização 

é causada por uma barreira termodinâmica, indicada por uma variação positiva da energia de 

Gibbs, como resultado da diminuição da entropia conformacional das cadeias de tamanho a 

quando duas gotas se aproximam a uma distância igual ou menor do que 2a. Um requisito 

necessário para que a estabilização estérica seja eficaz é que a fase contínua seja um bom 
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solvente para as cadeias do polímero que se projetam no meio circundante (HOLMBERG et 

al., 2003). A estabilização eletrostática é baseada na interação repulsiva que resulta quando as 

duplas camadas elétricas difusas em torno das partículas começam a se sobrepor. A 

estabilização eletrostática é frequentemente obtida com a utilização de surfactantes iônicos ou 

polieletrólitos. Os agentes emulsificantes iônicos, quando presentes na interface, induzem o 

aparecimento de cargas elétricas na região. Na região próxima a interface, forma-se um 

potencial elétrico que provoca o acúmulo preferencial de íons de cargas opostas à da interface 

(contra-íons), que por sua vez atraem íons de mesma carga que a da interface (co-íons); esse 

conjunto de íons forma um gradiente de concentração que se dissipa à medida que se afasta da  

interface e é conhecido como dupla camada elétrica difusa. Esta é a responsável pela repulsão 

eletrostática (CUNHA, 2007). Quando duas gotículas aproximam-se a uma distância h que é 

menor que a extensão da dupla camada elétrica, ocorre uma sobreposição das duplas camadas 

e então há repulsão.  

  A magnitude da repulsão depende do potencial de superfície e da concentração 

de eletrólitos. Em baixas concentrações de eletrólitos, as duplas camadas são estendidas e a 

energia repulsiva em distâncias intermediárias torna-se maior que a atração de van der Waals, 

produzindo uma barreira energética que previne a aproximação das gotículas (TADRO, 

2005). Na Figura 11, estão representados os fenômenos de estabilização estérica e 

eletrostática. 

 

Figura 11 - Mecanismos de estabilização de emulsões O/A: (A) estérica; (B) eletrostática. 

 
Fonte: Fontana, 2010. 

 

As emulsões são frequentemente estabilizadas por mais de um mecanismo. Em 

muitos sistemas, a estabilização estérica e eletrostática são combinadas. Essa combinação é 

comumente chamada de “estabilização eletroestérica” e geralmente é alcançada quando se 

utilizam polieletrólitos para estabilizar as emulsões (Figura 12) (HOLMBERG et al., 2003).  
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Figura 12 - Mecanismo de estabilização eletroestérica. 

 

Fonte: Rahaman, 2003. 

 

Há uma grande variedade de emulsificantes naturais ou sintéticos que são 

utilizados para preparar as emulsões, como por exemplo, pequenas moléculas de surfactantes, 

fosfolipídios, proteínas e polissacarídeos. No entanto, não existe um único emulsificante que 

seja ideal para todas as emulsões. Cada tipo de emulsificante tem suas vantagens e 

desvantagens. Por exemplo, alguns emulsificantes são eficazes para produzir gotículas 

pequenas durante a homogeneização devido a sua rápida taxa de adsorção, mas são fracos em 

proporcionar a estabilidade das gotículas em longo prazo, porque eles não fornecem fortes 

interações repulsivas entre as gotículas (CHUAH, 2009; MOREAU et al., 2003; GUZEY;  

MCCLEMENTS, 2006). 

Muitos estudos têm sido desenvolvidos com o intuito de melhorar a estabilidade 

das emulsões, como por exemplo, a combinação dos benefícios de diferentes emulsificantes, 

como os polieletrólitos com surfactantes de cargas opostas. Estes formam uma espécie de 

membrana multicamada em torno das gotículas proporcionando maior estabilidade, ou por 

modificações feitas nos polímeros, como, por exemplo, a introdução de grupos hidrofóbicos 

nas cadeias de polieletrólitos, que tem se mostrado uma alternativa bastante promissora, 

interessante para atuar com agentes estabilizantes de emulsões e formação de nanopartículas 

(HARNSILAWAT; PONGSAWATMANI; MCCLEMENTS, 2006). 

 

1.7. Filmes e revestimentos biodegradáveis e comestíveis 

 
O interesse no desenvolvimento de embalagens biodegradáveis, incluindo aí os 

filmes e revestimentos comestíveis a partir de recursos naturais renováveis, tem mostrado um 

grande avanço nos últimos anos. Estes estudos concentraram-se principalmente na melhoria 

de suas características para exercer os principais atributos desejados dos materiais sintéticos 

convencionais (RAZAVI; AMINI; ZAHEDI, 2015) 



41 
 

 
 

Vários biopolímeros, tais como proteínas e polissacarídeos, assim como as suas 

formas conjugadas, com ou sem lípidios, têm sido utilizados para desenvolver revestimentos e 

filmes comestíveis (SKURTYS et al., 2010). Estes têm atraído maior atenção e estão sendo 

usados como barreiras a umidades relativas baixas ou intermediárias (PEREZ-GAGO; 

KROCHTA, 2002). Além disso, os filmes comestíveis têm sido investigados como 

embalagens para alimentos, uma vez que seria benéfico para auxiliar nas funções das 

embalagens convencionas e, assim, reduzir a quantidade de materiais necessários para cada 

aplicação (YOO; KROCHTA, 2011). Hidrocoloides possuem a capacidade de estabelecer 

interação poliméricas, criando, assim, uma rede contínua responsável pelas propriedades 

funcionais dos filmes (GIANCONE et al., 2009; PEREZ et al., 2009).  

Filmes comestíveis são definidos como finas camadas contínuas feitas a partir de 

componentes comestíveis (proteínas, polissacarídeos - gomas) e, em seguida, colocadas sobre 

ou entre os componentes alimentares (sem mudar os ingredientes originais ou método de 

processamento), desta maneira, protegendo o alimento contra elementos externos (fatores 

como; umidade, gases e entre outros) e, consequentemente, mantendo a integridade do 

alimento, aumentando sua vida útil. Películas comestíveis e biodegradáveis podem ser 

utilizadas para reduzir a migração de umidade, redução da carga microbiana (se este possuir 

agentes antimicrobianos), o que prolonga o período de conservação no aspecto de textura, 

brilho e cor. Os filmes ainda protegem alimentos contra desidratação e atuam como barreira a 

gases (oxigênio e dióxido de carbono) com os meios circundantes. Além disso, os filmes 

comestíveis podem servir como veículos de compostos ativos, tais como antioxidantes, 

intensificadores de textura, entre outros (ACEVEDO-FANI et al., 2015). As propriedades de 

barreira, mecânicas e térmicas são algumas das características que são avaliadas para a 

aplicação de películas (CERQUEIRA et al., 2011; DEBEAUFORT et al., 1998; KROCHTA, 

2002; HENRIQUE et al., 2008).  

A obtenção dos filmes e revestimentos comestíveis está baseada na dispersão ou 

solubilização dos biopolímeros em um solvente (água, etanol ou ácidos orgânicos, a depender 

da solubilidade do biopolímero), com acréscimo de aditivos (como plastificantes), obtendo-se 

uma solução, dispersão ou emulsão filmogênica. A diferença básica entre filmes e 

revestimentos comestíveis é a forma como eles são apresentados (CARVALHO et al., 1997). 

O filme é uma fina camada pré-formada sobre um substrato (na técnica conhecida como 

casting), submetida a secagem (para evaporação do solvente) e posterior aplicação sobre o 

alimento. A evaporação do solvente promove aumento da concentração do biopolímero na 
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dispersão, com formação de uma rede tridimensional (GONTARD et al., 1992; 

GENNADIOS, 2002).  

Filmes comestíveis podem também ser obtidos por técnicas mais usuais na 

indústria, como extrusão. Já as coberturas (ou revestimentos) são aplicadas diretamente sobre 

a superfície do produto, por imersão ou aspersão (FALGUERA et al., 2011). Revestimentos 

comestíveis agem criando uma atmosfera modificada em torno do produto, similar ao obtido 

pelas condições de armazenamento atmosféricas controladas ou modificadas. A atmosfera 

modificada formada por revestimentos comestíveis protege o alimento a partir do momento 

em que é aplicado até que atinja o consumidor final (DIAB et al., 2001; DURANGO; 

SOARES; ANDRADE, 2006; RIBEIRO et al., 2007). 

 

1.7.1. Filmes de emulsão 

 

As emulsões assumiram, atualmente, grande importância no campo farmacêutico, 

cosmético e alimentício, deve-se ao extraordinário incremento de preparações registradas nos 

últimos anos e ao desenvolvimento dos conhecimentos científicos e tecnológicos, os quais 

permitiram aumentar, de modo considerável, a estabilidade e, por conseguinte, o prazo de 

utilização destas preparações (SILVA, 2011).  

O processo de emulsificação da fase lipídica na fase aquosa é necessário antes 

para a formação da película de revestimento ou aplicação. O tamanho da gotícula é um fator 

determinante para a estabilidade da emulsão e, também, afeta a sua viscosidade e outras 

propriedades importantes. Diferentes técnicas de homogeneização são usadas para preparar as 

emulsões filmogênicas e, assim, formar os filmes emulsionados (MA et al., 2012b; VARGAS 

et al., 2011).   

Geralmente, os óleos vegetais e outras substâncias lipídicas podem formar 

camadas sobre a superfície de um hidrocoloide, mas não são capazes de formar filmes 

separados. Por outro lado, as ceras formam películas sólidas, mas quebradiças e frágeis. O 

processo de emulsificação dá a possibilidade de obter películas com propriedades mecânicas 

desejadas. Em geral, as propriedades mecânicas dos filmes emulsionados são semelhantes aos 

da matriz de hidrocoloide puro sendo modificadas pelo tipo e concentração de lipídio 

(HOPKINS et al., 2015). A estrutura e a estabilidade de uma emulsão são parâmetros chave 

que afetam fortemente as propriedades mecânicas dos filmes emulsionados. 
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Um sistema de multicomponentes de materiais comestíveis em que proteínas ou 

polissacarídeos formam uma rede contínua, enquanto componentes hidrofóbicos fornecem 

barreira a umidade, proporciona uma oportunidade para se obter estruturas com melhores 

propriedades físicas (PAN et al., 2014). 

 

1.7.2. Propriedades funcionais dos filmes  

 

Vários parâmetros importantes para a aplicação de filmes comestíveis devem ser 

estudados adequadamente como custo, disponibilidade e suas propriedades funcionais 

(permeabilidade ao vapor de água, solubilidade, propriedades térmicas e mecânicas - força, 

deformação), a fim de utilizá-los na indústria de embalagens para alimentos (LAYCOCK; 

HALLEY, 2014; SOBRAL, 2000). A funcionalidade e desempenho dos filmes comestíveis 

dependem da composição do biopolímero usado (conformação, peso molecular, distribuição 

de cargas, polaridade), das condições de fabricação (concentração de polissacarídeo ou 

proteína na dispersão filmogênica, tratamento térmico da solução, tipo e teor de aditivo, como 

os plastificantes) e das condições ambientais (temperatura e umidade relativa), importante 

pela natureza hidrofílica dos biopolímeros e do plastificante usado (SOBRAL, 2000; FADINI 

et al., 2013).  

Os filmes e revestimentos comestíveis têm funções semelhantes às embalagens 

convencionais, incluindo as propriedades de barreiras contra o vapor de água e gases e as 

propriedades mecânicas, tendendo ainda a preservar melhor o aroma e a integridade estrutural 

dos alimentos. Embora os filmes e revestimentos comestíveis não se destinem a substituir 

completamente as embalagens convencionais, a eficiência da proteção de alimentos pode ser 

melhorada pela combinação de embalagens primárias ou secundárias com embalagens 

comestíveis (DEBEAUFORT et al., 1998).  

As proteínas e polissacarídeos geralmente formam películas com boas 

propriedades mecânicas, mas pobres nas barreiras contra a umidade, devido à sua natureza 

hidrofílica. Por outro lado, os lipídios proporcionam boas barreiras contra a umidade 

(HAMBLETON et al., 2012). Sendo que as propriedades funcionais dos lipídios irão 

depender de suas estruturas químicas, polaridade, distribuição de grupos químicos, 

comprimento das cadeias alifáticas e grau de insaturação (RHIM; SHELLHAMMER, 2005). 

De acordo com Perez-Gago e Krochta (2001), a solubilidade em água é uma 

propriedade importante dos filmes e revestimentos comestíveis no que se refere ao seu 
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emprego. Monterrey-Quintero e Sobral (2000) citam que filmes com alta solubilidade podem 

ser interessantes para embalagens de alimentos desidratados que devam sofrer uma hidratação 

prévia ao consumo. Por outro lado, muitas aplicações demandam embalagens resistentes à 

água, como no caso de alimentos com alta atividade de água, ou mesmo para se evitar a 

transpiração de produtos frescos.  

Os filmes comestíveis para embalagem devem apresentar adequada resistência à 

ruptura e à abrasão permitindo uma boa proteção do alimento sem perder qualidade por 

manuseio. Referidos filmes devem ser flexíveis o suficiente para se adaptar às eventuais 

deformações dos alimentos, sem danos mecânicos (CHEN, 1995). 

A temperatura de transição vítrea (Tg) é o valor máximo da faixa de tempertura 

que, durante o aquecimento de um material polimérico, permite que as cadeias da fase amorfa 

adquiram mobilidade. Abaixo da Tg, o polímero não tem energia interna suficiente para 

permitir o deslocamento de uma cadeia em relação às outras por mudanças conformacionais. 

Dessa forma ele está no estado vítreo, onde se apresenta duro, rígido e quebradiço. Acima da 

Tg, as cadeias poliméricas sofrem rotações e movimentos difusionais, estando o polímero no 

estado elastomérico (SKOOG; HOLLER; NIEMAN, 2002).  

A transição vítrea, que pode definir a estabilidade de filmes comestíveis, é 

fortemente dependente da composição do mesmo e do teor de umidade, ou seja, transição de 

fase que ocorre em materiais amorfos ao serem submetidos a uma determinada temperatura 

denominada de temperatura de transição vítrea. A relação estrutura/propriedade de 

biopolímeros e suas implicações (processamento e qualidade do produto) pode ser melhor 

compreendida dentro do conceito teórico de transição vítrea (JIMÉNEZ et al., 2013; 

GAUDIN et al., 1999). Geralmente, a temperatura de transição vítrea de um material amorfo 

decresce à medida que o conteúdo de água aumenta (HAMBLETON et al., 2012).  

A Tg é o parâmentro mais importante na determinação das propriedades 

mecânicas de polímeros e no controle de cinética de cristalinização desses materiais 

(KROGARS, 2003). 

 
1.8. Legislação 

 

Dentre os filmes biodegradáveis, os filmes comestíveis, incluindo todos os seus 

componentes, devem ser seguros para que sejam ingeridos ou ter o status de GRAS 

(Generally Recognized As Safe, ou “geralmente reconhecido como seguro”) (ROSSMAN, 

2009). Eles devem ser seguros em condições de utilização previstas, processados e aplicados 
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de acordo com as boas práticas de fabricação (SOTHORNVIT; KROCHTA, 2005). Os filmes 

comestíveis podem ser classificados como produtos alimentícios, ingredientes alimentares, 

aditivos alimentares, assim, a sua elaboração deve seguir todas as normas exigidas pertinentes 

a ingredientes alimentares, uma vez que eles são uma parte integrante de produtos 

alimentícios (MARTÍN-BELLOSO; ROJAS-GRAU; SOLIVA-FORTUNY, 2009).  

O desenvolvimento de filmes comestíveis produzidos com polissacarídeos, 

proteínas e outros polímeros biodegradáveis são caracterizados como "embalagem verde" 

incentivada pela EPA (Agência de Proteção Ambiental - EUA). Esta agência sugere planos 

para reduzir a quantidade inicial de embalagem derivada de polímeros de petróleo, diminuir a 

quantidade de materiais tóxicos utilizados nas embalagens e torná-las mais fáceis de reutilizar 

e, também, indica o uso de embalagens que possam reduzir a quantidade de danos ou 

deterioração de produtos alimentícios que, eventualmente, poderiam melhorar a qualidade e 

prolongar a vida útil dos produtos embalados (FALGUERA et al., 2011). 

No Brasil, não existe uma legislação específica para filmes e revestimentos 

comestíveis, mas eles podem ser classificados como ingrediente, quando melhoram a 

qualidade nutricional do alimento, ou aditivo, quando não incrementam o valor nutricional 

(VILLADIEGO et al., 2005). Segundo a Portaria nº 540, de 27 de outubro de 1997, da 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), aditivo alimentar é qualquer elemento 

adicionado intencionalmente aos alimentos, sem propósito de nutrir, mas com o objetivo de 

modificar as características físicas, químicas, biológicas ou sensoriais, durante a fabricação.  

Segundo a ANVISA (2014), com base em princípios da análise de risco, foram 

estabelecidos quais são os aditivos e os coadjuvantes de tecnologia permitidos para as 

diferentes categorias de alimentos e em que funções e limites máximos de uso, visando 

alcançar o efeito tecnológico sem oferecer risco à saúde humana. O emprego de aditivos 

alimentares é limitado ainda por normas específicas, fundamentadas em critérios restritos 

apoiados em regulamentações e sugestões emitidas em nível mundial por comitês de 

especialistas da Organização Mundial da Saúde (OMS) e da Organização para Alimentação e 

Agricultura - FAO, dentre outros. 

A legislação brasileira é positiva e, assim, um aditivo ou coadjuvante somente 

pode ser utilizado quando constar da legislação específica para a categoria de alimento, em 

suas respectivas funções e limites máximos. De acordo com o avanço do conhecimento 

científico e tecnológico, essa legislação stá sujeita à atualização, sempre com vistas à proteção 

da saúde da população. Referida atualização pode ser realizada por iniciativa da própria 
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ANVISA, por acordos no âmbito do MERCOSUL ou por demanda do setor regulado, 

conforme procedimentos descritos no Guia para Pedidos de Inclusão e Extensão de Uso de 

Aditivos Alimentares e Coadjuvantes de Tecnologia de Fabricação na Legislação Brasileira. 

 

1.9. Direções futuras  

 

Atualmente, existe uma grande discussão sobre as potencialidades de aplicações 

de materiais comestíveis em produtos alimentares. Geralmente, os principais esforços estão 

concentrados em encontrar a combinação correta entre o produto alimentar e formulação de 

revestimento. Filmes emulsionados fornecem uma série de vantagens, especialmente, por 

limitar a perda de umidade em frutas e legumes. Novas formulações devem ser analisadas, 

quanto à incorporação de compostos funcionais para criar camadas de componentes múltiplos 

com propriedades combinadas. Os filmes comestíveis podem, também, ser usados para 

transportar compostos funcionais, tais como os agentes antimicrobianos ou compostos 

antioxidantes e nutracêuticos. Esta prática é desafiadora para a pesquisa e indústria de 

alimentos (ROJAS-GRAÜ; SOLIVA-FORTUNY; MARTÍN-BELLOSO, 2009). No entanto, 

é necessária mais investigação para desenvolver produtos estáveis durante mais tempo de 

armazenamento.  

Há uma falta de informação sobre a estabilidade da emulsão, oxidação lipídica, e 

de seu possível efeito nos atributos sensoriais dos produtos revestidos. Novos lipídios, com 

elevada estabilidade, bem como novos hidrocoloides a partir de fontes não convencionais 

devem ser analisados como potenciais ingredientes de revestimentos e filmes emulsionados. 

Além disso, para avaliar a qualidade final dos produtos revestidos e a eficácia real de 

películas e revestimentos emulsionados, uma análise sensorial deve ser investigada durante a 

armazenagem do tempo, a fim de avaliar se o revestimento altera as propriedades sensoriais 

do produto final revestido.  

Vale a pena notar que nenhum filme ou revestimento seria apropriado para todas 

as aplicações envolvendo alimentos, agricultura, ou nutracêuticos. Pelo contrário, cada 

material deve ser compatível com uma dada aplicação através da diversidade inerente aos 

sistemas (SÁNCHEZ-ORTEGA et al., 2014). 

Finalmente, a aplicação desses materiais irá depender da eficácia da embalagem, 

de seu impacto econômico e ambiental, das restrições legais existentes, e da aceitabilidade 

desses sistemas por parte dos consumidores (SALGADO et al., 2015).  
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ABSTRACT 
 
Mesquite seed gum (MSG) was extracted and confirmed as a galactomannan, presenting a 

galactose/mannose (Gal/Man) ratio of about 1. Emulsions of MSG and palm fruit oil (PFO) 

were prepared by mixing oil-in-water (O/W) nanoemulsions, MSG, and glycerol, in order to 

obtain emulsion MSG/PFO films by casting. The influence of sonication time of O/W 

nanoemulsion and PFO content (based on MSG) on the film properties were evaluated. All 

O/W emulsions presented nanosized droplets, lower PFO contents producing smaller droplets. 

Increasing PFO contents resulted  in increased hydrophobicity  (reflected  as  increased  water  

contact angles, decreased water solubility and water vapor permeability), and impaired 

transparency and  tensile  properties (except  for  elongation).  The only significant effects of 

sonication were increasing film hydrophilicity (decreasing contact angles) and to improve 

tensile strength, probably by promoting a more uniform droplet dispersion.   

 

Keywords: polysaccharides; lipids; food packaging; ultrasound; galactomannans.  
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2.1. INTRODUCTION 
 

Seed polysaccharides are an important category of gums used in the food industry.  

Galactomannans, mostly present in the endosperm of dicotyledonous seeds of several 

leguminous species, are heterogeneous polysaccharides comprised of a backbone of β-(1-4)-

D-mannose residues with side chains of a single D-galactose unit linked to the main chain 

through α-(1-6)  links (Bhatia,  Gupta,  &  Soni,  2014). 

Galactomannans differ from each other by the galactose/mannose (Gal/Man) ratio, 

as well as the distribution of galactose branches along the backbone (Bhatia et al., 2014; 

Prajapati et al., 2013). Mesquite (Prosopis juliflora) is native to Peru, Chile and Argentina, 

and has spread to other countries, especially to arid zones (Mahgoub et al., 2005).  Mesquite 

seed gum (MSG) - different from mesquite gum, an exudates from mesquite tree - is a 

galactomannan with a reported Gal/Man ratio of 1:1.1 (Vieira, Mendes, Gallão, & Brito, 

2007). 

Galactomannans from different sources have been used as matrices for films 

(Mikkonen, Heikkilä, Helén, Hyvönen, & Tenkanen, 2010; Mikkonen, Rita, Helén, Talja, 

Hyvönen, & Tenkanen, 2007) and coatings (Cerqueira, Lima, Teixeira, Moreira, & Vicente, 

2009; Cerqueira et al., 2010; Martins, Cerqueira, Souza, Avides, & Vicente, 2010) for food 

packaging purposes.   

Polysaccharide-based films usually show relatively good mechanical properties 

and oxygen barrier, but their hydrophilic nature results in poor water vapor barrier and 

moisture resistance (Giancone et al., 2011; Janjarasskul & Krochta, 2010). Several studies 

have been conducted on combination of polysaccharides or proteins with lipids (usually oils 

or waxes), in order to reduce the film hydrophilicity (Bravin, Peressini, & Sensidoni, 2006; 

Pereda, Amica, & Marcovich, 2012; Pérez-Mateos, Montero, & Gómez-Guillén, 2009; 

Prodpran, Benjakul, & Artharn, 2007). Moreover, incorporating lipids in such films may 

interfere with polymer chain-to-chain interactions in a plasticizing effect (Andreucetti et al., 

2010).   

Some vegetable oils have been used in combination with polysaccharides to 

produce emulsion edible films, but most studies report the use of light-colored oils, providing 

clear films. The oil from palm fruit (Elaeis guineensis), on the other hand, has a distinctive 

orange-red color derived from its high carotenoid content. The annual world production of 

palm fruit oil (PFO) has been around 60 million metric tons (USDA, 2015). The high 

carotenoid and tocopherol contents of PFO contribute to  the  high  oxidative stability  of  the  
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oil,  besides  providing  it  with  a  high  nutritional value and antioxidant activity (Chiu, 

Coutinho, & Gonçalves, 2009). 

Lipids may be associated with a hydrophilic material either by laminating a 

hydrocolloid film with a lipid layer or by forming an emulsion. Although emulsion-based 

films are usually less effective against water permeation than bilayer films because of the 

non-homogeneous distribution of lipids, they have the advantages to present better tensile 

properties and to require a single step on manufacture and application against one step per 

layer for bilayer and multilayer films (Karbowiak, Debeaufort, & Voilley, 2007). For 

emulsion films, the smaller and more homogeneously distributed the lipid droplets are, the 

better is the film performance in terms of barrier to water vapor (Perez-Gago & Krochta, 

2001). Polysaccharides with a high surface activity can reduce surface tension in emulsions, 

forming at the same time a steric layer around oil droplets, promoting stable emulsions 

(Dickinson, 2003; Wu, Cui, Eskin, & Goff, 2009). Galactomannans have been reported as 

good emulsion stabilizers, especially those with a Gal/Man ratio of about 1 (Wu et al., 2009), 

such as MSG.   

Producing an emulsion requires a considerable amount of mechanical energy into 

the system (Perez-Gago & Krochta, 2001). Sonication uses mechanical energy from acoustic  

cavitation, which is defined as the sudden formation of vapor bubbles, which grow quickly 

and collapse, causing highly localized turbulence and high shear forces; as bubbles are  

formed and imploded, shockwaves produce high velocity liquid jets, which cause droplets to 

break (Tang et al., 2013). Sonication has been reported to be suitable to produce oil-in-water 

nanoemulsions (Leong, Wooster, Kentish, & Ashokkumar, 2009) or submicron emulsions 

(Freitas, Hielscher, Merkle, & Gander, 2006). Nanoemulsions have droplet sizes up to 500 

nm, being transparent ou translucent (droplet sizes up to 200 nm), or even milky (up to 500 

nm) (Izquierdo et al., 2002; Tang, Shridharan, & Sivakumar, 2013). Moreover, their small 

droplet sizes imply that nanoemulsions have a relatively good physical stability (Solans, 

Izquierdo, Nolla, Azemar, & Garcia-Celma, 2005). 

The objectives of this study were to form emulsion films from mesquite seed gum 

(MSG) and palm fruit oil (PFO), and to evaluate the influence of sonication time of oil in 

water emulsion and PFO content (based on MSG) on the final film properties. 
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2.2. MATERIALS AND METHODS 
 

2.2.1. Extraction and characterization of mesquite seed gum  
 

The mesquite seed gum (MSG) extraction was adapted from the method proposed 

by Souza Filho, et al.  (2013). The mesquite (Prosopis  juliflora) seeds, previously separated  

from  the pods and  fibers, were dried  (Solab  SL102 oven, 55°C, 24  h), dehulled, and  

ground to a 30 mesh  powder  (in a Wiley mill).  The mesquite seed powder was immersed in 

distilled water (powder: water ratio, 1:10, w/v) under stirring (150 rpm, 50ºC, 1 h) and 

filtered. The viscous filtrate was centrifuged (15 min, 24600g, 20°C), precipitated with 

ethanol 92.8% (filtrate/ethanol ratio, 1:2, v/v), and centrifuged again. The resulting precipitate 

(MSG) was dried (Solab SL102 oven, 50ºC, 16 h) and milled to a powder using an Ika A11 

basic mill (Ika-Werke, Staufen, Germany).    

The monosaccharide composition was determined by using a Shimadzu 

Prominence HPLC system (Shimadzu, Kyoto, Japan)  equipped with  a  carbohydrate  column 

(Supelcogel Ca, 30 cm x 7.8 mm, Supelco, Bellefonte, USA) and a refractive index detector  

(RID-10A, Shimadzu), at the following conditions: column temperature, 80°C; mobile phase, 

deionized water; flow rate, 0.5 mL/min; injection volume, 20 µL. A MSG powder sample 

(100 mg) was previously hydrolyzed with 1 mL H2SO4 (72% v/v) in a water bath at 30°C for 

1 h. The acid solution was then diluted to 4% (v/v) by adding distilled water, and autoclaved 

for 1 h at 121°C. After the acid hydrolysis, the sample  was  neutralized  with  calcium 

carbonate, filtered through 0.45 µm Millipore filter,  and  injected  into  the  column. The 

calibration was performed with standard monosaccharides (L-rhamnose, L-arabinose, D-

glucose, D-galactose, D-mannose, D-xylose).   

The Nuclear Magnetic Resonance (NMR) spectra of MSG powder, conducted in 

order to confirm the galactose/mannose (Gal/Man) ratio, was obtained in a 600 MHz Agilent 

DD2 spectrometer equipped with a One NMR Probe. Approximately 5 mg of the MSG 

powder was diluted in 550 µL D2O and sonicated for 20 min. For one-dimensional 1H data, 

128 transients were collected at 80°C with an acquisition time of 2 s, a spectral window of 16 

ppm and 32k data points. For one-dimensional 13C spectrum, 20k transients were collected 

with an acquisition time of 1 s, a spectral window of 251.1 ppm and 32k data points. The 1H 

and 13C anomeric proton signals for mannose (at 4.74 ppm on 1H, 100.8 ppm on 13C) and 

galactose (at 5.02 ppm on 1H, 99.6 ppm on 13C) were integrated in order to estimate their 

relative proportions in the sample. Peaks were integrated using Varian VNMRJ 4 software.   
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2.2.2. Film preparation 
 

Palm fruit oil (Lord Temperos, Fortaleza, CE, Brazil) was used as the lipid phase 

for the films. The emulsion films, containing 6% (w/w) MSG, were prepared according to a 

central composite design (Table 2) with two variables: palm fruit oil (PFO) content (on an 

MSG basis) and sonication time of oil-in-water (O/W) emulsion. The O/W emulsion was 

formed by mixing 90 mL water, PFO (in an amount calculated to produce the corresponding 

film forming emulsion), and two surfactants (Tween 80 and Span 80, both from Oxiteno, São 

Paulo, SP, Brazil, at 10.6 % v/v and 9.4% v/v on PFO, respectively), using a ultrasonic 

processor (UP400S, Hielscher, Teltow, Germany), working at 24 kHz at 105.3 W/cm2. After 

emulsification, MSG (5.4 g) and glycerol (20% w/w, on an MSG basis) were then added to 

the O/W emulsion, under stirring (1000 rpm, 50 ˚C, 1 h), followed by homogeneization with 

an Ultra-Turrax T-25 (Ika-Werke, Staufen, Germany) at 10,000 rpm for 3 min. The film-

forming emulsion thus produced was degassed with a vacuum pump (V-700, Büchi 

Labortechnik AG, Flawil, Switzerland) at 30 mbar for 45 min at 60 ˚C, cast on 0.3 x 0.3 m  

glass plates, leveled with a draw-down bar for a final thickness of 0.06 mm, and dried (Solab 

SL 102 oven, 60 ˚C, 90 min).  

Dried samples were cut and detached from the surface. Before film 

characterization, the free-standing samples were conditioned for at least 24 h at 25°C in 

desiccators containing a saturated  solution of calcium nitrate tetrahydrate  (Ca(NO3)2.4H2O),  

in order to maintain a constant relative humidity around 48%.   

 
2.2.3. Characterization of oil-in-water emulsions 
 

The ζ-potential (estimated as surface charge) and droplet diameter were measured  

from O/W emulsions with a Malvern 3000 Zetasizer NanoZS, (Malvern Instruments, UK).   

 

2.2.4. Characterization of the films 
 

The macroscopic surface wettability was assessed by measuring contact angles 

between a water drop and the upper film surface (in contact with air during casting) by the 

sessile drop technique (Digidrop contact angle meter, GBX Instrumentation Scientifique, 

Romans, France) coupled to a Nikon PixeLink camera. A drop of distilled water (18 µL) was 

deposited onto the film surface, and images were captured just after drop deposition (time 0) 

and after 30, 60, and 90 s of contact. Six replicates were conducted for each film sample.   



67 
 

 
 

Film opacity determination (in triplicate) was based on the method described by 

Irissin-Mangata, Bauduin, Boutevin, & Gontard (2001). Films were  cut  into rectangular  (1 x 

5 cm) strips and  placed on the internal side of a Varian Cary 50 UV-vis spectrophotometer  

cell (Agilent Technologies, Santa Clara, CA, USA), perpendicularly to the light beam. The 

absorbance spectrum (400–800 nm) of film samples was recorded, and film opacity was 

defined as the area under the recorded curve (estimated by the linear trapezoidal rule) and 

expressed as absorbance units × nanometers (A.nm).   

The water solubility determination was carried out in triplicate, based on the 

method proposed by Pena-Serna & Lopes-Filho (2013). Previously dried (105ºC, 24 h) and 

weighed film disks (2 cm in diameter) were immersed into 50 mL distilled water for 24 under 

stirring (76 rpm) at 24°C in an orbital shaker (SL 222, Solab, Piracicaba, Brazil). The dry 

weight of the remaining film pieces was obtained after filtration on previously dried and 

weighed filter paper, and was used to calculate the insoluble matter as a percentage of the 

initial dry weight (g/100 g).   

The water vapor permeability (WVP) determination, with eight replicates, was 

based on the method E96-00 (ASTM, 2000) at 25°C, using silica gel as desiccant (0% RH) in  

the desiccator (outside the permeation cells) and water (100%  RH)  inside  the permeation 

cells. At least seven measurements were taken within 24 h.  

Tensile properties of 80 mm x 10 mm film strips (with ten replicates) were 

measured according to D882-01 (ASTM, 2001), using an Emic DL-3000 Universal Testing 

Machine with a load cell of 100 N, initial grip separation of 0.05 m, and crosshead speed of 

12.5 mm/min.   

Fourier-transform infrared spectroscopy (FTIR) spectra were recorded to study the 

structure of the polysaccharide components of the films and eventual interactions between 

them, in an Agilent Cary 660 spectrophotometer, in the wavenumber range from 4000 to 400 

cm-1 with a resolution of 4 cm-1 over 128 scans. 

The scanning electronic microscopy (SEM) images of the films were taken using 

a FEI Inspect F50 microscope. The samples were mounted on the aluminum stub using 

carbon-coated double sided adhesive tape. The samples were examined using an accelerating 

voltage of 10 kV, and a magnification of 1000 times.   

The statistical analyses were done using the software Minitab® version 15 

(Minitab Inc, State College, PA, USA).   
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2.3. RESULTS AND DISCUSSION 
 

2.3.1. MSG characterization 
 

The yield of MSG extraction was 6.6% (w/w, based on mesquite seed powder), 

lower than the 10-14% yield obtained by Vieira et al.  (2007). The polysaccharide hydrolysate 

submitted to HPLC was confirmed as a galactomannan, since the predominant 

monosaccharides were galactose and mannose (Table 1), with some other monosaccharides 

also present in minor amounts. The Gal/Man ratio, assessed as 1.00/1.32 by HPLC, was also 

assessed by 600 MHz 1H and 13C NMR spectra (Figure 1). On the 1H spectrum, the Gal/Man 

ratio, inferred from the relative areas of the signals of the anomeric carbons at δ 5.02 

(galactose) and δ 4.74 (mannose), is 1.00/1.12, quite similar to the ratio reported for MSG by 

Vieira et al. (2007). On the 13C spectrum, the relative areas of the signals of the anomeric 

carbons at δ 100.5 and δ 99.3 (galactose and mannose, respectively) resulted in a Gal/Man 

ratio of 1.00/1.08. Although the NMR sensitivity for the determination of Gal/Man ratio is 

more precise, the HPLC results proved quite reliable in confirming a Gal/Man ratio of 1, 

corroborating the structural elucidation of the main polymer chain of the galactomannan.   

 

2.3.2. O/W emulsions 
 

Table 2 presents the experimental results for the O/W emulsions, films forming 

emulsions, and films. Table 3 presents the regressions for all the responses, and their 

statistical parameters. All models were significant (p < 0.05) except those for ζ-potential of 

the O/W emulsions and elastic modulus of the films. Not only the model for ζ-potential was 

not significant, but none of the variable-related terms were significant either (Table 3), 

indicating that no variable significantly affected the response within the ranges studied. 

Anyway, all emulsions presented absolute ζ-potential values above 30 mV (Table 2), 

indicating that the electrostatic repulsion between droplets were high enough to promote 

emulsion stability (Hu et al., 2005).  

The contour plots for all significant models are presented in Figure 2. Lower PFO 

concentrations produced smaller droplets in the O/W emulsions (Figure 2, Table 3), 

corroborating results reported by Leong et al. (2009). Still, all emulsions presented droplet 

diameters lower than 500 nm (actually, lower than 100 nm), i.e., they are all nanoemulsions. 

Although previous studies reported that increasing sonication times resulted in decreasing 
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droplet sizes for other O/W emulsions (Freitas et al., 2006; Gaikwad & Pandit, 2008), the 

effect of sonication time on droplet sizes was not significant in this study, within the 120-600s 

contact time range. 

 

2.3.3. Emulsion films 
 

The initial contact angle increased with increasing PFO contents, because of the 

hydrophobicity conferred to the films by the oil, corroborating findings by Pereda et al.  

(2010). Higher sonication times produced films with lower contact angles, probably because 

of a more uniform dispersion of oil droplets. The behavior of the contact angles between the 

water drops and the films along 90 s of contact (Figure 3) indicates that the film with the  

highest PFO content (20%) not only presented higher angles, but also less angle variation  

with time, indicating their stronger hydrophobic character (absorbing less water with time). 

The film opacity increased significantly (Figure 2, Table 3) with increasing PFO 

content, from 60 A.nm to 315 A.nm when the PFO contents increased from 0 to 20% (Table 

2), corroborating results by Pereda, Aranguren, & Marcovich (2010) from caseinate films 

with tung oil. Although the films were made from O/W nanoemulsions (which are supposed 

to be transparent), the droplets in the films (Figure 5) presented microsized dimensions (1.5 - 

3 µm, as measured from SEM images), which explains the increased film opacity with 

increasing PFO contents. The oil droplets were still smaller than those reported by Pereda et 

al. (2012) for olive oil in chitosan films (10.7 to 15 μm for emulsions having 5-15% olive oil). 

Increased opacity of polysaccharide or protein films has been previously reported to occur 

with addition of hydrophobic compounds in emulsion films (Bertan, Tanada-Palmu, Siani, & 

Grosso, 2005; Pérez-Mateos, Montero, & Gómez-Guillén, 2009; Rodrigues et al., 2014). 

Apart from the microsized dimensions of the droplets in the emulsion film with 20% PFO, 

Figure 5 presents relatively uniform film samples. The film without PFO was smooth, while 

the one with PFO shows evenly distributed oil droplets in the matrix, without any evidence of 

phase separation as observed by Pereda et al. (2012) in chitosan films with 15% olive oil. 

The water solubility of the films was significantly decreased (from 74% to 40%) 

by increasing PFO contents (0-20%). Other authors reported decreased solubility of 

hydrocolloid films with increasing oil contents (Ma et al., 2012, with gelatin/olive oil films; 

Pereda et al., 2012, with chitosan/olive oil films). The reduced film solubility is ascribed to an 

increased material hydrophobicity conferred by the oil droplets. The same hydrophobicity is 

responsible for the significantly decreasing WVP of films from increasing PFO contents 
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(Table 3), corroborating other studies which reported decreased WVP of polysaccharide or 

protein films with increasing oil concentrations (Liu, Kerry, & Kerry, 2006; Pereda et al., 

2012; Prodpran et al., 2007). 

PFO favored film elongation, but impaired tensile strength. Although the model 

for modulus was not significant, the linear PFO effect on this response was significant (p < 

0.05) and negative, indicating that the oil also impaired film rigidity. Those effects on tensile 

properties may be ascribed to the hindering effect of the oil on polymer chain-to-chain 

interactions, providing flexible domains within the film (Limpisophon, Tanaka, & Osako, 

2010), acting thus as a plasticizer (Cerqueira et al., 2012). Other studies also reported a 

decrease in the tensile strength of polysaccharide or protein films with the addition of 

hydrophobic compounds, while the elongation increased (Bertan et al., 2005; Liu et al., 

2006). Pereda et al. (2010, 2012), on the other hand, reported that all tensile properties 

(including elongation) of chitosan film were improved by addition of olive oil. Anyway, all 

the films in this study presented tensile strength between 8 and 34  MPa, far superior to the 

lower acceptable limit of 3.5 MPa established by conventional standards for packaging films 

(Kim, Lee, & Park, 1995). Moreover, strength and modulus values found in this study are 

comparable to those reported by Castilho, Mitchell, & Freire (2009) for low density 

polyethylene (LDPE), although the elongation values found in this study were inferior to 

those reported for LDPE.   

Higher sonication times favoured tensile strength, possibly by keeping a more 

homogeneous dispersion of oil droplets in the polysaccharide matrix, although the effect of 

sonication time on droplet size of the O/W emulsion was not significant.   

Figure 4 presents the FTIR spectra for MSG films without PFO and with 20% 

PFO, and pure PFO. The axial deformation of hydroxyl groups are represented by the wide 

bands around 3320-3350 cm-1 in films, and the less intense band at 3471 cm-1 in pure PFO 

(Abugoch, Tapia, Villamán, Yazdani-Pedram, & Díaz-Dosque, 2011). The bands at 2930 to 

2854 cm-1 (present in the three spectra) are related to C-H stretching of methyl and methylene 

groups (Valenzuela, Abugoch, & Tapia, 2013). The band around 1630 cm-1 is related to 

polymer-water interactions (Hu, Kong, Yang, & Pan, 2011). The region below 1630 cm-1 

shows that the integrity of the pyranoside ring was unaltered by PFO, as well as the bands at  

869 and 814 cm-1, ascribed to the anomeric configurations (α e β) of galactose  and mannose, 

respectively (Kacuráková, Capek, Sasinková, Wellner, & Ebringerová, 2000). The film with  

PFO presents additional bands, such as the one around 3010 cm-1, attributed to symmetric =C-
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H stretching vibration in cis double bonds in vegetable oils (Vlachos, Skopelitis, Psaroudaki, 

Konstantinidou, Chatzilazarou & Tegou, 2006), and those at 1744 cm-1 and 1713 cm-1, related 

to ester and acid C=O stretching vibrations (Garidel, Blume, & Hübner, 2000).   

  



72 
 

 
 

2.4. CONCLUSIONS 
 

Emulsion cast films were successfully produced from mesquite seed gum and a 

palm fruit oil nanoemulsion in water, although the oil droplets in the emulsion films were 

microsized instead of nanosized. Increasing oil contents resulted in increased film 

hydrophobicity, favoring water vapor barrier and water resistance. On the other hand, oil 

impaired transparency and overall tensile properties of the films. Increasing sonication times 

of the oil-in-water nanoemulsion produced films with lower contact angles and higher tensile 

strength, probably because of a more uniform droplet dispersion.   
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Table 1. Monosaccharide composition of mesquite seed gum, and galactose/mannose 

(Gal/Man) ratio as assessed by different methods. 

 

Methods Man Gal Ara Glu Rha Xyl 

Monosaccharides (%) by  
HPLCa 

20.35 15.40 1.62 2.54 n* n* 

Gal/Man 
ratio 

HPLCa 1.32 1.00 - - - - 

1H RMN 1.13 1.00 - - - - 

13C RMN 1.08 1.00 - - - - 

n*: non-detected values; a relative areas for the hydrolyzed polysaccharide; Man: mannose; Gal: galactose; Ara: 
arabinose; Glu: glucose; Rha: rhamnose; Xyl: xylose. 
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Table 2. Experimental conditions for each run (in gray) and responses for O/W emulsions and films. 

Run PFO (wt%) ST (s) 

   O/W emulsions    Films     

ζP DD 0 OP  WS WVP TS EB EM 

1 2.93 (-1) 190 (-1) -49.98 58.21 33.63 2378.5 60.13 1.31 25.27 36.46 154.61 

2 17.07 (+1) 190 (-1) -37.72 87.56 38.49 3703.3 50.42 1.19 8.35 58.82 53.71 

3 2.93 (-1) 530 (+1) -46.00 52.49 29.20 1745.0 56.75 1.32 33.10 43.02 180.25 

4 17.07 (+1) 530 (+1) -34.44 82.31 31.43 3476.1 47.99 1.14 13.69 65.58 60.11 

5 0  (-1.41) 360 (0) -15.00 0.00 32.83 910.6 73.70 1.42 34.42 35.08 805.08 

6 20 (+1.41) 360 (0) -33.36 88.93 39.17 4706.9 39.72 0.91 8.13 67.19 58.36 

7 10 (0) 120 (-1.41) -40.88 74.76 31.16 4092.4 54.77 1.25 23.25 52.47 122.42 

8 10 (0) 600 (+1.41) -44.28 77.30 27.98 3212.6 49.33 1.27 26.41 58.40 147.55 

9 10 (0) 360 (0) -44.64 75.38 33.04 3612.6 48.88 1.25 24.16 52.33 125.37 

10 10 (0) 360 (0) -41.16 82.24 32.26 3293.5 49.98 1.24 23.59 59.92 121.30 

11 10 (0) 360 (0) 
-41.86 72.88 34.92 2988.8 47.13 1.25 23.41 53.79 137.10 

PFO: palm fruit oil content; ST: sonication time. Coded values (in parentheses for PFO and ST) are according to the central composite design, varying from -1.41 to 1.41 
(corresponding to 0 to 20 wt% for PFO, and 120 to 600s for ST). ζP: zeta potential of the O/W emulsions (mV); DD: average droplet diameter in the O/W emulsion (nm); θ0: 
contact angle of the film just after water drop deposition (degrees); OP: film opacity (A.nm); WS: water solubility (g/100 g); WVP: water vapor permeability (g.mm.h-1.kPa-

1.m-2); TS: tensile strength (MPa); EB: elongation at break (%); EM: elastic modulus (MPa). 
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Table 3. Regression equations (for the coded variables) and statistical parameters of the 
models. 
 

Regressions F R2 (%) 

ζP = - 42.55 – 0.27 x + 0.31 y + 7.02 x2 – 2.18 y2 - 0.17 xy 0.81 (p = 0.59) 44.67 

DD = 76.83 + 23.12 x – 0.92 y - 13.71 x2 + 2.07 y2 + 0.12 xy 6.77 (p = 0.03) 87.13 

0 = 33.41 + 2.01 x – 2.00 y + 1.40 x2 – 1.82 y2 – 0.66 xy 10.13 (p = 0.01) 91.02 

OP = 3298.3 + 1053.1 x – 263.1 y – 346.0 x2 – 75.9 y2 – 101.6xy 8.55 (p = 0.02) 89.53 

WS = 48.66 – 8.32 x – 1.69 y + 3.88 x2 + 1.56 y2 + 0.24 xy 5.78 (p = 0.04) 85.26 

WVP = 1.25 – 0.13 x – 0.00 y – 0.03 x2 + 0.01 y2 – 0.02 xy 5.68 (p = 0.04) 85.04 

TS = 23.72 – 9.19 x + 2.20 y – 1.96 x2 – 0.18 y2 - 0.62 xy 27.03 (p < 0.01) 96.43 

EB = 55.35 + 11.29 x + 2.71 y – 2.69 x2 – 0.53 y2 + 0.05 xy 24.22 (p < 0.01) 96.04 

EM = 127.92 – 159.63 x + 8.45 y + 109.10 x2 - 39.26 y2 – 4.81 xy 2.08 (p = 0.22) 67.52 

 
ζP: zeta potential of the oil-in-water emulsions; DD: droplet average diameter  in the oil-in-water emulsions; θ0:  
initial  contact  angle  of  water  on  films,  measured just  after  after  the water  drop  was deposited  onto  the  
film  surface; OP: film opacity;  WS:  water  solubility of films; WVP:  water vapor permeability;mTS: tensile 
strength; EB: elongation at break; EM: elastic modulus; x: PFO content, w/w on  MSG  (coded  values  ranging  
from -1.41 to 1.41, according to Table 2); y: sonication time (coded values  ranging  from -1.41 to 1.41,  
according to Table  2). Regression terms in bold were significant (p<0.05).
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Figure captions:  

 

Figure 1. 1H (A) and 13C (B) NMR spectra (600 MHz) of mesquite seed gum solution (5 mg 

of MSG powder in 550 µL D2O).  

 

Figure 2. Contour plots for droplet sizes of O/W nanoemulsions and film properties.  

 

Figure 3. Contact angles of water drops on films.  

 

Figure 4. FTIR spectra of MSG films without PFO (run 5, Table 1) and with 20% PFO (run 

6, Table 1).  

 

Figure 5. SEM images of films without PFO (left) and with 20% PFO (right), corresponding 

to runs 5 and 6 (Table 2), respectively. 
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Figure 1. 
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Figure 2.  
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Figure 3.  
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Figure 5.  
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CAPÍTULO 3: PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS E CARACTERIZAÇÃO 

ESTRUTURAL DE XILOGLUCANO DE SEMENTES DE TAMARINDUS INDICA L.  

 

RESUMO 
 

O Tamarindus indica L. é uma árvore perene que pertence à família das leguminosae 

(Fabaceae), sendo, comumente, conhecida como tamarindo e pode ser encontrada, 

principalmente, em regiões de clima seco (África, Índia Paquistão, Bangladesh, Nigéria) e na 

maioria dos países tropicais. As sementes dos frutos do tamarindo apresentam em sua 

constituição conteúdos de polissacarídeos (xiloglucano) de reserva. Xiloglucano são 

polissacarídeos lineares presentes nas paredes celulares das sementes de plantas superiores 

(polissacarídeos estruturais ou armazenamento). O polissacarídeo (xiloglucano) de sementes 

de tamarindo foi obtido por meio da extração aquosa (material solubilizado em água e 

precipitado em álcool etílico 92,8% - filtrado/etanol, razão 1:1 v/v) resultando em rendimento 

de 10,1% (m/m). As ligações químicas e estruturas do material extraído foram identificadas 

por espectros de FTIR e RMN, sendo possível identificar as bandas características do 

polissacarídeo (região "fingerprint") (região 800-1200 cm-1). Por meio do RMN foi 

identificada a presença de três sinais específicos de carbono anomérico (δ 104, 102 e 98 

referentes às unidades β-D-galactopiranose, β-D-glucopiranose e α-D-xilopiranose, 

respectivamente). A razão (Gal: Xil: Gli) (1: 2,43: 2,78) foi obtida pela integração do espectro 

de 13C. Foram obtidos traços de proteína no xiloglucano, resultado confirmado por FTIR 

devido ao aparecimento da banda por volta de 1660 cm-1, característica presente nas aminas 

conjugadas. Os valores obtidos na análise de TGA foram corroborados pelos resultados de 

DSC, pois mostrou um decaimento endotérmico em torno de 300 ºC com calor de fusão de 

120 J/g, característico da degradação dos polissacarídeos. As caracterizações químicas 

indicaram que o xiloglucano, extraído das sementes dos frutos do tamarindo, é um 

polissacarídeo com possíveis potenciais de aplicações, como espessante e com capacidade de 

produzir soluções viscosas.  

 

Palavras-chave: xiloglucano, Tamarindus indica, polissacarídeo, extração aquosa. 
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ABSTRACT 
 

Tamarindus indica L. is an perennial tree belongs to the leguminosae family (Fabaceae), 

commonly known as tamarind and can be found mainly in dry climate regions (Africa, India, 

Pakistan, Bangladesh, Nigeria) and most tropical countries. The seeds of the tamarind fruit 

present in its constitution polysaccharide content (xyloglucan) used as reserves. Xyloglucans 

are linear polysaccharides present in the cell walls of higher plants seeds (structural 

polysaccharides or storage). The polysaccharide (xyloglucan) tamarind seed was obtained by 

aqueous extraction (solubilization in water and precipitation in ethyl alcohol 92.8% - 

filtrate/ethanol ratio of 1:1 v/v) resulting in a yield of 10.1% (w/w). The chemical bonds and 

the extracted material structures were identified by NMR and FTIR spectra, it is possible to 

identify the characteristic bands of the polysaccharide (fingerprint region) (region 800-1200 

cm-1). NMR results showed the presence of three specific anomeric carbon signals (δ 104, 102 

and 98 refering units of β-D-galactopyranose, β-D-glucopyranose and α-D-xylopyranose, 

respectively). The ratio of (Gal: Xyl: Gly) (1: 2.43: 2.78) was obtained by the 13C spectrum 

integration. It was obtained traces of protein in xyloglucan, such result confirmed by FTIR 

because of the occurrence of the band around 1660 cm-1, typical of conjugated amines. TGA 

and DSC results are in accordance, presenting both an endothermic event around 300 °C with 

heat of fusion of 120 J/g, typical of polysaccharides degradation. The chemical 

characterization indicated that the xyloglucan extracted from the seeds of the tamarind fruit is 

a potential polysaccharide for possible applications as thickeners with ability to produce 

viscous solutions.  

 
Keywords: xyloglucan, Tamarindus indica, polysaccharide, aqueous extraction. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



90 
 

 
 

3.1. INTRODUÇÃO 
 

O tamarindo (Tamarindus indica L.), família Fabaceae, é uma espécie nativa da 

África e da Índia, sendo amplamente distribuída no mundo, crescendo em regiões tropicais 

(RAO, SRIVASTAVA, 1973, YORK, et al., 1989, KIM et al., 2006). As suas sementes 

possuem polissacarídeos de armazenamento presentes na parede das células cotiledonares, 

descrito como xiloglucano (GIDLEY et al., 1991). Este biopolímero é formado por uma 

estrutura que possui uma cadeia principal constituída por unidades de D-glucopiranose, 

unidas por ligações glicosídicas do tipo β (1→4) com unidades laterais substituídas em O-6 

por unidades de α-D-xilopiranose, a  qual  também  pode  ser  substituída  em  O-2  por  

unidades de β-D-galactopiranose (HOFFMAN et al., 2005; PENA et al., 2008; HSIEH, 

HARRIS, 2009). Biopolímeros baseados em polissacarídeos extraídos de plantas, algas e 

animais têm recebido atenção especial devido à sua estrutura química conformacional, sendo 

capazes de formar soluções viscosas (VARGHESE et al., 2010; ZHANG et al., 2014; 

SUNITHA, SATYANARAYANA, SRIDHAR, 2012). 

Quimicamente não iônicos e neutros, os xiloglucanos de semente de tamarindo 

compreendem uma razão de xilose, galactose e glucose na proporção 1:2:3 (AVACHAT; 

GUJAR; WAGH 2013, DILBAGHI et al., 2013; KOCHUMALAYIL et al., 2010). Os 

padrões de ramificação de xiloglucanos dependem das espécies da planta, sendo esta variação 

da estrutura diretamente ligada à funcionalidade e às propriedades físico-químicas do 

polissacarídeo. A solubilidade das soluções aquosas de xiloglucanos está intimamente 

relacionada à quantidade dos resíduos de galactose, quando a remoção por β-galactosidases de 

parte destes pode levar a formação de gel por este polissacarídeo modificado (COVIELLO  et  

al.,  2007). 

 Os xiloglucanos, isolados a partir de sementes, formam soluções viscosas e 

relativamente estáveis a alteração de pH, características que permitem serem utilizados 

industrialmente (PICOUT et al., 2003). Os polissacarídeos estão recebendo crescente 

consideração como biopolímeros devido a suas características econômicas (baixo custo de 

obtenção), fácil disponibilidade, atoxicidade, fácil modificação, biodegradabilidade e 

biocompatibilidade. O xiloglucano de semente de tamarindo é um polissacarídeo que tem sido 

explorado amplamente como um polímero bioadesivo. Na indústria alimentícia e farmacêutica 

é muito utilizado como espessante, gelificante, estabilizante e agente de ligação por causa de 

sua diversidade estrutural e propriedades viscosas (MANJANNA, KUMAR, 

SHIVAKUMAR, 2010; ZHANG et al., 2008). 
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Vários polissacarídeos vêm sendo utilizados como gomas por possuírem a 

capacidade de conferir elevada viscosidade ao meio aquoso. Uma forma de caracterizá-lo 

quimicamente e obter a razão de monossacarídeos é utilizando espectroscopia de ressonância 

magnética nuclear aliada às demais técnicas de caracterização do xiloglucano. Este trabalho 

foi feito com o objetivo de identificar o polissacarídeo de sementes de tamarindo obtido por 

meio da extração aquosa e caracterizá-lo quanto a sua estrutura.  
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3.2. MATERIAL E MÉTODOS 
 
3.2.1. Microscopia óptica 
 

As sementes foram fixadas com solução de paraformaldeído a 4% em tampão 

fosfato de sódio 0,1M, pH 7,2 e glutaraldeído 1% (KARNOVISKY, 1995) durante 24h, em 

seguida desidratadas em bateria crescente de etanol e incluído em resina (Historesin 

embbeding Kit - Jung). Foram feitos cortes de 5 μm em micrótomo semi-automático. Os 

cortes obtidos foram submetidos às seguintes colorações citoquímicas: a) Azul de Toluidina 

(AT) pH 4,0 para detectar radicais aniônicos; b) Xylidine Ponceau (XP) pH 2,5 para detectar 

radicais catiônicos totais; c) Reação do PAS (Periodic Acid-Schiff) para polissacarídeos 

neutros; d) Lugol para a detecção de amido. As lâminas foram examinadas em um 

fotomicroscópio OLYMPUS UC30, acoplado a uma câmera digital (modelo UC30) e um 

computador. Foi utilizado o software "CELL" para análise de imagem. 

 

3.2.2. Análise química da semente 
 

Para as análises químicas foram utilizadas 20 unidades de sementes de tamarindo 

escolhidas aleatoriamente. As sementes foram maceradas e secas em estufa para obtenção de 

uma farinha para posteriores determinações química. Para as determinações de lipídio e 

proteína foram utilizados 0,05 g de material vegetal. No material triturado foi realizado o peso 

fresco, seco e desengordurado com hexano para determinação de lipídios por diferença de 

peso (gravimetria nos extratos hexânicos) e, pelo método da Antrona (YEMN, WILLIS, 

1954), os oligossacarídeos foram determinados. A determinação de proteína foi realizada 

segundo o método Bradford (BRADFORD, 1976) tendo sido utilizado albumina de soro 

bovino para construção de curva de calibração. 

 

3.2.3. Extração de polissacarídeos 
 

A extração de polissacarídeo de sementes de tamarindo foi obtida a partir da 

adaptação do método proposto por Egorov et al., (2004). As sementes de tamarindo (200g) 

foram submetidas ao aquecimento em água (1L) a 100°C/4 h. Os tegumentos das sementes 

foram removidos e os cotilédones colocadas para secar em estufa (Solab SL102). O material 

seco foi triturado e cerca de 75g de pó de semente de tamarindo foram imersos em 2L de água 

sob agitação e aquecimento durante 1 h a 50 ºC. A solução obtida foi filtrada e precipitada em 
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álcool (92,8%) (filtrado/etanol, razão 1:1 v/v). O precipitado foi submetido ao processo de 

desidratação em acetona na proporção de 1:5 (m/v) durante 20 min. Após esta etapa foi 

realizada secagem em fluxo de ar contínuo. O material seco foi triturado em um moinho 

analítico (IKA, modelo A11 basic) para tornar o xiloglucano em pó. 

 

3.2.4. Caracterização do polissacarídeo 
 
3.2.4.1. Determinação de proteína 

 

A determinação do nitrogênio total foi adaptada pelo método proposto por 

Galvani, Gaertner (2006). Aproximadamente 200 mg de xiloglucano sofreram decomposição 

da matéria orgânica através da digestão da amostra a 400 °C com H2SO4 (5 mL) concentrado 

na presença de catalisador (CuSO4.5H2O e Na2SO4). O nitrogênio presente na solução ácida 

resultante foi determinado por destilação, seguida por titulação com HCl diluído (0,02N, fator 

0,8314). O teor de proteína total foi calculado multiplicando o valor de nitrogênio total por 

6,25. 

 
3.2.4.2. Espectrometria de Infravermelho 

 

A análise dos grupos funcionais do material foi realizada por espectroscopia na 

região do infravermelho, com transformada de Fourier (FTIR), em um espectrofotômetro 

Agilent, modelo Cary 660, de resolução 4.0 cm-1 e 128 scans, com varredura em 

comprimentos de onda de 400 a 4000 cm-1. Os espectros foram obtidos a partir da mistura de 

polissacarídeos com KBr. 

 

3.2.4.3. Espectroscopia de Ressonância Magnética Nuclear (RMN) 
 

Os espectros uni- e bidimensionais de RMN foram obtidos em um equipamento 

Agilent DD2 600 MHz equipado com uma sonda One Probe. Aproximadamente 5 mg de 

xiloglucano foram diluído em 550 µL D2O (Óxido de Deutério) e sonicados durante 20 min. 

O espectro unidimensional de 1H foi realizado a 80 ºC com um tempo de aquisição de 2s, 128 

transientes em uma janela de 16 ppm e 32k de número de pontos.  Para o espectro 

unidimensional 13C foi obtido com um tempo de aquisição de 1s, 20k de transientes em uma 

janela espectral de 251,1 ppm e 32k número de pontos de dados. Os sinais do 1H e 13C foram 

integrados, utilizando o software Varian VNMRJ 4, para se obter a porcentagem relativa dos 
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compostos alvos (xilose/glicose) na amostra. Os deslocamentos químicos (δ) foram expressos 

em ppm.   

 

3.2.4.4. Análises Térmicas 
 

A análise termogravimétrica do polissacarídeo foi conduzida em um analisador 

térmico STA 6000 (PERKIN ELMER) num intervalo de temperatura ambiente 25 ºC a 900 

ºC, sob atmosfera de ar sintético, com uma taxa de fluxo de 10 mL.min-1 utilizando cadinhos 

de alumínio. Uma massa de xiloglucano, aproximadamente, 10 mg foi aquecida a uma taxa 

constante de 20 ºC.min-1. 

A Calorimetria Exploratória Diferencial foi realizada usando um Q20 DSC (TA 

Instruments, New Castle, DE, EUA). Em recipientes de platina hermeticamente fechados, 

foram pesados 5±0,3 mg da amostra. O histórico prévio do material foi eliminado realizando 

um primeiro ciclo de aquecimento de -10 ºC até 105 ºC. A temperatura de fusão foi obtida no 

segundo ciclo de aquecimento até 500 ºC a uma taxa de aquecimento de 10 ºC.min-1 em 

atmosfera de nitrogênio a uma vazão de 50 mL.min-1.   
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3.3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

A semente de tamarindo apresenta tegumento marrom com visível pleurograma 

(Figura 1A) e no corte transversal é possível observar os cotilédones brancos (Figura 1B). 

Nos cortes histológicos das amostras de sementes de tamarindo corados com o AT as paredes 

das células cotiledonares foram evidenciadas em azul (Figura 1C) devido à presença de 

pectina, composto aniônico que se liga ao corante catiônico. Através da reação do PAS, foi 

possível observar que a parede celular é espessa, característica de sementes com xiloglucano 

(Figura 1E), resultado semelhante ao descrito no trabalho de Gidley et al., (1991). Esse 

polissacarídeo faz parte dos açúcares de reserva de parede celular que são importantes para o 

desenvolvimento do embrião durante a germinação (BUCKERIDGE, 2010). O XP revelou a 

presença de estruturas proteicas globulares no citoplasma (Figura 1D), reserva importante 

para a manutenção da planta durante a germinação (BEWLEY et al., 2013). 

A semente de tamarindo é uma fonte potencial de proteínas, devido à sua riqueza em 

aminoácidos sulfurados e carboidratos. No entanto, a baixa digestibilidade da farinha de 

semente de tamarindo dificulta a sua utilização na alimentação humana. Por meio das análises 

realizadas, nas matérias secas das sementes de tamarindo foram encontrados em torno de 2,7 

mg/50 mg  de açúcares solúveis em água, 13,3 mg/50 mg de lipídios e 3,2mg/50 mg para o 

conteúdo protéico.   

O polissacarídeo extraído a partir das sementes de tamarindo apresentou 

rendimento de 10,1% (m/m). Bin Mohamad, Akram, Bero (2012) encontraram um 

rendimento próximo ao obtido no referido trabalho, 7,88% de xiloglucano de sementes (T. 

indica), valor indicado para a extração de polissacarídeo utilizando processo de secagem por 

liofilização. Segundo Rao, Srivastava (1973), as sementes de tamarindo apresentam em sua 

constituição um conteúdo de 46-48% de polissacarídeos presentes nos cotilédones. No 

entanto, estes valores citados, anteriormente, irão depender dos fatores genéticos e climáticos 

da árvore do tamarindo. 

Foi encontrado um alto teor de proteína (cerca de 10%) para o material extraído da 

semente de tamarindo, cuja porcentagem pode estar associada ao tempo de extração que, no 

presente trabalho, foi de 1h e, de acordo com Kai e Petkowick (2010), este tempo de extração 

pode aumentar a contaminação por proteínas. Contribuindo com o resultado obtido, o 

tegumento das sementes de tamarindo apresenta em sua constituição um alto teor de proteínas 

e fibras, conforme aponta Srisvastava e Kapoor (2005). Desta forma, a casca (tegumento) das 

sementes deve ser totalmente retirada para não causar contaminação no material obtido. 
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Os valores de proteínas encontrados nas sementes trituradas e no material extraído 

(xiloglucano) foram diferentes. Isso pode estar relacionado ao método no qual foram realizadas as 

análises, pois o método de Bradford apresenta algumas desvantagens como a variação da 

absortividade específica para diferentes proteínas, devido à baixa solubilidade ou baixo peso 

molecular das mesmas (ZAIA, 1998), enquanto que o método Kjeldahl quantifica o conteúdo de 

nitrogênio total presente na amostra.  

O espectro de infravermelho de xiloglucano (Figura 2) exibiu uma banda larga em 

3428 cm-1 que representa o estiramento vibracional do grupo OH, que ocorre dentro de uma 

ampla gama de número de onda entre 3500 a 3000 cm-1, corroborando com os resultados de 

Sonawane, Bhalekar, Shimpi (2014) para microesferas de xiloglucano e xiloglucano 

modificado. A banda em 2925 cm-1 pode ser atribuída ao estiramento C-H de alcanos 

(SONAWANE, BHALEKAR, SHIMPI, 2014; MISHRA, MALHOTRA, 2012). A banda por 

volta de 1660 cm-1 é relatada como alongamento C=O do grupo livre das amidas conjugadas 

corroborando com os resultados de Arruda et al., (2015). Pode ser visto que todas as bandas 

do espectro exibem características de polissacarídeos típicos. A área entre 800-1200 cm-1 é 

chamada de região "fingerprint" (impressões digitais) dos carboidratos, zona presente em 

todos os polissacarídeos (RAZAVI et al., 2014). A banda em torno de 1407 cm-1 é atribuída 

ao estiramento na amida (C-N). O pico que aparece em torno de 1074 cm-1 é atribuído à 

ligação (C-O-C) que se estende ao cíclico éter. Todas as bandas espectrais exibiram 

características típicas de polissacarídeos.  

A estrutura do xiloglucano de T. indica foi investigada usando os espectros de RMN 

unidimensional (1D) e bidimensional (2D) (Figura 3). A Tabela 1 apresenta as características 

dos deslocamentos químicos dos principais componentes do xiloglucano. Os espectros de 1H-

RMN apresentaram sinais na região anomérica em δ 4,95, atribuída a unidades de α-xilose 

(xyl’) e em δ 101,6 13C-RMN para α-xilose (xyl). Os espectros de RMN de 13C-HSQC 

xiloglucano apresentaram três sinais nas regiões específicas dos carbonos anoméricos (δ 107; 

105; 101,6). Os sinais próximos a δ 104, 102 e 98 referem-se às unidades β-D-

galactopiranose, β-D-glucopiranose e α-D-xilopiranose, respectivamente (YORK et al., 1996; 

LIMA et al., 1995; BUSATO; VARGAS-RECHIA; REICHER, 2001; SUMATHI; RAY 

2002). Através da análise, foi possível detectar a presença de glicose como componente 

majoritário, seguido de xilose e galactose, confirmando a presença dos compostos 

característicos de xiloglucanos. A integração relativa dos sinais de RMN de 1H dos principais 

constituintes de polissacarídeos é uma técnica comumente utilizada (KAISER, 2000). 
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Contudo, no caso de xiloglucanos, a obtenção das proporções através da integração das áreas 

relativas aos sinais de 1H (Gal:Xil:Gli) não foi possível, pois os picos de galactose e glicose 

apresentaram sobreposição. Assim, o espectro de 13C foi utilizado para a obtenção de tal 

informação, já que os picos anoméricos característicos se encontravam em região 

desimpedida e sem sobreposição de sinais. A razão (Gal:Xil:Gli) obtida pela integração do 

espectro 13C foi (1:2.43:2.78). Segundo Jó et al., (2010) e Bergström et al., (2012), o 

xiloglucano extraído a partir da semente de Tamarindus indica tem sua solubilidade 

aumentada em água quando a galactose for substituída pela xilose e, desta maneira, 

modificando o  grau  de associação  entre  suas  moléculas, de modo que o efeito da razão de 

substituição de galactose e a composição das unidades influenciam as propriedades das 

soluções aquosas de xiloglucano (BUSATO et al., 2009).  

A estabilidade térmica foi analisada em um ciclo de degradação a 900 °C e os 

resultados mostrados na Figura 4. O primeiro evento ocorreu próximo a 100 ºC e resultou em 

perda mássica de, aproximadamente 2,5%, que pode corresponder a evaporação de água 

adsorvida ou estrutural e que está diretamente associada à natureza hidrofílica dos grupos 

funcionais de cada polissacarídeo, conforme Sun et al., (2011). Wang e Somasundaran (2006) 

encontraram um maior valor para perda mássica (9%) para o mesmo material analisado. 

Segundo Kittur et al., (2002), os polissacarídeos  no  estado  sólido  podem  apresentar  

estruturas  desordenadas que são facilmente hidratadas. O segundo evento (aproximadamente 

300-450 °C) foi atribuído a decomposição térmica dos polissacarídeos ou degradação da 

fração orgânica, com uma perda de massa de 31% (ANTONIOU et al., 2015; 

VENDRUSCOLO et al., 2009; SOUZA et al., 2013). Apenas em cerca de 300 °C a 

degradação do polissacarídeo iniciou e parcialmente concluída em torno de 450 °C. (ALEN, 

KUOPPALA, OESCH 1996; YANG et al., 2007). A derivada da TGA (DTGA) exibe uma 

temperatura em torno de 425 ºC  que pode ser atribuída à deterioração oxidativa dos resíduos 

carbonizados na gama de temperaturas de 400 a 575 ºC (OUAJAI, SHANKS, 2005).  

Os valores obtidos na análise termogravimétrica são corroborados pelos 

resultados de DSC, pois mostram um decaimento endotérmico em torno de 300 ºC, com calor 

de fusão de 120 J/g, característico da degradação do polissacarídeo. O xiloglucano puro 

apresentou uma boa estabilidade térmica, pois sua degradação ocorreu em alta temperatura 

(BERGSTRÖM et al., 2012; ALEN, KUOPPALA, OESCH 1996; YANG et al., 2007). A 

temperatura de fusão e a variação de entalpia do polissacarídeo foi em torno de 220 ºC e 

52,83 J/g, respectivamente. O xiloglucano apresentou um pequeno evento endotérmico em 
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torno de 146 °C, que pode estar associado com a perda de água (SONAWANE, 

BHALEKARC, SHIMPID, 2014; MADGULKAR et al., 2016).  
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3.4. CONCLUSÕES 
 

A semente de tamarindo revelou um cotilédone de cor clara ocupando quase todo 

o espaço interno da semente, e a parede celular é espessa, característica de sementes com 

xiloglucano. A otimização da metodologia de extração do polissacarídeo poderá contribuir 

com aumento no valor de rendimento de xiloglucano obtido no presente trabalho. O tempo de 

extração usado para xiloglucano contribuiu para a contaminação de proteínas como observado 

pela análise de determinação de nitrogênio total, confirmada por análise de infravermelho. Por 

meio da análise de FTIR, o material extraído foi identificado como carboidrato, pois a banda 

que o caracterizou (região "fingerprint") se encontra entre 800-1200 cm-1. Foi possível 

identificar por meio da análise de RMN-HSQC os sinais dos carbonos anoméricos e a razão 

dos monossacarídeos pelo 13C. Os resultados obtidos por DSC foram corroborados pela 

análise de TGA, pois apresentou degradação oxidativa em torno de 300 ºC.  
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Tabela 1. 1H e 13C deslocamento químico de xiloglucano isolado do T. Indica 
 

# C  13C (ppm)  1H (ppm)* 

 
 13C (ppm) 

(York and  Hawkins, 2000; Watt 
et al., 1999; Arruda et al., 2015) 

Xyl-1 101,6 4,95 99,6 

Xyl-1’ 101,6 5,56 99,6 

Xyl-2 74,0  72,3 ou 81,0 

Xyl-3 75,6  73,8 ou 72,7 

Xyl-4 71,4  70,2 

Xyl-5 64,4  62,3 ou 61,9 

Gal-1 107,0 4,56 105,3 

Gal-2 72.2  71,8 

Gal-3 74,3  73,4 

Gal-4 69,2  69,4 

Gal-5 77,8  75,9 

Gal-6 64,0  61,8 

Glu-1 105,0 4,56 103,8 

Glu-2 74,8  73,7 

Glu-3 76,0  75,2 

Glu-4 81,7  79,9 

Glu-5 77,0  75,5 

Glu-6 63,8  60,8 

* Apenas características de hidrogênio foi sinalização. 
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Legendas das Figuras: 
 
Figura 1. Microscopia óptica de semente seca de tamarindo. A) Inteira evidenciando tegumento marrom; B) 
Cortada transversalmente, observa-se internamente os cotilédones (Cot); C) Cortes corados com Azul de 
Touidina, parede celular () corada devido a presença de pectina; D) Cortes corado com Xilidine Ponceau, 
presence de glóbulos de proteína () no citoplasma das células cotiledonares; E) cortes submetidos a reação do 
PAS, parede celular () espessa devido a presença de xiloglucano, açúcar neutro evidenciado pela reação. 
Barra: 50 µm. 
 
 

 
 

 
Figura 2. Espectro infravermelho de xiloglucano (Tamarindus indica). 
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Figura 3. Espectros uni-bidimensional, 1H-RMN e 13C-HSQC, de xiloglucano de T. indica. Sinais de CH são 
pontos cheias (sinais de fase) e sinais CH2 são pontos vazios (antifase). 
 

 
 

Figure 4. Curva de TGA e Derivada TGA de xiloglucano de tamarindo. 
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Figure 5. DSC de xiloglucano de Tamarindus indica. 
 

 
 
 

  



108 
 

 
 

CAPÍTULO 4: DESENVOLVIMENTO E CARACTERIZAÇÃO DE FILMES 

COMESTÍVEIS DE XILOGLUCANO DE SEMENTES DE TAMARINDO 

EMULSIONADOS COM ÓLEO DE GERGELIM  

 
 

 
RESUMO 
 
Neste estudo foram investigadas as propriedades de filmes de xiloglucano de tamarindo com 

óleo de gergelim (OG), em que a mistura dos componentes foi feita com o auxílio dos 

seguintes métodos de preparação: pré-homogeneização (PH) (controle, no qual os 

componentes foram misturados sob agitação magnética), ultrassonicação (US) (pré-

homogeneização seguida de homogeneização por ultrassom) e homogeneização convencional 

(HC) (pré-homogeneização seguida por homogeneização em Ultra-Turrax). O polissacarídeo 

utilizado na preparação de filmes foi confirmado como um xiloglucano, pois apresentou uma 

razão de galactose: xilose: glucose de 1:1,38:2,5. Os espectros dos filmes (0% e 20% OG) 

encontrados por FTIR apresentaram similaridade de sinais, ou seja, sem a presença de grandes 

alterações de bandas ocasionadas pela incorporação do conteúdo lipídico. A homogeneidade e 

a distribuição de gotículas de lipídios nos filmes foram analisadas por Microscopia Eletrônica 

de Varredura (MEV), onde foi possível observar uma maior dispersão de gotículas lipídicas 

ao longo do filme com máxima concentração de OG. A opacidade, a quantidade de matéria 

insolúvel, o diâmetro das gotículas e a elongação na ruptura aumentaram com a concentração 

de OG, sendo que este último possivelmente foi causado pelas interações desenvolvidas entre 

o lipídio (efeito plastificante do óleo) e o polissacarídeo. Comportamento inverso foi 

observado para resistência à tração, módulo elástico e permeabilidade ao vapor de água, que 

tiveram seus valores reduzidos com o aumento da concentração lipídica. Entre os métodos de 

homogeneização das emulsões filmogênicas, a utilização do ultrassom foi responsável pelas 

melhores respostas, devido a sua maior capacidade de dispersão e distribuição do componente 

lipídico. 

 

Palavras-chave: Homogeneização, Xiloglucano, Óleo de Gergelim, Polissacarídeos, 

Microscopia.  
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ABSTRACT 
 

This study investigated the properties of films containg xyloglucan films and tamarind 

sesame oil (SO), in which mixture of components was carried out by the following 

preparation methods: pre-homogenization (PH) (control, in which the components were 

mixed under magnetic stirring), ultrasonication (US) (pre-homogenization followed by 

homogenization by ultrasound) and conventional homogenization (CH) (pre-homogenization 

followed by homogenization in Ultra-Turrax). The polysaccharide used to prepare the films 

was confirmed as a xyloglucan, a ratio of galactose: xylose: glucose of 1:1.38:2.5. The films 

FTIR spectra (0% to 20% GL) showed similar signs, without major changes in bands to the 

lipid content incorporation. The homogeneity and distribution of lipid droplets in the films 

were analyzed by Scanning Electronic Microscopy (SEM), it was possible to observe a 

greater dispersion of lipid droplets throughout the film with maximum concentration of SO. 

Opacity, amount of insoluble matter, droplet diameter and elongation at break increased with 

sesame oil concentration, being the latter possibly caused by the interaction between lipid (oil 

plasticizing effect) and polysaccharide. Inverse behavior was observed for tensile strength, 

elastic modulus, and water vapor permeability, which decreased with increasing lipid 

concentration. Among the homogenization methods used to prepare filmogenic emulsions, 

ultrasound provided the best responses due to its higher dispersibility capacity and lipid 

distribution. 

 

Keywords: Homogenization, Xyloglucan, Sesame Oil, Polysaccharides, Microscopy. 
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4.1. INTRODUÇÃO 
 

Filmes e revestimentos comestíveis à base de polissacarídeos têm sido 

desenvolvidos principalmente por exiberem propriedades físicas semelhantes às dos 

polímeros sintéticos (transparentes, inodoro, insípido, semipermeável a CO2 e resistentes à 

difusão de O2) (NÍSPEROS-CARRIEDO, 1994), enquanto as películas podem ser 

comestíveis, biocompatíveis, atóxicas, não poluentes e, possivelmente, de baixo custo 

(VÁSCONEZ et al., 2009). 

Os biopolímeros têm sido apontados como uma das mais importantes fontes 

renováveis de biomassa para uma ampla variedade de avanços em materiais poliméricos 

(HEINZE et al., 2005). Os materiais biopoliméricos mais utilizados são polissacarídeos 

(MARAN et al., 2013) e proteínas (OLIVEIRA et al., 2015). Desta maneira, o 

desenvolvimento do campo das pesquisas científicas vem concentrando seus estudos para o 

uso de materiais renováveis e resíduos de qualquer processo industrial para serem utilizados 

como matrizes na produção de filmes e revestimentos comestíveis ou embalagens 

biodegradáveis.  

O crescimento de diversos tipos de resíduos agroindustriais está associado à gama 

crescente do mercado de sucos, néctares e polpa (crescimento superior a 10% anualmente) 

(IBRAF, 2013). As sementes de tamarindo são um dos materiais residuais que saem da 

indústria de polpa de fruta. Seu aproveitamento vem sendo analisado por vários setores de 

pesquisas científicas.  

Conforme Silva et al., (2000), a parede celular das sementes de tamarindo 

(Tamarindus indica L.), espécie nativa da África Tropical que se dispersou no Nordeste do 

Brasil, é rica em xiloglucanos de reserva.  Os xiloglucanos de sementes são compostos 

estruturalmente por uma cadeia principal de glucana-β-(1→4) substituída em O-6 por 

unidades de α-D-xilose e por unidades  de β-D-galactose  terminal  na  posição  de  O-2  das  

unidades de  xilose (ALBERSHEIM, 1976). Estes polissacarídeos têm sido utilizados 

comercialmente devido à sua capacidade de produzir soluções aquosas viscosas, sendo esse 

um dos principais motivos para seu uso nas indústrias de alimentos e farmacêuticas. Géis de 

xiloglucanos têm potencial como veículo para administração de fármacos e propriedades 

(solubilização aquosa, viscosidade) formadoras de filmes comestíveis (MIYAZAKI  et al., 

1998; SUISHA et al., 1998; KAWASAKI et al., 1999; MIYAZAKI et al., 2001; 

TAKAHASHI et  al., 2002; RIBEIRO et al., 2009).  
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 Filmes à base de proteínas ou polissacarídeos geralmente têm boas propriedades 

mecânicas e de barreiras aos gases, mas não ao vapor de água. Em contraste, películas que 

apresentam conteúdo lipídico em sua constituição demonstram boas propriedades de barreira 

à água (KESTER, FENNEMA, 1986). A combinação de proteínas ou polissacarídeos com 

componentes lipídicos é, portanto, uma forma de desenvolvimento de filmes comestíveis com 

propriedades complementares que possam ser utilizados como embalagens de alimentos 

(BILBAO-SÁINZ et al., 2010; YOO, KROCHTA, 2011). Segundo Cerqueira et al., (2012), a 

presença de óleo de milho diminuiu a afinidade de filmes de quitosana e galactomanana à 

água. Do mesmo modo, o ácido esteárico reduziu a permeabilidade ao vapor de água de 

filmes de amido (SCHMIDT et al., 2013).  

A combinação dos componentes (proteínas, polissacarídeos, lipídios e entre 

outros) para formação de soluções ou emulsões filmogênicas pode ocorrer por diferentes 

métodos (sonicação, agitação magnética ou por alta velocidade). A cavitação (colapso intenso 

de partículas) é o principal processo responsável pelos efeitos de sonicação sobre os 

componentes, embora sejam detectados outros efeitos mecânicos, fisicos e químicos, tais 

como aquecimento e tensão de cisalhamento (CHANDRAPALA et al., 2011; VILLAMIEL, 

DE JONG, 2000). Desta maneira, ondas de ultrassom geram uma pressão intensa e de calor 

no interior dos materiais a serem tratados, o que pode perturbar fisicamente a estrutura dos 

polímeros ou promover certas reações químicas entre componentes (MARCUZZO et al., 

2010). Na aplicação de sonicação na preparação do filme, uma série de pesquisas tem 

mostrado que o ultrassom tem um efeito sobre a alteração do comportamento de emulsões de 

formação de película e na distribuição dos componentes, em seguida, na melhoria das 

propriedades finais dos filmes (AHMADI, SAREMINEZHAD, AZIZI, 2011; CHENG et al., 

2010; MARCUZZO et al., 2010; RODRIGUEZ-TURIENZO, COBOS, DIAZ, 2012). A 

formação de soluções/emulsões por alta velocidade envolve agitação mais branda, sem 

aumento de temperatura ou quebra de partículas (a depender do material) se comparado ao 

processo de sonicação. 

A combinação de polissacarídeo ou proteínas com lipídio utilizando diferentes 

métodos de formação pode produzir películas com propriedades interessantes e com prováveis 

potenciais para novas aplicações. Assim, o objetivo deste trabalho foi analisar o efeito da 

incorporação de óleo de gergelim sobre as propriedades de barreiras e mecânicas de filmes de 

xiloglucano preparados pelos métodos de ultrassonicação e homogeneização convencional. 
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4.2. MATERIAL E MÉTODOS 
 
4.2.1. Caracterização do xiloglucano extraído de sementes de tamarindo 

 
Após a hidrólise ácida de 10 mg de xiloglucano com ácido trifluoroacético (4 ml) 

a 4 mol.L-1, durante 6 h a 100 ºC, o hidrolisado foi acetilado utilizando anidrido acético e 

piridina (2:1 v/v), os alditois acetilados foram dissolvidos em clorofórmio e analisados por 

cromatografia gasosa/espectrometria de massa (Agilent modelo GC-7890/MS-5977, com 

impacto de elétrons a 70 eV) com uma coluna HP-5MS metilpolissiloxano (30 m x 0,25 mm x 

0,25 μm, Agilent). O hélio foi utilizado como gás de arraste em uma rampa de temperatura de 

190 a 230 ºC, com uma taxa de 4 ºC.min-1. As temperaturas do injetor, fonte de íons e de 

interface foram 280ºC, 200ºC e 230ºC, respectivamente. A identificação dos compostos foi 

realizada pela análise dos padrões de fragmentação exibidos nos espectros de massas com 

aqueles presentes na base de dados fornecidos pelo equipamento (NIST - 243.893 compostos 

versão 2.0 de 2012), e de dados da literatura. 

 
4.2.2. Preparação de filmes de xiloglucano 
 

Os filmes de emulsão foram preparados a partir da incorporação de 3% (m/m) de 

xiloglucano, extraída de sementes de Tamarindus indica, em uma emulsão óleo em água 

(O/A), utilizando como componente lipídico o OG (Ferquima Indústria e Comércio Ltda, 

Várzea Grande Paulista, SP, Brasil). Os filmes foram preparados através dos métodos de 

homogeneização em processador ultrassônico (US) e homogeneização convencional (HC), 

enquanto a película controle foi formulada apenas com auxílio de uma pré-homogeneização 

(PH) sob agitação magnética. A emulsão O/A foi preparada pela mistura de OG (0 - 20%; 

m/m) (em base na massa seca de xiloglucano) com 200 mL de água e dois surfactantes 

(Tween 80 e Span 80, ambos da Oxiteno, São Paulo, SP, Brasil, em 25% v/v e 75% v/v em 

OG, respectivamente, os valores calculados considerando o balanço hidrofílico-lipofílico do 

componente lipídico de 7 para emulsão contendo OG), utilizando processador ultrassônico 

(UP400S, Hielscher, Teltow, Alemanha) com potência de 24 kHz a 105,3 W/cm2. Após a 

emulsificação, o xiloglucano (6g) e o glicerol (25% m/m, com base no polissacarídeo) foram 

adicionados à emulsão O/A. Cada emulsão filmogênica passou por três métodos de 

homogeneização diferentes. O primeiro consistiu em uma pré-homogeneização em que o 

conteúdo foi solubilizado sob agitação magnética (1000 rpm, 50 °C, 1 h). A emulsão 

filmogênica, após homogeneização, foi degaseificada com uma bomba à vácuo (V-700, Büchi 

Labortechnik AG, Flawil, Suíça) a 30 mbar durante 60 min. O conteúdo foi depositado sobre 
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placas de vidro (0,3 x 0,3 m) e nivelado com auxílio de uma barra de alumínio para uma 

espessura de 1,6 mm. Os filmes foram secos em estufa com circulação de ar forçado (Solab 

SL 102 durante 60 °C, 90 min). O segundo tratamento foi baseado em uma pré-

homogeneização sob agitação magnética (1000 rpm, 50 °C, 1 h) e, em seguida, com auxílio 

de um processador ultrassônico (5 mim, 24 kHz, 105,3 W/cm2) e o último tratamento ocorreu 

por meio de uma pré-homogeneização sob agitação magnética (1000 rpm, 50 °C, 1 h) 

prontamente por auxílio de uma homogeneização convencional em Ultra-Turrax T25 (15 min, 

15000 rpm) (IKA-Werke, Staufen, Alemanha). Em seguida, as emulsões filmogênicas foram 

degasadas, depositadas sobre placas e colocadas para secar, conforme descrito anteriormente.  

Antes da caracterização dos filmes, as amostras foram acondicionadas durante 24 

h a 25°C em dessecador contendo solução saturada de nitrato de cálcio tetra-hidratado 

(Ca(NO3)2.4H2O), a fim de manter a umidade relativa constante em torno de 48%.  

 
4.2.3. Caracterização do filme 

 
4.2.3.1. Espectrometria de Infravermelho 

 
A análise estrutural dos componentes de polissacarídeos nos filmes e as eventuais 

interações entre eles e o demais elementos foi realizada por espectroscopia de infravermelho 

com transformada de Fourier (FTIR), em um espectrofotômetro Agilent, modelo Cary 660, de 

resolução 4,0 cm-1 e 128 scans, com varredura em comprimentos de onda de 400 a 4000 cm-1. 

 
4.2.3.2. Opacidade 

 
A opacidade dos filmes (em triplicata) foi baseada na metodologia proposta por 

Irissin-Mangata et al., (2001), em espectrofotômetro Varian, Cary 50, UV-VIS (Agilent 

Technologies, Santa Clara, CA, USA). Os filmes foram cortados em retângulos (1 x 5 cm) e 

fixos dentro da cubeta de vidro, perpendicular à direção do feixe de luz. O espectro de 

absorbância (400-800 nm) das películas foi analisado e a opacidade foi definida como a área 

sob a curva, determinada por integração, por meio do método trapezoidal e expressa como 

unidades de absorbância x nanômetros (comprimento de onda)/mm (espessura do filme) 

(A.nm.mm-1).  

 

4.2.3.3. Material insolúvel 
 

A determinação da quantidade de material insolúvel dos filmes em água foi 

calculada de acordo com o método proposto por Pena-Serna e Lopes-Filho (2013). As 
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amostras em triplicata (2 cm de diâmetro) e previamente secas (105°C, 24h)  foram pesadas e, 

em seguidas, imersas em 50 mL  de  água  destilada sob agitação de 76 rpm durante 24 h em 

agitador orbital (SL 222, Solab, Piracicaba, Brasil) à temperatura ambiente (25º ± 2ºC).  O 

peso seco das partes restantes da película foi obtido após filtração em papel de filtro 

previamente seco e tarado, e foi usado para calcular a matéria insolúvel como uma 

percentagem do peso seco inicial (g / 100 g). 

 
4.2.3.4. Permeabilidade ao vapor de água 

 

A permeabilidade ao vapor de água foi determinada segundo método gravimétrico 

ASTM E96-00 (ASTM, 2000) a 25 ºC, usando sílica gel (0% de UR) como material 

dessecante. Oito repetições de cada tratamento foram feitas dentro de um período de 24 horas. 

 

4.2.3.5. Propriedades mecânicas 
 

As propriedades de tração foram determinadas de acordo com ASTM D882-01 

(ASTM 2001). Os filmes foram cortados em forma de tiras com dimensões 80 mm x 10 mm 

(com 10 repetições) e os ensaios foram conduzidos no EMIC (Máquina Universal de Ensaios, 

DL - 3000), com uma célula de carga de 100 N. A velocidade de tracionamento utilizada foi 

12,5 mm/min sendo a distância inicial entre as garras de 50 mm. 

 
4.2.3.6. Microscopia Eletrônica de Varredura 

 
A morfologia da superfície dos filmes de xilogucana foi examinada por 

Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) (QUANTA FEG 450). Uma pequena quantidade 

de filme foi fixada em um suporte de alumínio com auxílio de uma fita adesiva, e, em 

seguida, revestida com ouro e observada usando uma tensão de aceleração de 10 kV. Esta 

técnica auxiliou na visualização da superfície dos filmes e nas medidas dos diâmetros dos 

glóbulos formados a partir da presença de lipídio incorporados na matriz filmogênica. 

A análise estatística (teste de Tukey) foi realizada utilizando o software Assistat 

7.0 beta (2007) (Brasil, INPI 0004051-2). 
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4.3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Na Tabela 1 constam valores das frações molares de galactose, xilose, glucose 

identificados numa proporção de 1:1,38:2,5 e as porcentagens de monossacarídeos na amostra 

(Galactose - 17,52%; Xilose - 24,87%; Glucose - 46,47%; Arabinose - 2,12%; Manose - 

1,8%). Um alto teor de glucose e xilose confirma que a amostra é de xiloglucano. A 

identificação das porcentagens e razões monossacarídica dos polissacarídeos é necessária para 

caracterizar o grau de substituição e a composição do material, pois isso afeta diretamente as 

propriedades (viscosidade, solubilidade) das soluções. As porcentagens e razões de 

monossacarídeos encontradas nas amostras foram próximas ao relatado para xiloglucano de 

Hymenaea courbaril (ARRUDA et al., 2015) e muito similares aos obtidos por Gidley et al., 

(1991), que caracterizaram o polissacarídeo extraído de sementes de Tamarindus indica. 

A natureza química das estruturas moleculares dos filmes (0% e 20% OG) e do 

OG puro foi analisada por espectros de FTIR e estão apresentadas na Figura 1.  Os espectros 

de OG mostram bandas de absorção em torno de 1430 e 1280 cm-1 sendo relacionadas à 

flexão da ligação O–H e ao alongamento da ligação C–O, respectivamente. O ácido oléico, 

presente no OG, apresentou seus espectros de sinais padrões de –OH, –CH2, –COO–, bandas 

vibracionais em 3307, 2918-2851 e 1730 cm−1, respectivamente (TANG et al., 2008). Os 

espectros dos filmes exibem uma banda larga entre 3700-3100 cm−1, que é atribuída às 

vibrações do alongamento –OH, que pode indicar presença de molécula de água (TIPSON, 

1968). A banda em torno de 2800-3000 cm−1 corresponde a vibração do alongamento C–H 

(CERQUEIRA et al., 2012). A banda em torno de 750-1300 cm−1  é atribuída à região de 

impressão digital do carboidrato (MARTINS et al., 2012). As bandas de absorção dos filmes 

(0% e 20% de lipídio) e do OG apresentaram perfis semelhantes em torno de 1744 cm-1, 

relacionada a éster e ácido C=O (vibrações de alongamento) (GARIDEL, BLUME, EDGAR, 

2000). Paramita, Bannikova, Kasapis (2016) afirmaram que a ausência de mudanças 

significativas de bandas na região de impressão digital dos carboidratos indica que não houve 

interações químicas entre a matriz e o óleo. 

Os métodos de pré-homogeneização e ultrassonicação apresentaram diferenças 

estatísticas para opacidade, conforme a tabela 2. A opacidade dos filmes de xiloglucano 

aumentou significativamente com a presença de OG (p<0,05), quando a concentração de óleo 

passou de 0 para 20% (Fig. 2) (Tab. 3a). Isto pode ser atribuído à alteração do efeito de 

dispersão da luz (modificação do índice de refração do filme de xiloglucano com a 

incorporação do lipídio).  Uma tendência semelhante foi observada para filmes de 
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biopolímeros modificados com substâncias lipídicas (FERNANDÉZ et al., 2007; 

GUERRERO et al., 2011; JAVANMARD, GOLESTAN, 2008; MA et al., 2012; PEREDA, 

AMICA, MARCOVICH, 2012; SHAW et al., 2002; WANG et al., 2014; YANG, 

PAULSON, 2000). O aumento no valor da opacidade com o incremento do conteúdo lipídico 

nos filmes US e HC foi semelhante. A opacidade dos filmes submetidos apenas à pré-

homogeneização foi maior para todos os teores de óleo e, também, para os métodos de 

preparação (US e HC), isto pode ser explicado devido às gotículas de óleo não terem ficado 

bem dispersas/organizadas no filme, provavelmente, em virtude da forma com que a emulsão 

filmogênica foi preparada. Segundo Spotti et al., (2016), a opacidade pode ser explicada 

devido ao aumento do diâmetro das gotículas de lipídios, ocasionando uma alteração no 

índice de refração da luz que passa através da película (Figura 8).  Conforme Loai, Som, 

Haiyee (2012), o aumento da opacidade dos filmes provavelmente está relacionado ao 

espalhamento da luz quando as gotículas lipídicas são dispersas e distribuídas na rede 

polimérica, deste modo, as propriedades ópticas dos filmes dependem da estrutura ou 

tamanho de gotículas distribuídas ao longo do filme.  

A quantidade de matéria insolúvel nos filmes de xiloglucano foi influenciada pelo 

aumento nas concentrações de OG, como pode ser observado a partir da Figura 3. Todos os 

métodos de homogeneização analisados apresentaram diferenças entre si (Tabela 2). Os 

resultados mostraram que a quantidade de matéria insolúvel nos filmes, com o acréscimo na 

concentração de óleo, aumentou significativamente (p< 0,05) de 5 g/100 g para 45 g/100 g. O 

aumento do teor de matéria insolúvel com incremento do conteúdo lipídico pode estar 

relacionado à hidrofobicidade motivada pelo óleo presente no filme, consequentemente, 

originando um material menos solúvel em água (MORILLON et al., 2002). Não houve 

diferença significativa para os métodos de obtenção de filme por US e HC no intervalo de 5 a 

10% de OG. Os filmes controle apresentaram maiores valores de matéria insolúvel. Presume-

se que o método de US utilizado possui a capacidade de promover interrupções da cadeia 

polimérica, ou seja, reduzindo o tamanho da mesma (fragilizando a cadeia) e o método de HC 

à solubilização do material. A quantidade de matéria insolúvel desejada dependerá da 

aplicação ou utilização pretendida (PELISSARI et al., 2013). No entanto, a baixa resistência 

da película à água pode ser vantajosa em algumas aplicações como em embalagens de filmes 

comestíveis de sopas (filmes que se dissolvem durante a preparação em água) e em outras 

aplicações que necessitem alta solubilidade (PITAK, RAKSHIT, 2011; BRINDLE, 

KROCHTA, 2008). 
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 A Figura 4 mostra as alterações da permeabilidade ao vapor de água com o 

aumento nas concentrações de OG. Os valores variam de 1,93 g.mm.kPa-1.h-1.m-2 a 1,28 

g.mm.kPa-1.h-1.m-2, apresentando uma diminuição significativa (p< 0,05). Através da variação 

dos valores obtidos pela PVA, os métodos de US e HC foram estatisticamente diferentes 

(Tabela 2). Estas diferenças decorrem devido aos diversos teores de óleo presentes nas 

películas. Com o aumento do teor de OG, as gotículas de lipídios se tornaram maiores em 

quantidades dentro da matriz polissacarídica. A presença de uma fase hidrofóbica dispersa 

motivou a formação de um percurso tortuoso para a transferência de água, o que fez os 

valores da permeabilidade ao vapor de água diminuírem. A razão hidrofílico-hidrofóbico dos 

constituintes dos filmes desempenha um papel importante no processo de transferência de 

vapor de água (GÓMEZ-ESTACA et al., 2009). A melhoria das propriedades de barreira à 

água irá depender do tipo de lipídio, concentração, tamanho de gotículas e agentes 

tensoativos. De acordo com Yang, Paulson (2000), ácidos graxos de cadeia longa são capazes 

de melhorar eficazmente as propriedades de barreira à umidade de películas hidrofílicas. 

Desde modo, o lipídio utilizado (gergelim) pode proporcionar proteção aos filmes com baixa 

resistência à água, pois apresenta ácido oléico e linoléico em sua composição, componentes 

capazes de tornar a película hidrofóbica. O caráter hidrofóbico do óleo misturado com 

polissacarídeo alterou as propriedades do filme diminuindo a sua permeabilidade ao vapor de 

água.  

Os resultados dos parâmetros mecânicos (resistência à tração, elongação na 

ruptura e o módulo elástico) dos filmes analisados são apresentados nas Figuras 5-7.  Para a 

resistência à tração, houve diferenças estatísticas entre todos os métodos utilizados no 

presente trabalho (Tabela 2). Observa-se na Figura 4, que a adição de lipídio (0-20%) 

diminuiu a resistência à tração de 25,7 para 21,8 MPa, portanto, o acréscimo de teor de OG 

prejudicou a resistência à tração em todos os métodos de homogeneização. Isto pode ser 

explicado devido ao efeito plastificante do OG em quantidades elevadas nos filmes. O OG 

como citado, se comportou com um agente plastificante devido a sua composição química por 

apresentar elevado teor de ácido oléico e linoléico, 47% e 41%, respectivamente (BELTRÃO, 

FREIRE, LIMA 1994), os ácidos graxos insaturados podem promover maiores flexibilidades 

aos filmes. Vários estudos têm indicado que a adição de óleo na formulação de filme tende a 

enfraquecê-lo, diminuindo as forças de coesão dentro da estrutura (HAN, GENNADIOS, 

2005; ZÚÑIGA et al., 2012; MORILLON et al., 2002). O filme obtido por HC tendeu a 

apresentar uma resistência maior (p<0,05), isto pode estar relacionado ao grau de dispersão 
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das gotículas de óleo e a forma com que a emulsão filmogênica foi homogeneizada, pois a 

utilização do equipamento de ultra-turrax tem a capacidade de proporcionar dispersões, mas 

não tem força suficiente para modificar ou diminuir o tamanho das cadeias poliméricas. Os 

demais métodos de homogeneização não apresentaram diferenças significativas em relação ao 

incremento das concentrações lipídicas (Tabela 3c). Conforme a Tabela 2, observa-se que 

apenas a pré-homogeneização foi diferente estatisticamente para elongação na ruptura e no 

módulo de elasticidade entre os demais métodos. O efeito inverso à resistência à tração foi 

observado para a elongação na ruptura que apresentou um aumento no valor de 31,5% para 

42,7%, quando houve um aumento na concentração de óleo, em geral para todos os métodos 

de homogeneização. Portanto, a presença de lipídio na matriz polimérica gerou 

enfraquecimento nas interações intermoleculares do polissacarídeo, consequentemente, 

aumentou os valores de elongação e diminuiu os de resistência, corroborando com as 

observações obtidas por vários autores (MORILLON et al., 2002; PHAN THE et al., 2009). 

Houve diferença significativa (p<0,05) para o módulo elástico e elongação na ruptura em 

relação aos métodos de preparação. Os maiores valores do módulo elástico foram obtidos para 

os filmes sem conteúdo lipídico, seguindo a mesma tendência observada para resistência à 

tração. De um modo geral, os parâmetros mecânicos foram afetados de formas diferentes em 

uma variedade de estudos, dependendo do material utilizado (característica e tipo de 

compostos lipídicos), a concentração de substâncias lipídicas adicionadas e a sua distribuição 

de tamanho de partícula (GALUS, KADZÍNSKA, 2016). A presença de uma fase lipídica deu 

origem às perturbações ordenadas dentro da matriz polimérica, o que resultou na diminuição 

nos resultados de resistência à tração e módulo elástico e aumento nos valores de elongação 

na ruptura dos filmes. 

O tamanho dos diâmetros das gotículas nos filmes (Fig. 8) foi influenciado pelo 

aumento da concentração do OG, pois maiores concentrações lipídicas podem gerar 

agregações de micelas (união das gotículas da fase dispersa de forma a originar novos 

agregados, embora a identidade das gotículas seja mantida, cada agregado comporta-se como 

uma unidade). Os filmes controles apresentaram maiores valores para diâmetro, o que pode 

estar associado à forma com que as gotículas de óleo se encontram, pois os equipamentos 

utilizados como métodos de homogeneização, ultra-turrax e ultrassom, possuem a capacidade 

de reduzir o tamanho dos diâmetros das gotículas de óleo e promover uma maior dispersão ao 

longo da emulsão filmogênica. A utilização do ultrassom foi importante para obtenção de 

menores diâmetros das gotículas, desta maneira, apresentando-se como único método 
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diferente estatisticamente entre os demais meios de homogeneização (Tabela 2). Na 

porcentagem máxima de conteúdo de OG, o tamanho dos diâmetros das gotículas diminuiu 

conforme a sequência de métodos de homogeneização utilizados pré-homogeneização, ultra-

turrax e ultrassom e, desta maneira, apresentando diferença significativa (p<0,05). A 

distribuição do tamanho dos diâmetros das gotículas nos filmes emulsionados é influenciada 

pela concentração lipídica, velocidade de agitação e concentração dos agentes tensoativos. 

A microestrutura dos filmes de xiloglucano (0 e 20% OG) foi qualitativamente 

observada usando a Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV). Um estudo microestrutural 

de filmes mostra informações relevantes sobre os arranjos dos componentes, permitindo uma 

melhor compreensão dos mecanismos de transmissão de vapor de água e propriedades 

mecânicas (GHASEMLOU et al., 2011). A Figura 9 (A, B e C) exibe filmes (0% OG) obtidos 

por PH, HC e US, respectivamente. Os filmes para todos os métodos de homogeneização 

apresentaram superfícies rugosas, com a presença de grumos e fissuras, e com orifícios 

representando as bolhas de ar aprisionadas à emulsão filmogênica devido ao processo de 

homogeneização indicando, respectivamente, uma não solubilização por completo do material 

polissacarídico e, ainda, a insuficiência do tempo de degaseificação. Já na Figura 9 (D, E e F), 

observa-se a presença de descontinuidades, causadas pelas gotículas de OG presente na 

estrutura dos filmes. O caráter mais irregular nas superfícies dos filmes foi observado para 

concentração de 20% OG, o qual pode ser atribuído ao elevado teor de lipídio. Observações 

semelhantes foram relatadas por Ma et al., (2015) e por Pereda, Amica, Marcovich (2012), 

que identificaram através da microscopia, a presença de orifícios em filmes comestíveis de 

goma tara incorporados com ácido oléico e em filmes de quitosana com óleo de oliva, 

respectivamente. A presença de irregularidades (grumos, rugosidades, orifícios) nos filmes de 

polissacarídeos pode, também, ter contribuído para obtenção de baixos valores de resistência 

à tração para os testes mecânicos, possivelmente associados à presença de descontinuidade ao 

longo da extensão dos filmes e, assim, facilitando o rápido rompimento do mesmo. 

 

  



120 
 

 
 

4.4. CONCLUSÕES 
 

A análise de CG-MS confirmou que o carboidrato utilizado para produção de 

filmes era xiloglucano, uma vez que a glicose foi quantificada como componente majoritário, 

seguido de xilose e galactose. Foi possível identificar por meio da análise de FTIR espectros 

característicos do polissacarídeo e do OG nos filmes emulsionados. A incorporação de OG 

levou ao aumento da opacidade, da quantidade de matéria insolúvel e diminuição na 

permeabilidade ao vapor de água. As propriedades mecânicas, a resistência à tração e o 

módulo elástico foram prejudicadas com o aumento do teor de lipídio, fato que não ocorreu 

para elongação na ruptura. Os métodos de homogeneização foram responsáveis pela 

diminuição das gotículas de óleo nos filmes emulsionados. 

As micrografias mostram filmes com gotículas de óleo dispersas ao longo da 

matriz polissacarídica, sendo o processo de ultrassonicação, o método de homogeneização 

responsável por uma maior dispersão lipídica na matriz polissacarídica.  
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Tabela 1. Composição de monossacarídeos e razão xiloglucano por CG-MS. 

Métodos Gal Xil Glu Ara Man Ram 

Monossacarídeos (%)  
 

17,52 24,87 46,47 2,12 1,8 n* 

Razão             
Gal/Xil/Glu 

 
 1,0 1,38 2,5 

   

n*: valores não detectados; Gal:Galactose; Xil: Xilose; Glu: Glucose; Ara: Arabinose; Man: Manose; Rha: 
Raminose 
 

Legendas das Figuras: 

 
 

Figura 1. FTIR de óleo de gergelim e filmes de xiloglucano. 
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Figura 2. Valores de opacidade dos filmes em função da concentração de óleo de gergelim. 

 
Figura 3. Matéria insolúvel. 
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Figura 4. Permeabilidade ao vapor de água. 

 
Figura 5. Resistência à tração. 
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Figura 6. Elongação na ruptura. 

 

Figura 7. Módulo elástico. 
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Figura 8. Diâmetro das gotículas. 

 

 

 

Figura 9. Micrografias eletrônicas, imagens superiores 0% de óleo de gergelim; (A) pré-

homogeneização, (B) homogeneização convencional; (C) ultrassonicação. Imagens inferiores 

20% de óleo de gergelim; (D) pré-homogeneização, (E) homogeneização convencional; (F) 

ultrassonicação. 

A B C 

D E F 

PH HC US 

0% OG 
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Tabela 2. Comparações dos dados estatísticos entre os métodos de homogeneização e as análises realizadas. 

 

Tabela 3. Comparações dos dados estatísticos entre os métodos de homogeneização e as concentrações lipídicas. A) Opacidade; B) Matéria 

Insolúvel; C) Resistencia à Tração; D) Elongação na Ruptura; E) Módulo Elástico; F) Permeabilidade ao vapor de água; G) Diâmentro dos 

glóbulos. 

Letras maiúsculas iguais na mesma linha indicam diferenças não significativas entre as concentrações (Tukey, p0,05); letras minúsculas iguais 

na mesma coluna indicam diferenças não significativas entre os métodos (Tukey, p0,05).  

 

Métodos  
   Análises  

Opacidade  
Matéria 
Insolúvel  

PVA  
Diâmetro dos 

Glóbulos  
Resistência a  

Tração 
Elongação na 

Ruptura 
Módulo de 

Elasticidade 

Pré-homogeneização  4814,53500
a  15,0933

c  1,49270
ab  1,50347

a  22,5780
a  33,39496

b
  654,46930

a  
Homogeneização 

Convencional  4520,5700
ab  42,8200

b  1,41080
b  2,22783

a  20,35840
b
  38,43396

a  484,80230
b  

Ultrassonicação  4333,66000
b  54,7733

a  1,50347
a  1,60350

b  18,44
c  39,45904

a  463,10750
b  

Opacidade 

Métodos 

Concentração de Lipídio 

0% 5% 10% 15% 20% 

Pré-homogeneização 4720,680 ± 425,6534Aa 4532,077 ± 453,1202Aa 4398,923 ± 478,9786Aa 4293,123 ± 644,2618Aa 4294,050 ± 393,6243Aab 

Homogeneização 
Convencional 

4528,337 ± 386,4297ABa 5165,923 ± 326,0157Aa 4275,177 ± 243,1326Ba 4901,800 ± 184,2655ABa 4555,067 ± 102,6969ABa 

Ultrassonicação 5311,117 ± 494,6055Ba 4980,467 ± 108,7427Ba 4470,140 ± 859,8275ABa 4200,743 ± 311,4609ABa 3716,640 ± 50,1720Ab 

A) 
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Matéria Insolúvel 

Métodos  
Concentração de Lipídio  

0%  5%  10%  15%  20%  

Pré-homogeneização  11,87333±4,872929
aD

  25,50667±13,00634
abCD

  42,33000±0,66836
bBC

  49,23667±2,98110
abB

  70,88333±1,99202
bA

  
Homogeneização 

Convencional 15,98000±6,780996
aA

  49,13667±7,89200ª
B
  56,25667±1,95633

aB
  63,61000±19,66077

aB
  74,26333±3,44002

bB
  

Ultrassonicação 6,69333±2,517247
aC

  15,72667±6,51571
bC

  16,45000±4,33023
cBC

  29,10000±6,63023
bAB

  35,53000±2,35744
aA

  

Resistencia à Tração 

Métodos  

Concentração de Lipídio  

0%  5%  10%  15%  20%  

Pré-homogeneização  21,61±2,41
aB

  21,06±0,93
aB

  19,53±1,55
aB

  18,65±0,87
aAB

  16,16±1,63
bA

  
Homogeneização 

Convencional 25,56±3,49
aB

  21,92±2,21
aB

  21,03±2,37
aB

  20,68±1,56
aB

  20,11±1,70
aA

  
Ultrassonicação  20,97±2,24

aA
  21,60±1,49

aAB
  20,66±1,23

aB
  19,85±2,06

aB
  16,16±1,40

bB
  

Elongação na Ruptura 

Métodos 

Concentração de Lipídio  

0%  5%  10%  15%  20%  

Pré-homogeneização  30,32±6,90
abA

  40,71±4,35
aB

  41,97±2,83
aB

  36,38±2,83
aAB

  37,17±3,74
aAB

  
Homogeneização 

Convencional 38,52±2,05
aA

  34,43±9,67
aA

  37,85±3,01
aA

  39,52±2,59
aA

  40,68±4,36
aA

  
Ultrassonicação 21,39±9,20

bA
  35,98±3,04

aB
  41,53±2,34

aB
  40,06±3,22

aB
  39,86±4,05

aB
  

B) 

C) 

D) 
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Permeabilidade ao 

Vapor de Água  

Métodos  

Concentração de Lipídio  

0%  5%  10%  15%  20%  

Pré-homogeneização  1,284167±0,088628
aC

  1,609833±0,220019
aAB

  1,377333±0,117981
aBC

  1,351667±0,044947
bBC

  1,831000±0,267741
aA

  
Homogeneização 

Convencional 1,591500±0,177245
bB

  1,513000±0,055483
aBC

  1,362167±0,096342
aC

  0,876667±0,063020
cA

  1,521833±0,202605
bBC

  
Ultrassonicação   1,510667±0,158991

bB
  1,467333±0,210358

aB
  1,449833±0,063864

aB
  1,473667±0,088620

aB
  1,814167±0,089584

abA
  

Módulo Elástico 

Métodos  

Concentração de Lipídio  

0%  5%  10%  15%  20%  

Pré-homogeneização  693,31±59,05
abA

  487,14±78,89
aB

  393,59±72,00
aB

  489,86±65,07
aB

  422,54±77,69
aB

  
Homogeneização 

Convencional 572,35±37,97
bAB

  626,95±164,42
aA

  460,30±72,29
aB

  475,13±42,15
aAB

  478,09±19,00
aAB

  

Ultrassonicação  950,74±327,83
aA

  563,21±72,05
aB

  473,31±69,98
aB

  520,50±53,97
aB

  421,10±30,95
aB

  

Diâmetros dos Glóbulos 

Métodos  

Concentração de Lipídio  

5%  10%  15%  20%  
Pré-homogeneização  1,225000±0,142674

bBC
  0,897667±0,115223

aC
  1,586000±0,177008

aB
  2,340333±0,164102

aA
  

Homogeneização 
Convencional 2,998667±0,276739

aC
  2,857333±0,081715

bC
  1,788000±0,203610

aA
  0,833300±0,081038

cB
  

Ultrassonicação 1,469667±0,010970
bC

  2,703667±0,133152
bA

  1,764333±0,135574
aB

  1,453000±0,084611
bC

  

E) 

F) 

G) 
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