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RESUMO

O estudo do efeito da homogeneização de alto cisalhamento na estabilidade
física de emulsões.

Emulsões são sistemas dispersos constituídos por dois líquidos imiscíveis
(água e óleo) e pode conter um agente emulsionante que se alocará na interface do
óleo e da água diminuindo a tensão interfacial entre essas fases. As emulsões são
sistemas termodinamicamente instáveis, sendo o tamanho das gotas um dos fatores
que contribui para a estabilidade física e consequente qualidade da emulsão. As
emulsões disponíveis no mercado possuem formulação registrada e patenteada com
estabilidade física confirmada. Quando existe a necessidade de manutenção da
estabilidade física do produto já registrado para atender, por exemplo, nova
condição climática, melhorias nas etapas do processo de manufatura podem ser
uma alternativa. Neste contexto, este trabalho visa analisar a incorporação de uma
etapa de homogeneização de alto cisalhamento no processo de manufatura de uma
emulsão. Em seguida, será avaliada a capacidade da homogeneização de alto
cisalhamento em atuar na redução e uniformização do tamanho das gotículas
promovendo a estabilidade física da emulsão. Foram testados sete lotes de
emulsões que possuem a mesma fórmula quantitativa e qualitativa; e mesmo
processo de homogeneização mecânica convencional através do uso de impelidores
do tipo âncoras e pás e homogeneizador de fundo do reator. A proposta de alteração
foi realizada apenas no final do processo de manufatura, adicionando-se uma etapa
de homogeneização através de bomba homogeneizadora de alto cisalhamento do
tipo rotor-estator. Para comprovação do benefício de adição desta etapa ao
processo de manufatura, foi realizada a caracterização das emulsões através das
técnicas de microscopia, reologia, difração a laser e foto-centrifugação analítica. O
efeito da homogeneização de alto cisalhamento nos resultados físicos da emulsão
mostrou-se dependente da velocidade aplicada na bomba homogeneizadora, sendo
a velocidade de 3600 rpm efetiva. Nesta velocidade, não houve alteração dos
atributos de pH e densidade da emulsão, porém foi observada alteração na relação
volumétrica entre as famílias de populações de gotas presentes em cada amostra,

tendo reduzido a população de gotas maiores para formar uma terceira família de
gotas intermediárias, e aumentar a proporção volumétrica da população de gotas
menores. Esta modificação no perfil de distribuição de tamanho de gota contribuiu
para aumento da viscosidade e emulsão sem presença de separação após ser
submetida à condição de estresse de temperatura e agitação.

Palavras Chaves: Emulsão; Homogeneização; Alto cisalhamento; Gotículas.

ABSTRACT

Studying the effect of high shear homogenization on emulsions physical
stability.

Emulsions are dispersed systems showing two imiscible liquids (water and
oil) and can contain an emulsifier agent adsorbing between oil and water interface
decreasing interface tension between these phases. The emulsions are instable
thermodynamically systems where the droplets sizes is one of the factors to
contribute to physical stability and therefore emulsion quality. The available
emulsions in the market have a registered and patented formula with confirmed
physical stability. Once is necessary to keep this product physical stability in order to
attend, for instance, new climate zone condition, manufacturing process improvement
could be an option. Within this context, this work aims to evaluate the addition of a
final step of high-shear homogenization in the manufacturing process of an emulsion.
After, it will be evaluated the ability from high-shear homogenization acting on
emulsion droplets size reduction and uniformity promoting emulsion physical stability.
Seven emulsion batches with the same qualitative and quantitative formula and also
the same conventional mechanical homogenization process using anchor and
hydrofoils impellers were tested. The change proposal was performed only at the end
of the manufacturing process adding a homogenization step through high-shear
homogenizer pump rotor-stator type. In order to prove the benefit from this step
addition

in

the

manufacturing

process

it

was

performed

the

emulsions

characterization through the techniques of microscopy, rheology, laser diffraction and
analytical photo-centrifuge. The high shear homogenization effect onto emulsions´
physical results showed dependence on the homogenizer pump speed, where the
3600 rpm speed is effective. Under this high shear speed there was no change in the
pH and density quality attributes. However it was noticed a change in the volume
relationship between the droplets populations from each sample, where the bigger
droplets family was decreased in order to build another intermediate droplets size
family, and there was an increase in the smaller droplets family. This change into the

size distribution profile helped increasing the viscosity and emulsion without
separation under temperature and mixing stress conditions.

Keywords: Emulsion; Homogenization; High-shear; Droplets.
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1. Introdução

Emulsões são amplamente empregadas como veículos pela indústria
cosmética e farmacêutica permitindo a incorporação de ativos lipofílicos ou
hidrofílicos na mesma formulação. Diversos produtos semi-sólidos cosméticos ou
farmacêuticas são formulados como emulsão água em óleo (A/O) ou óleo em água
(O/A).
Emulsões são sistemas que apresentam dois líquidos imiscíveis (água e
óleo) e pode conter um agente emulsionante com a função de promover estabilidade
à emulsão por alocar-se na interface do óleo e da água diminuindo a tensão
interfacial entre essas fases. Por serem consideradas sistemas termodinamicamente
instáveis, podem apresentar fenômenos de cremeação, sedimentação, floculação,
coalescência, difusão molecular ou inversão de fases.
Os estudos realizados para estabilizar emulsões comumente focam nos
princípios de estabilização pelo uso de agentes emulsionantes, reportados em
relevantes trabalhos como de Tadros (2006); Baret e colaboradores (2009). Esta
alternativa de estabilização de uma emulsão certamente exige uma alteração da
fórmula quantitativa ou qualitativa do produto. Existem outros trabalhos publicados
que direcionam o estudo do processo de manufatura como alternativa para
resolução de problemas de desestabilização de emulsões pelo processo de
coalescência, floculação ou sedimentação. Segundo Schultz e colaboradores (2004)
que retratam os diferentes equipamentos utilizados na etapa de homogeneização da
emulsão como homogeneizadores de alta pressão, homogeneizadores de alto
cisalhamento (bomba homogeneizadora), ultrassom; é possível observar que esses
equipamentos promovem a redução do diâmetro das gotículas, assegurando a
estabilidade da emulsão pela redução do fenômeno de coalescência. Outros
trabalhos como o de Kluge e colaboradores (2012) ainda reportam o uso de
homogeneizadores de alta pressão com o mesmo efeito de redução do tamanho de
partículas em suspensões trazendo o benefício de estabilidade final do produto.
Produtos estabelecidos e comercializados no mercado possuem uma
formulação registrada e muitas vezes patenteada em que sua estabilidade física foi
confirmada na condição climática do mercado no qual este produto está sendo
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comercializado. Quando existe a necessidade de adequação da estabilidade física
do produto já registrado para atender por exemplo, nova condição climática ou
alteração de local de fabricação, propostas de alteração de fórmula impõem
barreiras regulatórias. Ao passo que, melhorias nas etapas do processo de
manufatura tornam-se uma alternativa mais viável no âmbito regulatório e
consequentemente financeiro.
O estado da arte referencia que explorar a energia mecânica para obtenção
de uma emulsão é economicamente mais viável do que o uso de grandes
quantidades de agentes emulsionantes (PECK, 1959). Utilizando um misturador
padrão, a quantidade de agente tensoativo pode ser reduzida em aproximadamente
5% a 10% ao contrário da quantidade de 25% a 50% requerida para uma emulsão
espontânea sem uso de energia mecânica. Schultz e colaboradores (2004) reforçam
esse conceito relatando que é possível diminuir a coalescência de uma formulação
aumentando a quantidade ou escolhendo um novo sistema tensoativo. Porém, nem
sempre a formulação do produto permite isso, trazendo como alternativa a melhoria
de etapas do processo de manufatura com uso de homogeneizadores que ainda
podem ser estudados para aumentar sua eficiência e gerar diminuição do custo de
manufatura da emulsão.
Os estudos e avanços no conhecimento dos mecanismos envolvidos na
obtenção e estabilidade dos sistemas dispersos, entre estes as emulsões, têm
viabilizado o desenvolvimento de técnicas de caracterização física capazes de
predizer a estabilidade em longo prazo destas emulsões, exigência que qualquer
produto

cosmético

ou

farmacêutico

deve

atender

para

ser

registrado

e

comercializado.
Com este trabalho pretende-se avaliar a incorporação de uma etapa
adicional de homogeneização, porém de alto cisalhamento no final do processo de
manufatura de uma emulsão, através do uso da bomba homogeneizadora de alto
cisalhamento do tipo rotor-estator. Além disso, será avaliada a capacidade da
homogeneização de alto cisalhamento em atuar na redução e uniformização do
tamanho das gotas para a manutenção da estabilidade física da emulsão.
Adicionalmente, será realizada a caracterização física da emulsão para
comprovação da efetividade do processo de homogeneização por alto cisalhamento
através de bomba homogeneizadora para uniformização da morfologia da gota
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confirmada por microscopia e redução do tamanho das gotas verificada por difração
a laser bem como redução da quantidade separada por foto-centrifugação analítica
sob condições de estresse de velocidade e temperatura.

2. Objetivos

2.1

Objetivo Geral

Avaliar o efeito da homogeneização de alto cisalhamento em uma emulsão
como opção viável para manutenção da estabilidade física desta emulsão sem
necessidade de alterar o sistema tensoativo, formulação do produto ou ordem de
adição das matérias-primas.

2.2



Objetivos Específicos

Manufaturar emulsões com a mesma fórmula quantitativa e qualitativa
diferindo uma etapa no processo de manufatura, sem o processo de
homogeneização de alto cisalhamento e com o processo de homogeneização
de alto cisalhamento;



Caracterizar fisicamente a formulação sem o processo de homogeneização
de alto cisalhamento e com o processo de homogeneização de alto
cisalhamento;



Avaliar através de método preditivo a estabilidade física da formulação sem o
processo de homogeneização de alto cisalhamento e com o processo de
homogeneização de alto cisalhamento;



A partir dos resultados obtidos na caracterização física da emulsão, elucidar o
efeito da homogeneização de alto cisalhamento para redução do tamanho de
gota e manutenção da estabilidade física da emulsão.
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3. Revisão da Literatura

3.1

Emulsão

As emulsões são sistemas dispersos termodinamicamente instáveis
contendo dois líquidos imiscíveis (água e óleo), sendo que um desses componentes
constituirá a fase chamada de interna, dispersa ou descontínua que encontra-se
finamente dispersa em outra fase denominada de externa, dispersante ou contínua.
Com o intuito de aumentar a estabilidade da emulsão é necessário a adição de um
terceiro componente, denominado emulsificante que possui característica polar e
apolar na mesma molécula, alocando-se na interface do óleo e da água diminuindo a
tensão interfacial entre essas fases. (ANSEL; POPOVICH; JUNIOR, 2000;
FLORENCE; ATTWOOD, 2003; LACHMAN; LIEBERMAN; KANING, 2001; MYERS,
2006). Por tratar-se de um sistema termodinamicamente instável tendendo a
separar-se, é necessário um considerável aporte de energia para obter uma

emulsão. Além do uso do emulsificante, geralmente é necessário o uso de energia
mecânica para obtê-la (LACHMAN; LIEBERMAN; KANING, 2001).
As emulsões que possuem fase interna oleosa e fase externa aquosa são
conhecidas como emulsões óleo em água, que podem ser designadas por “O/A”. Ao
contrário, as emulsões que possuem fase interna aquosa e fase externa oleosa são
chamadas de água em óleo, sendo indicadas por “A/O” (ANSEL; POPOVICH;
JUNIOR, 2000). A ilustração de alguns desses sistemas está apresentada na Figura
1.

Figura 1. Ilustração de diferentes tipos de emulsão.
Fonte: Adaptado de SALAGER, 2004.
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3.2

Mecanismos da emulsificação

O processo de emulsificação ocorre por dois principais tipos de força de
repulsão que possibilitam a preparação de misturas relativamente estáveis e
homogêneas de dois líquidos imiscíveis.
Os dois tipos de força repulsiva que ocorrem durante o processo de
emulsificação podem ser diferenciados dependendo da natureza do emulsificante
utilizado: repulsão eletrostática, que ocorre devido a formação de dupla camada
elétrica e repulsão estérica, que ocorre devido presença de emulsionante adsorvido
ou camadas de polímeros (TADROS, 2013).
Na repulsão eletrostática, as gotículas dispersas carregam uma carga
elétrica que conduz a repulsão eletrostática entre as gotículas. Esta interação leva à
repulsão se as partículas tiverem cargas e potenciais de superfície de mesmo sinal e
grandeza. O quão próximo duas gotículas podem aproximar-se depende da
magnitude da força repulsiva, e para manter uma emulsão estabilizada as forças
repulsivas entre as gotículas devem ser maiores do que as forças atrativas. Quando
partículas carregadas em uma dispersão se encontram, começam a sobrepor-se e a
dupla camada é formada (FLORENCE; ATTWOOD, 2003; TADROS, 2013).
A força repulsiva entre as gotículas é devida a sobreposição de duplas
camadas elétricas e a amplitude dessa força depende da espessura da dupla
camada e do potencial superficial (Ψ0). A força atrativa é devida as forças de van der
Waals. A força (energia) resultante da interação entre as duas gotículas é a soma
das forças repulsiva e atrativa. Se a força repulsiva for superior à força atrativa,
existirá uma barreira energética que prevenirá não somente a aproximação das
gotículas como fenômenos de floculação (TADROS, 2013).
A repulsão estérica é a resistência de espécies adsorvidas na interface das
gotas à interação com espécies adsorvidas em outras gotas. Ela ocorre quando a
interação das espécies adsorvidas com o solvente da fase contínua é
energeticamente mais favorável do que a interação com outro material adsorvido
(FLORENCE; ATTWOOD, 2003). A repulsão estérica é produzida pelo uso de
emulsificantes não-iônicos ou polímeros (TADROS, 2013).
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A formação de uma emulsão óleo em água ou de água em óleo depende do
grau de solubilidade do agente emulsificante: os hidrossolúveis favorecem a
formação de emulsões óleo em água e os emulsificantes lipossolúveis favorecem a
formação de emulsões água em óleo (ANSEL; POPOVICH; JUNIOR, 2000).

3.3

Agentes emulsificantes ou tensoativos

A etapa inicial na preparação de uma emulsão é a escolha do emulsificante,
já que a qualidade e a estabilidade desta emulsão dependem em grande parte da
correta escolha do emulsificante (ANSEL; POPOVICH; JUNIOR, 2000; PRISTA;
ALVES; MORGADO, 1996).
Os tensoativos são moléculas anfifílicas, capazes de diminuir as tensões
interfaciais dos sistemas, sendo caracterizados por possuírem em sua estrutura
química duas regiões com polaridade distintas: uma parte da molécula é polar com
região hidrofílica, portanto solúvel em água ou em outros solventes polares;
enquanto que a outra parte é apolar com região hidrofóbica, portanto solúvel em
hidrocarbonetos ou em solventes apolares (FLORENCE; ATTWOOD, 2003).
A característica anfifílica do tensoativo possibilita um certo equilíbrio entre as
suas moléculas capazes de ligar-se tanto à fase aquosa quanto à fase oleosa do
sistema para formar e estabilizar a emulsão.
Geralmente, os tensoativos são classificados de acordo com a natureza
química do grupamento da região hidrofílica. A região hidrofílica pode ser
classificada como aniônica, quando possuem carga negativa; catiônica, quando
possuem carga positiva; não-iônica, quando não possuem carga; e zwiteriônicos,
quando a carga líquida é nula em virtude de possuírem dois grupos na cabeça polar,
um positivo e outro negativo (MISHRA, 2009). A Tabela 1 mostra exemplos típicos
de tensoativos.
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Tabela 1. Classificação dos Tensoativos
Aniônico

Hidrofóbico

Hidrofílico

- +

Estearato de sódio

CH3(CH2)16 - COO Na

Dodecil sulfato de sódio

CH3(CH2)11 - SO4 Na

Dodecil benzeno sulfonato de sódio

- +
- +

CH3(CH2)11C6H4 - SO3 Na

Catiônico
Brometo de hexadeciltrimetil amônio

-

+

CH3(CH2)15

-N

CH3(CH2)15

- (OCH2CH2)7OH

-C3H9 Br

Não-iônico
Monohexadecil éter de heptaoxietileno

Zwiteriônico
N-dodecil-N,N-dimetilbetaína

Hidrofílico

Hidrofóbico

+

(CH2H25 N (CH3)2 CH2COO

-

Fonte: Adaptado de FLORENCE; ATTWOOD, 2003.

A utilização de emulsificantes geralmente confere alguma estabilidade
cinética à emulsão, cujas propriedades físico-químicas passam então a não sofrer
alterações significativas por um longo período de tempo, resultando em uma
estabilidade relativa do produto (LACHMAN; LIEBERMAN; KANING, 2001).
Em uma emulsão óleo em água, há uma tendência para as gotículas oleosas
coalescerem com redução da área de contato óleo-água; contudo, a presença de
uma camada de emulsificante na superfície das gotículas reduz a possibilidade de
colisões que conduzem à coalescência das gotículas. Florence e Attwood (2003)
observam que a adsorção de um emulsificante na interface óleo/água, pelo
abaixamento da tensão interfacial durante a manufatura, auxilia a dispersão do óleo
em gotículas de pequeno tamanho e ajuda a manutenção das partículas em estado
disperso (Figura 2).
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(a)

(b)

Figura 2. Película de emulsificante na interface água/óleo em emulsão O/A e A/O: (a)
formação de uma película monomolecular na interface óleo/água para estabilização de
emulsão O/A; (b) estabilização de emulsão A/O pela adsorção orientada de sais divalentes
de sabão.
Fonte: FLORENCE; ATTWOOD, 2003.

Emulsificantes carregados positivamente ou negativamente levarão a um
aumento no potencial zeta negativo ou positivo e dessa forma, contribuem na
manutenção da estabilidade. Emulsificantes não-iônicos, adsorvem nas gotículas
das emulsões e, embora geralmente reduzam os potenciais zeta, mantêm a
estabilidade pela formação de uma camada hidratada na partícula hidrófoba em
emulsões óleo em água. Em emulsões água em óleo, as cadeias hidrocarbonadas
das moléculas adsorvidas projetam-se na fase oleosa contínua e a estabilização
ocorre pela força repulsiva estérica (FLORENCE; ATTWOOD, 2003).
Geralmente, emulsionantes não-iônicos, mistura de emulsionantes iônico e
não-iônico ou ainda emulsionantes polímeros podem ser mais efetivos para
emulsificação e estabilização da emulsão quando comparado ao uso isolado de
emulsionantes iônicos devido à formação de um complexo na interface que resulta
em uma película estabilizadora rígida (FLORENCE; ATTWOOD, 2003; TADROS,
2013).
As moléculas de tensoativos também são classificadas de acordo com seu
equilíbrio entre as partes hidrofílicas e lipofílicas das moléculas, numerado com um
determinado valor do equilíbrio hidrofílico-lipofílico, designado pela sigla EHL
(GRIFFIN, 1949).
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O conceito de equilíbrio hidrofílico-lipofílico (EHL) foi introduzido por Griffin
em 1949, quando ele classificou as propriedades hidrofílicas-lipofílicas dos
emulsificantes conforme uma escala numérica de 1 a 20, onde o valor de EHL
aumenta com a hidrofilia da substância e é dependente do peso molecular das
cadeias de tensoativos.
Tensoativos com baixo valor de EHL ou menor que quatro são lipofílicos.
Tensoativos com EHL entre quatro e nove já apresentam propriedades
emulsificantes podendo ser utilizados para preparação de emulsões do tipo água em
óleo (A/O). Tensoativos com EHL entre oito e dezoito começam a apresentar
características hidrofílicas podendo ser utilizados para preparação de emulsões do
tipo óleo em água (O/A). Substâncias de EHL acima de quinze possuem
características hidrofílicas atuando como solubilizantes (GRIFFIN, 1949).
Ao se usar o conceito de EHL na preparação de uma emulsão, escolhem-se
os emulsificantes que possuam o valor de EHL mais próximo ao da fase oleosa da
emulsão pretendida, podendo-se fazer a combinação de dois ou mais emulsificantes
diferentes com o objetivo de atingir um EHL semelhante ao da fase oleosa (ANSEL;
POPOVICH; JUNIOR, 2000).
Muitas emulsões óleo em água quando estabilizadas com emulsionantes
não-iônicos sofrem um processo de inversão de fases em uma temperatura crítica,
conhecido como PIT (Phase Inversion Temperature). O PIT pode ser determinado
através do acompanhamento da condutividade da emulsão em função da
temperatura. A estabilidade ideal de uma emulsão não está relacionada à alteração
no valor de EHL ou PIT dos emulsificantes, porém a instabilidade da emulsão é
fortemente relacionada ao PIT da emulsão (TADROS, 2013).

3.4

Estabilidade de emulsões

Estabilidade pode ser definida, como a capacidade que um produto possui
de manter inalteradas, por um longo período, as mesmas propriedades e
características que apresentava no momento em que foi finalizada a sua fabricação
através de um processo padronizado e embalagem adequada, (D´LEON, 2001).
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Seja qual for a finalidade a qual se destina uma emulsão, ela deve manter-se
estável por um período de tempo relativamente longo (PRISTA; ALVES; MORGADO,
1996).
Segundo Lachman e colaboradores (2001), Garret definiu de modo teórico
como estável, aquela emulsão que mantêm o mesmo tamanho de gotículas da fase
dispersa por unidade de volume de peso da fase contínua, mantendo invariável a
energia interfacial total, ao longo do tempo. Na prática, é conhecido que as
emulsões são sistemas termodinamicamente instáveis, cujas gotículas da fase
dispersa tendem a reunir-se formando gotículas maiores, a fim de reduzir a área
interfacial e, por consequência, obter a redução da energia livre do sistema,
tornando-a termodinamicamente menos desfavorável.
A estabilidade de uma emulsão pode ser abordada segundo diferentes
aspectos:
a) Químico: cada ingrediente ativo deve manter a sua integridade química e
potência indicadas na embalagem, dentro dos limites especificados (ZANIN et
al., 2001).
b) Físico: os produtos possuem a capacidade de manter de forma inalterada as
características físicas que apresentam após a sua fabricação. Dentre as
características físicas, a não separação das fases é fundamental, pois se isto
ocorrer todas as demais especificações de uma emulsão podem ser afetadas
(ZANIN et al, 2001). Análises como viscosidade (comportamento reológico),
centrifugação avaliam as propriedades físicas da emulsão.
c) Microbiológico: a avaliação microbiológica permite verificar se a escolha do
sistema conservante é adequada, ou se a ocorrência de interações entre os
componentes da formulação poderá prejudicar-lhe a eficácia. Os testes
normalmente utilizados são o teste de desafio do sistema conservante
(challenge test) e contagem microbiana (ANVISA, 2004).
d) Toxicológico: os componentes potencialmente causadores de riscos são
mensurados para garantir que não estão aumentando sua toxicidade, ao
longo do tempo, além dos limites aceitáveis pela legislação vigente e literatura
científica disponível (D´LEON, 2001). Esta avaliação de estabilidade está
relacionada à estabilidade química, onde os produtos de degradação dos
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princípios ativos ou substâncias com potenciais tóxicos são mensurados
durante todo o período de validade do produto.
e) Funcionalidade: avaliação da formulação quanto à eficácia atendendo a
função específica ou o apelo pelo qual é comercializada e sua aceitabilidade
pelo consumidor (D´LEON, 2001).

Baseado no ICH Q1A (R2), o objetivo do teste de estabilidade é prover
evidência de como a qualidade de um princípio ativo ou produto farmacêutico pode
ser afetada com o tempo sob a influência de variados fatores ambientais como
temperatura, umidade e luz. Portanto, estudos de estabilidade fornecem resultados
para justificar a condição de armazenamento e prazo de validade do produto.
Considerações sobre o estudo de estabilidade determinarão as condições do
ambiente de preparação e armazenamento, escolha da embalagem e o tempo
máximo de prazo de validade do produto. Caso o produto seja sensível à exposição
aos fatores ambientais como temperatura, umidade, pH, luz, oxigênio, estes fatores
deverão ser considerados e controlados durante desenvolvimento do processo de
manufatura, armazenamento e escolha do material de embalagem do produto. Por
exemplo, um produto que apresenta sensibilidade à luz requer a minimização de sua
exposição a certos comprimentos de onda de luz durante manuseio do produto e a
escolha de uma embalagem final que o proteja da luz. Produtos sensíveis ao
oxigênio requerem manuseio sob atmosfera inerte com o uso de nitrogênio ou
adição de agentes de sacrifício na formulação como os antioxidantes. Ainda deve
ser dada atenção a contaminação por extraíveis do material de estocagem e
embalagem que pode ocorrer durante armazenamento do produto por longo período
de tempo (HUYNH-BA, 2009).
Segundo Tadros (2013), diversos processos de quebra de emulsão podem
ocorrer e são dependentes dos seguintes fatores:


distribuição do tamanho da partícula e diferença de densidade entre as
gotículas e a fase externa ou contínua;



diferença entre as forças de atração e repulsão determinam o fenômeno de
floculação;
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solubilidade das gotículas da fase interna ou dispersa e distribuição do
tamanho de gotículas que poderá ocasionar o processo de difusão molecular
ou envelhecimento de Ostwald;



estabilidade da camada protetora formada pelo filme de emulsificante entre as
gotículas que poderá ocasionar a coalescência;



inversão de fases onde ocorre a troca entre a fase interna e fase externa. Por
exemplo, devido ao tempo ou alteração das condições de armazenamento
uma emulsão óleo em água pode inverter as fases e transformar-se em uma
emulsão água em óleo.

Os diversos fenômenos envolvidos em cada processo de desestabilização
de emulsão não são simples, pois podem ocorrer simultaneamente e não
consecutivamente (TADROS, 2013).

A Figura 3, ilustra esses fenômenos.

Figura 3. Ilustração dos fenômenos de desestabilização de emulsão.
Fonte: TADROS, 2009.

3.4.1 Cremeação e Sedimentação

A cremeação e sedimentação podem ser definidas como a formação
reversível de grandes agregados de gotículas que, dependendo da diferença de
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densidade entre as fases dispersa e contínua, tendem a flutuar ou sedimentar
(LACHMAN; LIEBERMAN; KANING, 2001; MENGUAL et al., 1999). Este processo
resulta do movimento Browniano das gotículas que causam flutuações de
densidade, sendo que gotículas maiores movem-se mais rapidamente para o topo
(se a sua densidade for menor do que a densidade do meio) ou para o fundo (se a
sua densidade for maior do que a densidade do meio) (TADROS, 2013).
A Figura 4 representa os fenômenos de cremeação e sedimentação.

(a)

(b)

Figura 4. Ilustração do fenômeno de (a) cremeação e (b) sedimentação.
Fonte: Adaptado de WALSTRA, 1996.

Ainda que a porção flutuante ou sedimentada da emulsão possa ser
redistribuída através de agitação, a ocorrência de cremeação, além de esteticamente
inaceitável, pode ser sinal de instabilidade da emulsão podendo afetar a dose do
princípio ativo administrado, no caso de um medicamento, caso a redistribuição não
ocorra de modo homogêneo (ANSEL; POPOVICH; JUNIOR, 2000; MENGUAL et al.,
1999).
A velocidade com que as gotículas da fase dispersa flutuam ou sedimentam
é regida pela Lei de Stokes, expressa através da Equação de Stokes onde os
fatores que influenciam nesta velocidade são: diâmetro das gotículas, a viscosidade
da fase externa ou dispersante, a diferença de densidade entre fase interna e fase
externa e a força da gravidade (GENNARO, 2004). A Lei de Stokes é dada pela
Equação 1:

V = 2R2 (D1-D2)G
9η

Equação 1
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Onde:

V = Velocidade de sedimentação das gotículas;
r = Raio das gotículas;
d1 e d2 = Densidade das fases interna ou dispersa e externa ou dispersante;
g = Força da gravidade;
η = Viscosidade da fase externa ou dispersante.

Embora a Equação de Stokes tenha sido desenvolvida para partículas
esféricas, do mesmo tamanho e que se encontram separadas por uma distância que
torna o movimento das partículas independente umas das outras, o que não
corresponde exatamente à realidade no caso de uma emulsão, essa equação pode
ser aplicada a emulsões de modo qualitativo, (LACHMAN; LIEBERMAN; KANING,
2001).
De acordo com a Equação de Stokes, a velocidade de separação das
gotículas é proporcional ao quadrado do raio da gotícula. Dessa forma, é possível
observar que a velocidade da separação é maior quanto maiores forem as gotículas
da fase interna, quanto maior for a diferença de densidade entre as duas fases e
quanto menor for a viscosidade da fase externa. Portanto, para aumentar a
estabilidade de uma emulsão, o tamanho das gotículas deve ser o menor possível, a
diferença de densidade entre a fase interna e a externa deve ser mínima e a
viscosidade da fase externa deve ser alta (ANSEL; POPOVICH; JUNIOR, 2000).
Quando o diâmetro das gotículas é inferior a 5 μm, o movimento browniano
contribui para evitar a formação de aglomerados, reduzindo assim a velocidade de
separação. Apesar disso, apenas a redução do tamanho de gotícula nem sempre
resulta em estabilidade, sendo importante considerar também a homogeneidade na
distribuição dessas gotículas na emulsão (PRISTA; ALVES; MORGADO, 1996).
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3.4.2 Floculação

A floculação pode ser definida como uma agregação ou união reversível de
gotículas formando blocos sem nenhuma alteração no tamanho primário da gotícula
(ANSEL; POPOVICH; JUNIOR, 2000; TADROS, 2013).
O fenômeno da agregação está relacionado ao potencial elétrico das
gotículas através da força de atração de Van der Waals, quando não há repulsão
suficiente para manter as gotículas afastadas (TADROS, 2013) que embora se
agreguem formando flocos, não chegam a fundir-se formando gotículas maiores
(GENNARO, 2004). Sua reversão depende da força de interação entre as gotículas,
que é determinada por fatores como a natureza química do emulsionante, a razão
entre os volumes das fases interna e externa, e da concentração de substâncias
dissolvidas,

especialmente

eletrólitos

e

emulsificantes

iônicos

(LACHMAN;

LIEBERMAN; KANING, 2001).
A Figura 5 representa o fenômeno de floculação.

Figura 5. Ilustração do fenômeno de floculação.
Fonte: Adaptado de WALSTRA, 1996.

3.4.3 Coalescência

Coalescência é um fenômeno irreversível de fusão de gotículas menores
formando gotículas maiores e assim sucessivamente, levando a diminuição do
número de gotículas e aumento do tamanho das novas gotículas formadas até o
limite da separação total de fases (GENNARO, 2004). A Figura 6 ilustra o fenômeno
de coalescência.
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Figura 6. Ilustração do fenômeno de coalescência.
Fonte: Adaptado de WALSTRA, 1996.

O fenômeno de coalescência ocorre durante a aproximação das gotículas
onde pode ocorrer oscilação na espessura do filme das gotículas que sofre uma
transformação formando ondas na superfície do filme. Como resultado, ocorre a
união dessas gotículas devido a uma forte força de atração de Van der Waals
(TADROS, 2013).
Na coalescência, deixa de existir a camada protetora formada pelo filme de
emulsificante em torno das gotículas da fase interna e consequentemente, a
separação desta fase com a formação de uma camada distinta que recebe o nome
de separada (ANSEL; POPOVICH; JUNIOR, 2000).
No modelo Browniano, o mecanismo de coalescência ocorre em dois
estágios: redução da espessura do filme e ruptura do filme. A redução na espessura
do filme é afetada pela reologia da fase, tensão interfacial, propriedades de dilatação
da emulsão (viscosidade e elasticidade) e tamanho da gotícula (FRIEDMANN,
2006).
É possível prevenir a coalescência através da formação de um filme estável
que pode ser obtido pela combinação de dois mecanismos que são o aumento da
repulsão eletrostática e estérica e atenuar o efeito de oscilação do filme melhorando
sua elasticidade. Em geral, gotículas menores são menos susceptíveis a oscilação
do filme e a partir disso, a coalescência é reduzida (TADROS, 2013.)
A tentativa de recuperar a emulsão por meio de agitação das duas camadas
geralmente não é um processo bem sucedido. Para atingir esse objetivo, é
necessário empregar quantidade adicional de emulsificante e reprocessar a emulsão
em equipamento apropriado (ANSEL; POPOVICH; JUNIOR, 2000).
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3.4.4 Difusão molecular ou Envelhecimento de Ostwald

Difusão molecular é um fenômeno irreversível onde ocorre alteração na
distribuição de tamanho das gotículas entre as fases. Em emulsões que são
sistemas polidispersos, as gotículas menores possuem maior solubilidade quando
comparadas às gotículas maiores e essas gotículas de menores tamanhos da fase
interna ou dispersa possuem solubilidade finita na fase externa ou contínua do
sistema. Com o tempo, as gotículas menores desaparecerão por difundir-se e
depositar-se nas gotículas maiores do sistema. Assim, a distribuição de tamanho das
gotículas mudará para apenas tamanhos maiores (TADROS, 2013; WALSTRA,
1996).
A difusão molecular, proveniente da polidispersidade e diferença de
solubilidade entre gotas menores e maiores, é o principal mecanismo de
desestabilização de nano-emulsões (SOLANS et al., 2005).
Apesar de ser um fenômeno irreversível, é possível retardar a difusão
molecular adicionando um segundo componente na fase interna que seja insolúvel
na fase externa (TADROS, 2013).

3.4.5 Inversão de Fases

A inversão de fases pode ser definida como o processo onde ocorre uma
troca entre a fase interna e fase externa. Por exemplo, uma emulsão óleo em água
pode em decorrência do tempo ou condições de processo inverter-se para uma
emulsão água em óleo (TADROS, 2013).
Segundo Tadros (2013), a inversão de fases de uma emulsão pode ser de
dois tipos:
a) inversão transacional induzida por uma alteração que afeta o EHL do sistema,
como por exemplo, temperatura ou concentração dos eletrólitos;
b) inversão catastrófica que é induzida pelo aumento do volume da fase interna.
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A inversão de fases além de um problema de estabilidade de emulsão, é
também utilizada intencionalmente durante a manufatura de uma emulsão. Segundo
Tadros e colaboradores (2004), PIT é um dos três métodos utilizados na preparação
de nano-emulsões.
Muitas emulsões apresentam inversão de fases na temperatura crítica (PIT)
que depende do EHL do emulsionante utilizado na formulação assim como da
presença de eletrólitos (TADROS, 2013).
A inversão de fases pode também ser vista quando uma emulsão preparada
por aquecimento e mistura das duas fases é resfriada. Isto acontece devido à uma
alteração de solubilidade dos agentes emulsionantes. O PIT de emulsionantes nãoiônicos pode ser influenciado pelo EHL do emulsionante, quanto maior o valor de
PIT, maior a resistência à inversão (FELTON, 2013). Estes emulsionantes são
altamente dependentes de temperatura, tornando-se lipofílico com o aumento da
temperatura devido à desidratação da cadeia de polietileno (TADROS et al., 2004).
Quando uma emulsão óleo em água preparada com um emulsionante não-iônico do
tipo etoxilado é aquecida a uma determinada temperatura crítica (PIT), a emulsão
inverte-se para água em óleo (TADROS et al., 2004).

3.5

Caracterização da estabilidade física de emulsão

Emulsões podem ser consideradas cineticamente estáveis se a velocidade
de desestabilização é suficientemente baixa comparada com o prazo de validade
esperado para o sistema. Essa estabilidade pode ser verificada baseando-se em
métodos preditivos de estabilidade ou métodos baseados em testes de
envelhecimento do produto (MENGUAL et al., 1999).
As técnicas de caracterização atualmente utilizadas para a detecção de
desestabilização física são a verificação a olho nu ou através de instrumentos
analíticos que são mais acurados e confiáveis, como por exemplo, microscopia,
espectroscopia, turbidimetria e análise de tamanho de gotícula (MENGUAL et al.,
1999).
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Os métodos preditivos são baseados no objetivo de antecipar a informação
de estabilidade da emulsão. Algumas técnicas como turbidimetria, centrifugação
podem ser utilizadas como métodos preditivos (MENGUAL et al., 1999).
Os métodos baseados no envelhecimento da amostra são realizados de
forma sistemática onde os produtos são submetidos a condições específicas de
temperatura, umidade ou luz e são analisados de acordo com um padrão de tempo
estabelecido.
O objetivo do teste de estabilidade por envelhecimento é acelerar o processo
de desestabilização da emulsão para detectar produtos com potencial de
instabilidade em um estágio inicial do desenvolvimento da fórmula para reduzir o
tempo necessário para o desenvolvimento do novo produto (MENGUAL et al., 1999).
A escolha de um equipamento ou técnica particular para caracterização de
emulsões depende do tipo de emulsão a ser caracterizada e da informação que
deseja-se obter.

3.5.1 Microscopia óptica

A microscopia é uma das técnicas mais antigas para observação direta do
tamanho e forma das gotículas (ALVARADO; WANG; MORADI, 2011).
O microscópio óptico compõe-se de uma parte mecânica que serve de
suporte e uma parte óptica, constituída por três sistemas de lentes: o condensador, a
objetiva e a ocular. O condensador concentra a luz e projeta um feixe luminoso
sobre o objeto em estudo. A objetiva projeta uma imagem aumentada do objeto, em
direção à ocular, que novamente amplia a imagem e a projeta sobre a retina. A
ampliação total dada pelo microscópio é igual ao aumento da objetiva multiplicado
pelo aumento da ocular (JUNQUEIRA; CARNEIRO, 1999).
O microscópio de polarização é semelhante ao microscópio óptico comum,
acrescido de dois prismas ou dois discos polaróides. Um estes é colocado no
condensador e funciona como polarizador, o outro é colocado na ocular e é chamado
analisador. A função do polarizador é iluminar o objeto com um feixe de luz polarizada.
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O analisador verifica o efeito das estruturas do objeto sobre o feixe polarizado

(JUNQUEIRA; CARNEIRO, 1999).
A microscopia de luz polarizada fundamenta-se em um campo elétrico de
raio luminoso polarizado que uma substância birrefringente é capaz de provocar.
(JUNQUEIRA; CARNEIRO, 1999).
A microscopia óptica fornece uma estimativa direta do tamanho, forma e
dispersão da gotícula. No entanto, a observação de partículas ou gotículas com um
microscópio óptico é limitada por dois fatores que seriam a resolução do microscópio
e a propriedade óptica da amostra (ALVARADO; WANG; MORADI, 2011).
Para aumentar a propriedade óptica da amostra, ainda é possível utilizar o
recurso de iluminação DIC (microscopia de contraste de interferência diferencial) que
permite que estruturas transparentes sejam visualizadas pela exploração de
alterações no índice refrativo da amostra, aumenta o contraste em amostras
translúcidas. A técnica DIC utiliza o princípio da interferometria para ganhar
informação sobre o caminho óptico da amostra permitindo visualizar estruturas
translúcidas (MURPHY et al., 2005).

3.5.2 Reologia

A reologia consiste no estudo do comportamento de escoamento, fluxo ou
da deformação de um material submetido a tensões sob determinadas condições
termodinâmicas ao longo de um intervalo de tempo. Essa tensão pode manifestar-se
de várias formas como por exemplo, esticando-se ou comprimindo-se o material
(conformação elongacional ou extensional) ou submetendo-o a cisalhamento
(SILVA, 2006). O estudo da reologia da emulsão fornece informação a respeito da
estabilidade física da emulsão (TADROS, 2004).
Os experimentos reológicos dividem-se em três categorias: estacionários ou
estáticos, dinâmicos e transientes.
Nos experimentos estáticos, o sistema encontra-se em estado estacionário e
o experimento desenvolve-se em modo rotacional podendo-se obter o perfil de fluxo
da amostra ao medirmos a variação na tensão de cisalhamento como função da taxa
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de cisalhamento. A curva obtida é chamada de curva de fluxo. Os experimentos
dinâmicos são desenvolvidos no modo oscilatório que consiste na aplicação de uma
perturbação mecânica de amplitude e frequência controláveis a um dado sistema e
na análise da onda de resposta. Pode ser compreendida como uma espectroscopia
mecânica em que a principal distinção com técnicas espectroscópicas convencionais
encontra-se na natureza da perturbação que o sistema é submetido, sendo
perturbação

mecânica

para

reologia

e

perturbação

eletromagnética

para

espectroscopia (MONTEIRO, 2004).
Já os experimentos transientes se subdividem em teste de ‘recovery’ ou
relaxação que consiste em se aplicar uma deformação instantânea ao sistema,
mantendo-a constante ao longo do experimento e monitora-se as tensões internas e
teste de ‘creep’ ou fluência onde uma tensão constante é aplicada na amostra por
determinado tempo, sendo ambos desenvolvidos no modo rotacional (LABA, 1993;
MONTEIRO, 2004).
O comportamento reológico pode ser dividido em dois perfis de
comportamento: o de sólidos elásticos e o de líquidos viscosos (SILVA, 2006). Os
sólidos elásticos possuem a característica de armazenar a energia empregada na
deformação e recuperá-la ao cessar-se a perturbação mecânica, assim o material
retorna ao formato original. Enquanto que os líquidos viscosos quando submetidos a
uma perturbação mecânica escoam, fluem obedecendo a lei de Newton. Nesse
caso, a energia empregada na deformação não é armazenada e dissipa-se, ao
cessar da perturbação o material não retorna ao formato original e mantêm a forma
adquirida

após

perturbação.

Alguns

materiais

apresentam

comportamento

intermediário aos sólidos elásticos e líquidos ideais e são caracterizados como
viscoelásticos. Os materiais viscoelásticos quando submetidos a uma perturbação
mecânica fluem, escoam e ao cessar essa perturbação, o material não retorna ao
formato original. Portanto, possuem simultaneamente característica dos sólidos
elásticos e líquidos viscosos.
Os fluidos viscosos são, em geral, classificados pelo perfil das curvas de
tensão de cisalhamento pela taxa de cisalhamento (curvas de fluxo). Esses perfis
são divididos em dois grupos: fluidos Newtonianos e não-Newtonianos (SILVA,
2006). Fluidos Newtonianos obedecem a lei de Newton - Equação 2:
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η=

Equação 2

Onde:
η - viscosidade (Pa.s).

τ - tensão do cisalhamento (Pa).
γ - taxa de cisalhamento (s-1).

Existe uma correlação entre a tensão e a taxa em que ocorre o cisalhamento
da amostra, esta relação define o comportamento de fluxo conforme curvas de fluxo
na Figura 7:

Figura 7. Representação de Curva de Fluxo.
Fonte: MONTEIRO, 2004.

As curvas de fluxo representam duas partes do experimento, a curva
ascendente que indica o aumento da taxa de cisalhamento, e a curva descendente,
quando a taxa de cisalhamento é reduzida continuamente (SCHRAMM, 2006). As
curvas ascendentes representam o comportamento de fluxo dos sistemas, podendo
ser classificado em fluidos Newtonianos, o qual se verifica uma proporcionalidade
entre a tensão de cisalhamento e a taxa de cisalhamento, enquanto que os fluidos
não-Newtonianos são caracterizados por não apresentarem uma relação linear entre
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a tensão e taxa de cisalhamento (WOOD, 2001). Plásticos de Bingham são sistemas
que apresentam uma tensão de cisalhamento residual, a qual deve ser excedida
para que o líquido comece a fluir; nesse caso após atingido esse valor limite, o fluxo
observado é do tipo Newtoniano (MONTEIRO, 2004).
Soluções,

dispersões

líquidas

ou

sólidas,

suspensões

coloidais,

microemulsões se forem concentradas e/ou contiverem partículas assimétricas,
observa-se através da curva de fluxo um comportamento não-Newtoniano. Este
efeito ocorre principalmente devido as partículas se orientarem de forma assimétrica
em relação ao gradiente de velocidade (taxa de cisalhamento) (SHAW, 1975). De
acordo com este modelo a viscosidade é uma propriedade física que sofre
alterações apenas mediante variação de temperatura e pressão. Porém, para a
maioria dos fluidos reais a viscosidade pode depender ou não do cisalhamento
aplicado ou também do tempo de sua aplicação. Nestes casos, a viscosidade deixa
de ser um coeficiente, tornando-se uma propriedade que varia de acordo com as
condições com as quais o fluido se depara, passando a ser denominada de
viscosidade aparente (NAVARRO, 1997).
Os fluidos não-Newtonianos podem ser subdivididos ainda em sistemas
onde o comportamento reológico é dependente da intensidade do cisalhamento
aplicado ou comportamento reológico dependente do tempo pelo qual o
cisalhamento é aplicado. Dessa forma, os fluidos não-Newtonianos são comumente
divididos em três grandes grupos: tempo-dependente, tempo-independente,
viscoelásticos (SOCHI, 2010).
Fluidos pseudoplásticos e dilatantes possuem perfil reológico dependente da
intensidade do cisalhamento aplicado e independentes do tempo. Já fluidos
tixotrópicos e reopéxicos são tempo dependentes.
Quando o aumento da taxa de cisalhamento provoca uma diminuição na
viscosidade aparente do fluido, este pode ser chamado de pseudoplástico, conforme
representado na Figura 8. Esse aumento promove uma reorientação das moléculas
na direção da força aplicada, tornado assim as ligações que ocorrem entre as
moléculas menores. Quanto maior a força, maior é a ordenação, consequentemente
menor será a viscosidade aparente. Fluidos que apresentam um aumento de
viscosidade aparente com o aumento da taxa de cisalhamento são chamados de
dilatantes (SCHRAMM, 2006).
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Figura 8. Perfil do fluido de acordo com a variação da viscosidade e taxa de cisalhamento.
Fonte: MONTEIRO, 2004.

A tixotropia é um termo usado para descrever um sistema isotérmico em que
a viscosidade aparente diminui ao longo do tempo sob cisalhamento, seguindo-se
uma recuperação gradual quando a tensão é removida. Um material tixotrópico
torna-se mais fluido com a duração da força aplicada, sendo reversível, ou seja, este
tipo de material depois de certo tempo recupera sua estrutura e viscosidade ( LEE;
MOTURI; LEE, 2009).

As curvas de fluxo de um sistema tixotrópico são representadas através de
um laço de histerese, o aumento desse laço entre as curvas ascendentes e
descendentes está relacionado com o grau de tixotropia da amostra. Entretanto,
existem sistemas que apresentam uma maior resistência a fluir de forma que a
histerese apresenta a curva correspondente à diminuição da velocidade de
cisalhamento deslocada para a esquerda da curva de aumento de velocidade. Este
fenômeno é conhecido por anti-tixotropia, e tem como característica ser reversível
com aumento na viscosidade aparente com o tempo sob taxa de deformação
constante (SCHRAMM, 2006).
Fluidos

reopéxicos

possuem

comportamento

contrário

aos

fluidos

tixotrópicos com aumento de sua viscosidade aparente ao longo do tempo sob
cisalhamento. Da mesma forma que o comportamento tixotrópico, o comportamento
reopéxico é reversível.
A Figura 9 sumariza a classificação geral do comportamento reológico dos
líquidos:
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Figura 9. Classificação do comportamento reológico dos líquidos.

3.5.3 Turbidimetria

A turbidimetria é uma técnica analítica baseada no espalhamento da
radiação por uma solução contendo particulado disperso. Quando a radiação passa
através de uma solução transparente onde os sólidos estão dispersos, parte da
radiação é espalhada em todas as direções dando uma aparência túrbida à amostra.
A diminuição da radiação incidente como resultado do espalhamento da radiação
pelas partículas da solução é a base do método de turbidimetria (MORAIS; TÓTH;
RANGEL, 2006).
O TURBISCAM® MA 1000 é um exemplo de instrumento que utiliza a técnica
de turbidimetria.
O equipamento fornece informação cinética sobre o processo que leva a
separação de fases por permitir a diferenciação entre os dois tipos de
desestabilização de emulsão que possui efeitos drasticamente diferentes: a
migração das gotículas pelo processo de cremeação ou sedimentação que são
fenômenos reversíveis e a variabilidade no tamanho das gotículas pelos fenômenos
da coalescência e floculação que geralmente são irreversíveis (MENGUAL et al.,
1999). Portanto, pode ser considerado um método preditivo da estabilidade física de
uma emulsão.
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O princípio de funcionamento do instrumento baseia-se em uma cabeça de
detecção que move-se para cima e para baixo ao longo de uma célula cilíndrica de
vidro de fundo achatado (Figura 10). A cabeça de detecção é composta de uma
fonte de luz de infravermelho próximo e de dois detectores sincronizados. O detector
de transmissão recebe a luz que passa através da amostra a 180° do raio de luz
incidente, enquanto o detector de retroespalhamento recebe a luz retroespalhada ou
desviada pela amostra a 45° do raio de luz incidente. Posteriormente, a cabeça de
detecção

realiza

a

leitura

de

todo

o

comprimento

da

amostra

que

é

aproximadamente 65 mm, recebendo os dados de transmissão e retroespalhamento
da luz que posteriormente é tratado pelo conversor de voltagem do equipamento
(MENGUAL et al., 1999).

(a)
Figura 10. Representação

(b)
do

equipamento

TURBIDISCAM

(a)

parte

interna

do

equipamento e (b) princípio de funcionamento do equipamento.
Fonte: Adaptado de MENGUAL et al., 1999.

Comparado a outros métodos analíticos ópticos como microscopia, tamanho
de partícula e potencial zeta, a turbidimetria dinâmica possui a vantagem de ser um
método não-destrutivo já que não há necessidade de diluição prévia da amostra
para análise (MENGUAL et al., 1999).
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3.5.4 Centrifugação

O teste de centrifugação é de grande interesse já que possibilita informação
muito rápida e comparável sobre as propriedades de estabilidade de diferentes
emulsões.
O método de centrifugação possui a vantagem de não necessitar da diluição
prévia da amostra para análise (DETLOFF; SOBISCH; LERCHE, 2007).
A centrífuga de laboratório é o equipamento comum para realização desta
análise, porém já existe também um equipamento que une a centrifugação comum à
detecção fotométrica, chamado LUMiSizer®.

3.5.5 Difração de raio laser

A técnica de difração por laser tem sido um método muito utilizado para
análise de tamanho de gotas e de partículas, assim como sua distribuição
(OLIVEIRA, 2010).
Nesta técnica, o laser emitido que atravessa as lentes é direcionado num
plano focal, fazendo com que o laser percorra uma trajetória circular e com uma
velocidade constante. Ao encontrar uma partícula, o laser é refletido de volta para o
equipamento, percorrendo o mesmo caminho de forma inversa até encontrar um
fotodetector. A duração de cada pulso do laser refletido é associada ao tamanho de
partícula ou gotícula (OLIVEIRA, 2010).
Os resultados obtidos através das leituras são geralmente expressos através
dos diâmetros derivados das partículas dispersas por volume.
Os percentis D(v; 0,1); D(v; 0,5) e D(v; 0,9) são utilizados também como
medidas estatísticas de tamanho de partículas. O percentil D(v; 0,5) é a mediana da
distribuição de tamanho de gota de uma emulsão, ou seja, é o tamanho de gota que
separa a população de estudo em duas partes iguais, tal que 50% das gotas são
menores que o valor de D(v; 0,5), ponderados por volume ou por massa. O mesmo
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aplica-se para D(v; 0,1) e D(v; 0,9) onde 10% e 90% das partículas possuem
diâmetro menor que o valor calculado, respectivamente (OLIVEIRA, 2010).
Diâmetro como o D43, em volume, é representativo destas distribuições
como diâmetro médio de gotas.

3.6

Equipamentos utilizados na emulsificação

A preparação de uma emulsão exige o fornecimento de energia que deve
ser suficiente para vencer a resistência das fases ao fluxo e promover a conturbação
na interface das fases levando a formação de gotículas dispersas (GENNARO,
2004).
Exceto em casos especiais onde a emulsificação espontânea pode ocorrer,
energia

deve

ser

aplicada

para

produzir

uma

emulsão

estável.

Termodinamicamente, os emulsificantes ou tensoativos reduzem a energia livre da
superfície requerida para incrementar a área interfacial através da diminuição da
tensão interfacial permitindo a estabilização da emulsão. Porém, de fato, tratando-se
da parte termodinâmica, uma quantidade maior de energia é necessária já que a
redução do tamanho da fase interna de grandes gotículas para pequenas gotículas
envolve energias adicionais providas por agitação ou cisalhamento (ABISMAÏL,
1999).
Os métodos manuais são modos de preparo simples de uma emulsão,
podendo consistir desde a simples agitação em um frasco das fases aquosa e
oleosa adicionadas ao emulsificante, conhecido por método de Forbes, até o
preparo da emulsão utilizando gral e pistilo, conforme método denominado
continental ou da goma seca onde o emulsificante é misturado ao óleo antes do
acréscimo da água e método Inglês ou da goma úmida onde o emulsificante é
adicionado à água para formar uma mucilagem, e a seguir incorpora-se lentamente o
óleo para formar a emulsão (ANSEL; POPOVICH; JUNIOR, 2000; PRISTA; ALVES;
MORGADO, 1996).
Apesar dos métodos manuais serem de fácil execução e baixo custo,
possuem aplicação apenas no preparo de emulsões em pequena escala, e
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normalmente produzem emulsão com tamanho final de gotículas consideravelmente
maior que uma emulsão preparada através de métodos industrializados através do
uso de equipamentos mecânicos (GENNARO, 2004).
Os métodos industrializados podem ser realizados utilizando diferentes tipos
de equipamentos mecânicos como o misturador mecânico, homogeneizador, moinho
coloidal ou através de ultra-som (ABISMAÏL, 1999; ANSEL; POPOVICH; JUNIOR,
2000). Em escala industrial os misturadores mecânicos normalmente fazem parte do
conjunto conhecido como tanques ou reatores agitados mecanicamente.
A escolha do equipamento mais adequado depende da intensidade do
cisalhamento necessário para produzir o tamanho de gotícula apropriado, além do
volume e da viscosidade da emulsão preparada (AULTON, 2005).

3.6.1 Tanques ou Reatores agitados mecanicamente

Reatores

são

sistemas

indispensáveis

à

produção

de

sistemas

emulsionados na indústria farmacêutica e cosmética. Estes equipamentos
normalmente consistem em um tanque cilíndrico, um ou mais impelidores, um motor
e usualmente chicanas. Alguns reatores são providos de serpentinas ou camisas
para promover a troca de calor (JOAQUIM JUNIOR et al., 2007). As chicanas ou
quebra-ondas geralmente são instaladas nas laterais do reator e são necessárias
para promover uma melhor mistura redirecionando o fluxo, conforme indicado na
Figura 11.

Figura 11. Ilustração de um reator.
Fonte: Adaptado de PAUL; ATIEMO-OBENG; KRESTA, 2004.
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As chicanas maximizam a transferência de potência para o fluido, minimizam
a “rotação sólida” do fluido no reator e evitam a entrada de ar no sistema de mistura
causada pelo vórtice na superfície. A rotação sólida ocorre quando o fluido se
movimenta como se fosse um corpo sólido e, como consequência apresenta um
nível de mistura muito pequeno dentro do fluido (JOAQUIM JUNIOR, et al., 2007).
O resultado do processo de mistura é altamente influenciado pelo padrão de
fluxo promovido pelos impelidores. Os impelidores são classificados de acordo com
o regime de mistura sendo laminar ou turbulento. Todos os impelidores promovem
algum padrão de fluxo determinando níveis de bombeamento ou cisalhamento da
mistura.
Em regime turbulento, existem dois principais tipos de fluxos que são
desenvolvidos pelos impelidores: fluxo axial e fluxo radial. Impelidores de fluxo axial,
incluindo tipo naval, tipo pás (retas ou inclinadas), promovem um padrão de fluxo
através de todo o volume do reator em um único estágio, como mostrado na Error!
Reference source not found.. Por outro lado, impelidores de fluxo radial, incluindo
tipo turbina, promovem dois estágios de circulação da mistura, uma circulação
abaixo do impelidor e outra circulação acima do impelidor, como mostrado na Error!
Reference source not found.. A mistura ocorre entre os dois estágios, porém é
menos intensa do que a mistura dentro do estágio único de circulação (PAUL;
ATIEMO-OBENG; KRESTA, 2004).

(a)

(b)

Figura 12. Padrão de fluxo para impelidores de (a) fluxo axial e (b) fluxo radial.
Fonte: PAUL; ATIEMO-OBENG; KRESTA, 2004.
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Impelidores de fluxo axial do tipo pás são em sua maioria impelidores que
promovem bombeamento da mistura e baixo cisalhamento. Impelidores de fluxo
radial, por outro lado, promovem baixo bombeamento da mistura e alto cisalhamento
(PAUL; ATIEMO-OBENG; KRESTA, 2004). A Figura 13 e Figura 14 exemplificam
modelos de impelidores de fluxo axial e fluxo radial.

(a)

(b)

(c)

Figura 13. Exemplo de tipos de impelidores de fluxo axial sendo (a) tipo naval (b) tipo pás
retas à 90° (c) tipo pás retas à 45°
Fonte: Adaptado de PAUL; ATIEMO-OBENG; KRESTA, 2004.

Figura 14. Exemplo de tipo de impelidor de fluxo radial tipo turbina
Fonte: Adaptado de PAUL; ATIEMO-OBENG; KRESTA, 2004.

Em regime de escoamento laminar, o diâmetro do impelidor se aproxima do
tamanho do tanque, uma vez que o transporte de quantidade de movimento no
escoamento laminar é baixo. Devido a essa característica, chicanas não são
normalmente utilizadas em escoamento laminar (JOAQUIM JUNIOR, et al., 2007).
Um tipo de impelidor típico utilizado em escoamento laminar é o tipo âncora,
mostrado na Figura 15 que possui forte componente de velocidade tangencial e uma
fraca componente axial. Podem atuar como um raspador e são indispensáveis na
fabricação

de produtos como

condicionador de

pseudoplásticos (JOAQUIM JUNIOR, et al., 2007).

cabelo, que

são fluidos
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Figura 15. Exemplo de tipo de impelidor de regime laminar tipo âncora
Fonte: Adaptado de PAUL; ATIEMO-OBENG; KRESTA, 2004.

Para determinação do regime de fluxo do fluido no reator agitado as
propriedades de densidade e viscosidade do fluido são importantes. Fluidos de baixa
viscosidade geralmente determinam regime turbulento na mistura, onde a
viscosidade possui pequeno ou nenhum efeito sobre a mistura do sistema (PAUL;
ATIEMO-OBENG; KRESTA, 2004). A viscosidade e densidade são informações do
fluido utilizadas para o cálculo do número de Reynolds (Equação 3) para determinar
se o regime é turbulento, laminar ou transiente.

NRe =  N D2
µ

Equação 3

Onde:
 = Densidade (kg/m3);
N = Velocidade de rotação do impelidor (m/s);
D2 = Diâmetro do impelidor (m);
µ = Viscosidade dinâmica do fluido (Pa.s).

O regime de fluxo é classificado como laminar quando o número de
Reynolds é menor que 10. Quando o número de Reynolds é maior que 104, o regime
é caracterizado como turbulento. Para números de Reynold entre 10 e 104, o regime
de fluxo caracteriza-se como transiente (PAUL; ATIEMO-OBENG; KRESTA, 2004).
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3.6.2 Moinho Coloidal e Homogeneizador

Moinhos coloidais são definidos como equipamentos cuja função é
desintegrar, dispersar, emulsificar e misturar materiais imiscíveis. Um verdadeiro
moinho coloidal deve ser capaz de além de reduzir o tamanho de partícula dos
materiais que estão sendo tratados, mantê-los em suspensão sem separação ou
decantação por longo período de tempo (BENNETT, 1943). Segundo Bennett
(1943), para o atingimento da estabilidade de emulsões, é necessário assegurar-se
do uso de gomas ou outros excipientes, porém é responsabilidade do moinho
coloidal produzir a inicial redução do tamanho da partícula da dispersão ou
emulsificação.
O tamanho de gota da emulsão ou suspensão coloidal depende da
quantidade de cisalhamento que a partícula ou glóbulos da mistura são submetidos
(BENNETT, 1943).
No passado, moinhos coloidais possuíam seu resultado quase que
inteiramente dependente do cisalhamento hidráulico através da passagem do
material a ser tratado entre as partes dos rotores ou rotores e estatores
movimentando-se em altas rotações tendo o cisalhamento hidráulico atuando na
quebra e dispersão dos aglomerados ou gotículas de óleo (BENNETT, 1943).
Existem diferentes marcas de moinhos coloidais, sendo o Manton-Gaulin®
comumente utilizado em indústrias farmacêuticas. Na Figura 16 ilustrando modelo
esquemático deste moinho, o material a ser tratado é introduzido na parte A e
através de impelidores localizados na parte frontal do rotor é direcionado à primeira
etapa da abertura B. Esses impelidores também atuam como fragmentadores,
quebrando o material que entra em contato. A pressão produzida pelo impelidor
obriga o material a direcionar para a margem externa do rotor que posteriormente é
transferido através de força centrífuga para a segunda etapa na abertura C
(BENNETT, 1943).
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Figura 16. Representação de Moinho Coloidal Manton-Gaulin®.
Fonte: Bennett, 1943.

Apesar do uso difundido, existem poucas publicações ou base científica
sobre o atual entendimento do processamento e performance do sistema rotorestator no homogeneizador (PAUL; ATIEMO-OBENG; KRESTA, 2004).
A característica diferenciada de um rotor-estator é a alta velocidade do rotor
(o elemento que rotaciona) estar proximamente posicionado ao estator (elemento
fixo) (PAUL; ATIEMO-OBENG; KRESTA, 2004).
O princípio de operação de um rotor-estator é a passagem do fluido entre
um estator e um rotor em alta velocidade girando entre uma faixa de cerca de 2.000
a 18.000 rpm (FELTON, 2013).
Também são chamados de homogeneizadores de alto cisalhamento, pois a
dissipação da energia local e a taxa de cisalhamento geradas são muito maiores do
que os agitadores mecânicos convencionais dos reatores. Em um rotor-estator a
faixa da taxa de cisalhamento varia entre 20.000 a 100.000 s-1. A dissipação da
energia local pode ser três vezes maior do que a dissipação de energia dos
agitadores mecânicos convencionais dos reatores. Dessa forma, alta velocidade e
energia, alto cisalhamento são as principais características dos homogeneizadores
rotor-estator (PAUL; ATIEMO-OBENG; KRESTA, 2004).
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A ação do rotor e estator juntos geram energia para mistura e cisalhamento
em várias proporções que dependerá da velocidade do homogeneizador,
viscosidade do fluido para promoção da mistura e redução do tamanho da gotícula
do fluido (PAUL; ATIEMO-OBENG; KRESTA, 2004). O princípio de operação de
homogeneizadores rotor-estator é o mesmo entre todos os fabricantes disponíveis
(FELTON, 2013).
De acordo com o princípio de operação representado na Figura 17, no
estágio 1 a alta velocidade de rotação do rotor dentro da cabeça de trabalho,
exercem uma sucção, levando os materiais líquidos e sólidos para cima, em direção
ao centro da cabeça de trabalho. Posteriormente, a força centrífuga atrai os
materiais em direção à periferia da cabeça de trabalho, onde estes são submetidos a
uma ação de moagem no espaço entre as extremidades do rotor e a parede interna
do estator (estágio 2). O material é então forçado a sair através das perfurações do
estator através de um intenso cisalhamento hidráulico por alta velocidade (estágio 3)
(FELTON, 2013).

Figura 17. Fluxo materiais sólidos e líquidos através do rotor-estator.
Fonte: FELTON, 2013.

A vantagem do alto cisalhamento do rotor-estator quando comparado aos
agitadores e misturadores convencionais provêm da ação de mistura e cisalhamento
que pode ocorrer em multi-estágios onde os materiais são processados através da
cabeça de trabalho do estator. Um sistema com roto-estator em série assegura
pequenos tamanhos de gotículas ou partículas em uma única passagem,
especialmente quando se trabalha com emulsões (FELTON, 2013). Em um
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homogeneizador rotor-estator em série de dois estágios, após passagem da
emulsão pelo primeiro estágio, conforme princípio de operação reportado na Figura
17, a emulsão é conduzida diretamente para o próximo estágio onde sofre o novo
processo de cisalhamento (FELTON, 2013). O tamanho de gota da emulsão diminui
com o aumento da intensidade de cisalhamento proporcionada pelo rotor-estator,
aumentando a viscosidade da fase contínua e diminuindo a viscosidade da fase
dispersa (FELTON, 2013). O homogeneizador rotor-estator, representado na Figura
18, é um exemplo de sistema com três estágios de rotor-estator onde ocorre a
diminuição do tamanho de gotas à medida que a emulsão passa por cada um dos
estágios de rotor-estator.

(a)

(b)

Antes
Figura 18. (a)

Representação

Após
do

rotor-estator

multi-estágio

fabricante

IKA®.

(b)

Representação da diminuição do tamanho da gota antes e após passagem da emulsão pelo
sistema rotor-estator.
Fonte: (a) IKA® - Werke GmbH & Co.KG, 2015; (b) Adaptado de SOLANS,et al.,2005.
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Embora a bomba homogeneizadora rotor-estator tenha a capacidade de
bombeamento, é recomendado utilizar outra bomba para controlar a taxa de
alimentação de fluido para a bomba homogeneizadora. Dessa forma, a velocidade
do rotor da bomba homogeneizadora pode ser alterada para controlar a energia
cinética turbulenta e a taxa de cisalhamento independente do fluxo de alimentação
do fluido que estará sendo controlado por outra bomba (PAUL; ATIEMO-OBENG;
KRESTA, 2004). A bomba de lóbulo pode ser uma bomba utilizada para esta
finalidade.
A bomba de lóbulo é uma bomba de deslocamento positivo, pois transporta
uma quantidade definida de produto em cada golpe ou volta (EGGERT, 2011). Uma
bomba de lóbulo é apresentada na Figura 19.

Figura 19. Representação da bomba de lóbulo fabricante Alfa Laval®.
Fonte: MARSHALL, 2006.

A bomba de lóbulo possui dois rotores, cada qual com dois, três ou até
quatro lóbulos. Esse tipo de bomba se caracteriza pela suavidade com que
transporta os produtos. Este bombeamento é realizado mediante os dois rotores que
giram sem se tocarem e são movimentados por um conjunto de engrenagens que
ficam em um compartimento independente. O movimento giratório dos lóbulos cria
sucessivas câmaras que produzem a aspiração e a movimentação do produto sem
que haja quebra das partículas do mesmo (EGGERT, 2011). A representação do
transporte do fluido é apresentada na Figura 20.

57

Figura 20. Representação do funcionamento da bomba de lóbulo.
Fonte: EGGERT, 2011.

3.6.3 Ultra-som

Uma das primeiras aplicações industriais do uso de energia acústica de alta
intensidade foi no processo de emulsificação (SHASHANK; ANIRUDDHA, 2008).
A emulsificação através do uso de ultrassom foi reportada pela primeira vez
por Wood e Loomis, sendo que a primeira patente ocorreu na Suíça. Desde então,
muitos cientistas e técnicos tem utilizado diferentes tipos de dispositivos para gerar
ultrassom e produzir emulsões (ABISMAÏL et al., 1999).
Uma emulsão é formada quando a interface de dois líquidos imiscíveis é
irradiada pelo ultra-som. Quando um líquido é irradiado pelo ultra-som, ocorre o
processo de cavitação onde a amplitude da pressão aplicada pelo som alcança um
nível mínimo de energia. Em um sistema óleo em água, o processo de emulsificação
por ultra-som é iniciado quando inicia-se o processo de cavitação.
O ultra-som pode prover um excesso de energia para a formação de uma
nova interface e a partir daí, é possível obter-se emulsões mesmo com a ausência
de emulsificantes ou tensoativos. A estabilidade da emulsão está proporcionalmente
relacionada ao aumento da intensidade do ultra-som aplicado. Geralmente, líquidos
menos viscosos sofrem cavitação mais facilmente e em emulsões óleo em água,
tornam-se a fase contínua da emulsão. O líquido presente em maior quantidade no
sistema forma a fase contínua da emulsão (SHASHANK; ANIRUDDHA, 2008).
O dispositivo de ultrassom tem se mostrado capaz de produzir emulsões
óleo em água com gotículas muito pequenas e mais estáveis do que as emulsões
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produzidas, por exemplo, pelo uso de misturadores Eppenback (impelidores do tipo
turbina) ou outro equipamento mecânico (ABISMAÏL et al., 1999).

4. Material e Métodos

4.1

Material

4.1.1 Matérias-primas



Betaína anidra. Fabricante: Amino GmbH®;



Caprililglicol. Fabricante: Dr. Straetmans Chemishe Produkte GmbH®;



Carbômero. Fabricante: Lubrizol Advanced Materials Inc.®;



Ceramida. Fabricante: Evonik Industries®;



Esqualano. Fabricante: Henry Lamotte Oils GmbH®;



Fosfatidilcolina. Fabricante: Lipoid GmbH®;



Glicerina. Fabricante: Oxiteno Oleoquímica;



Goma xantana. Fabricante: CP Kelco INC USA®;



Hidroxietilcelulose. Fabricante: Ashland Industries Nederland BV®;



Manteiga de karité. Fabricante: BASF Personal Care and Nutrition GmbH®;



Pentilenoglicol. Fabricante: Symrise GmbH & Co®;



Triglicérides do ácido cáprico/caprílico. Fabricante: Croda do Brasil®.

4.1.2 Equipamentos utilizados para manufatura da emulsão



Reator fabricante Trevi®, modelo RTR07, com capacidade de 2000L,
equipado com camisa para aquecimento e resfriamento, impelidor central do
tipo âncora e multi-impelidores internos do tipo pás, homogeneizador de fundo
de alta velocidade;



Bomba de lóbulo com dois lóbulos, fabricante Alfa Laval®, modelo SK02;
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Bomba homogeneizadora de alto cisalhamento do tipo rotor-estator de três
estágios, fabricante IKA®, modelo DISPAX-REACTOR DR 2000/05;



Termômetro digital, fabricante Testo®, modelo 112.

4.1.3 Equipamentos utilizados para caracterização da emulsão



Analisador de partículas, fabricante Malvern Instruments®, modelo Microplus;



Centrífuga refrigerada, fabricante Cientec®, modelo CT-6000R;



Densímetro, fabricante Mettler Toledo®, modelo DE 40;



Foto-centrífuga analítica, fabricante L.U.M. LUMiSizer®, modelo 6112-116;



Microscópio óptico, fabricante Carl Zeiss®, modelo Axio Imager M2M;



pHmetro digital, fabricante Mettler Toledo®, modelo pH / Ion meter S220;



Reômetro, fabricante Malvern Instruments®, modelo Kinesus KNX5001;



Viscosímetro, fabricante Brookfield®, modelo LVDV II +.

4.2

Métodos

4.2.1 Preparo da emulsão

Os lotes industriais de 1500Kg foram manufaturados em reator de
capacidade de 2000L. Para o presente estudo foram avaliados sete lotes da mesma
fórmula (Fórmula 1, conforme composição detalhada na Tabela 2 que trata-se de
uma emulsão óleo em água, composta por cerca de 67% de fase aquosa e cerca de
31% por fase oleosa.
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TABELA 2. Fórmula 1

Fase

Ingredientes
(DCB)

INCI

CAS Number

Aspecto
(1)
Físico

194043-92-0

Temperatura
de Fusão °C
(1)

(%)
p/p

Função

Semi-sólido
amarelado

42 a 46

0,450

Componente
fase oleosa

1117-86-8

Cera sólida
incolor

36 a 38

0,250

Componente
fase oleosa

56-81-5

Líquido
incolor

17,9

8,000

Componente
fase oleosa

65381-09-1

Líquido
levemente
amarelado

-5

13,000

Componente
fase oleosa

1a

Manteiga de
karité

Butyrospermum Parkii
Butter

1a

Caprililglicol

Caprylyl Glycol

1a

Glicerol

Glycerin

1a

Triglicérides
do ácido
cáprico/capríli
co

Caprylic/Capric
Triglyceride

1a

Pentilenoglicol Pentylene Glycol

5343-92-0

Líquido
incolor

-18

5,800

Componente
fase oleosa

1b

Água

Aqua

7732-18-5

Líquido
incolor

0

67,200

Componente
fase aquosa

1b

Hietelose

Hydroxyethylcellulose

9004-62-0

Pó branco

280°C (com
decomposição)

0,350

Regulador de
viscosidade

1c

Carbômer

Carbomer

9007-20-9

Pó branco

0,100

Regulador de
viscosidade

1c

Goma xantana Xanthan Gum

11138-66-2

Pó branco

270°C (com
decomposição)

0,200

Regulador de
viscosidade

1d

Fosfatidilcolina Hydrogenated
hidrogenada
Phosphatidylcholine

97281-48-6

Pó branco

Não
informada

0,750

Emulsionante
anfótero

1d

Betaína

Betaine

107-43-7

Pó branco

310°C (com
decomposição)

0,180

Emulsionante
anfótero

1d

Ceramida

Ceramide

100403-19-8

Pó branco

Não
informada

0,001

Componente
fase oleosa

1d

Pentilenoglicol Pentylene Glycol

5343-92-0

Líquido
incolor

-18

3,500

Componente
fase oleosa

1d

Esqualano

111-01-3

Líquido
incolor

-38

0,219

Componente
fase oleosa

260°C (com

(1)

Squalane

Fonte: ROWE; SHESKEY; QUINN, 2012.

decomposição
em 30 minutos)
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A emulsão foi preparada através do processo de emulsificação por inversão
de fases. Os sete lotes seguiram processos de manufatura diferentes, sendo:
a) processo de emulsificação sem o uso bomba homogeneizadora de alto
cisalhamento do tipo rotor-estator de três estágios na etapa final do processo,
identificado como Processo T1;
b) processo de emulsificação com uso da bomba homogeneizadora de alto
cisalhamento do tipo rotor-estator de três estágios na velocidade de 1800
rpm na etapa final do processo, identificado como Processo T2;
c) processo de emulsificação com uso da bomba homogeneizadora de alto
cisalhamento do tipo rotor-estator de três estágios na velocidade de 3600
rpm na etapa final do processo, identificado como Processo T3.



Fórmula 1 - Processo T1

A emulsão, através da mistura das fases aquosa e oleosa foram preparadas
em fase única utilizando o mesmo reator de capacidade de 2000L. O processo de
manufatura a seguir está ilustrado na Figura 21.
Para a manufatura da Fórmula 1 conforme Tabela 2, inicialmente os
ingredientes da fase 1a correspondentes à primeira fase oleosa (manteiga de karité,
caprililglicol, glicerol, triglicérides do ácido cáprico/caprílico, pentilenoglicol) foram
aquecidos a 50°C. Posteriormente, foi adicionado ao reator a fase 1b composta pela
água e o regulador de viscosidade da formulação hietelose que foi hidratado a 50°C
por 20 minutos com homogeneizador de fundo do reator a 3600 rpm. Nesta etapa
houve a formação da emulsão pelo processo de emulsificação de inversão de fases.
Em seguida, a fase 1c composta pelo carbômer e pela goma xantana foram
incorporados à 50°C, agitação de 30 rpm, mantendo homogeneizador de fundo do
reator a 3600 rpm e iniciando a recirculação do produto por bomba de lóbulo.
A recirculação e temperatura foram mantidos constantes por 10 minutos,
quando o resfriamento foi acionado até que o produto atingisse a temperatura de
40°C.

Os agentes emulsionantes/tensoativos betaína anidra e fosfatidilcolina foram

solubilizados em um recipiente de aço inoxidável com a segunda fase oleosa
(pentilenoglicol, ceramida e esqualano) à 40°C. Posteriormente

a

fase

1d

foi
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transferida para o reator, mantendo a recirculação por bomba de lóbulo por 30
minutos. A emulsão foi resfriada à temperatura de cerca de 25°C.



Fórmula 1 – Processo T2 e Processo T3

Os processos de manufatura a seguir estão ilustrados na Figura 21. O
processo T2 foi preparado da mesma forma que o processo T1 com a adição da
etapa final de transferência do produto para recipientes de aço inoxidável passando
pela bomba homogeneizadora de alto cisalhamento. Após incorporação da fase 1d à
emulsão no reator, houve transferência desta emulsão do reator de 2000L para
recipiente de aço inoxidável por meio de bomba de lóbulo a 223 rpm e bomba
homogeneizadora.
Para o processo T2, o produto foi transferido do reator para o recipiente de
aço inoxidável através de bomba de lóbulo a 223 rpm e bomba homogeneizadora de
alto cisalhamento a 1800 rpm.
Para o processo T3, o produto foi transferido do reator para o recipiente de
aço inoxidável através de bomba de lóbulo a 223 rpm e bomba homogeneizadora de
alto cisalhamento a 3600 rpm.
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Figura 21. Processo de manufatura. Etapas comuns para os processos T1, T2 e T3 (sem homogeneização de alto cisalhamento) e etapa de
manufatura adicional para os processos T2 e T3 com o uso da homogeneização de alto cisalhamento.
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Tabela 3 sumariza as condições aplicadas para cada teste.
Tabela 3. Condições da manufatura dos testes

Lote emulsão

Processo

Velocidade bomba
lóbulo (rpm)

Velocidade bomba
homogeneizadora
(rpm)

T1a

T1 (1)

223

-

T1b

T1 (1)

223

-

T1c

T1 (1)

223

-

T2a

T2 (2)

223

1800

T3a

T3 (3)

223

3600

T3b

T3 (3)

223

3600

T3c

T3 (3)

223

3600

(1)

Processo T1 - Sem homogeneização de alto cisalhamento na etapa final do
processo.

(2)

Processo T2 - Com homogeneização de alto cisalhamento 1800 rpm na etapa final
do processo.

(3)

Processo T3 - Com homogeneização de alto cisalhamento 3600 rpm na etapa final
do processo.

4.2.2 Caracterização física da emulsão

Com o objetivo de verificar a influência do processo de homogeneização
final na estabilidade da emulsão, foram realizadas análises que caracterizam o
comportamento físico de cada amostra. Além das mensurações de rotina como pH,
densidade e viscosidade também foram realizadas as análises adicionais de
morfologia, comportamento reológico, tamanho de gota e estabilidade física da
emulsão.

65

4.2.2.1

Determinação dos valores pH

O valor de pH das emulsões foi determinado à temperatura de 25°C ± 2°C,
inserindo-se o eletrodo diretamente na amostra. O pHmetro utilizado encontrava-se
devidamente calibrado. Este teste foi realizado em duplicata 24 horas após
manufatura dos lotes.

4.2.2.2

Determinação dos valores de densidade

O valor de densidade das emulsões foi determinado através da coleta de
cinco mililitros (5 mL) da amostra através de uma seringa de cinco mililitros (5 mL)
no densímetro Mettler Toledo modelo DE 40. A temperatura foi programada para
20°C e realizou-se a leitura do resultado. A análise foi realizada em duplicata 24
horas após manufatura dos lotes.

4.2.2.3

Determinação da viscosidade

Para medir a viscosidade das emulsões utilizou-se viscosímetro Brookfield
modelo LVDV II+, munido de spindle número 5, temperatura de 25°C e velocidade
de agitação de 20 rpm. A leitura foi realizada após 5 minutos da amostra submetida
a estas condições. O ensaio foi realizado em duplicata para cada lote de amostra da
emulsão. A medição foi realizada 24 horas após manufatura dos lotes.

4.2.2.4

Determinação do comportamento reológico

O comportamento reológico das emulsões foi caracterizado através de um
reômetro do tipo cone e placa do fabricante Malvern Kinesus modelo KNX5001. A
Figura 22 retrata o equipamento utilizado.
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Programou-se o equipamento para aplicar ao produto uma tensão
ascendente de cisalhamento contínuo de 0.01 a 1000 Pa na temperatura de 25°C. O
tempo de equilíbrio do sistema foi de 2 minutos antes do início dos testes.

A

medição foi realizada 30 dias após manufatura dos lotes.

Figura 22. Reômetro Malvern Kinesus modelo KNX5001.

Após obtenção dos dados de viscosidade em função da taxa de
cisalhamento, aplicou-se o modelo matemático Hershel-Bulkley com o objetivo de
avaliação do intervalo de baixíssima taxa de cisalhamento.
O modelo de Herschel-Bulkley pode ser descrito através da equação a
seguir (JAWORSKA; SIKORA; OGONOWSKI, 2015):

 = 0 + K2 x γ n

Onde:
 = tensão de cisalhamento (mPas);
0 = tensão de escoamento (N/m²);

Equação 4
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K = índice de consistência (P.sn);
n = índice de comportamento (adimensional);
γ = taxa de cisalhamento (s–1).

4.2.2.5

Determinação do tamanho de gota

Para determinação da distribuição do tamanho de gotas da fase dispersa da
emulsão utilizou-se o analisador de partículas Mastersizer Malvern Instruments
Microplus que opera pelo princípio de difração de raio laser. A Figura 23 retrata o
equipamento utilizado.
Adicionou-se a um béquer de 600 mL, 500 mL de água purificada. Ajustouse a haste de agitação para 2500 rpm e adicionou-se a amostra lentamente até a
obtenção de obscuração de 10% a 20% no equipamento. Após a obtenção de
valores neste intervalo de obscuração, aguardou-se um minuto para estabilização do
sistema e leitura. Realizou-se a leitura e analisou-se a distribuição do tamanho das
gotículas na emulsão. O ensaio foi conduzido em duplicata.
A medição foi realizada 30 dias após manufatura dos lotes.
A distribuição do tamanho de gota é reportada em forma de volume
percentual acumulativo e diâmetro médio das gotículas (d [4,3]), sendo:


d [v; 0,1], onde 10% de todas as gotas por volume são menores do que o
diâmetro d10;



d [v; 0,5], onde 50% de todas as gotas por volume são menores do que o
diâmetro d50;



d [v; 0,9], onde 90% de todas as gotículas por volume são menores que do
que o diâmetro d90;



d [4,3], diâmetro médio da gota em volume, onde d 43 é a proporção do quarto
ao terceiro momento da distribuição do tamanho de gota. A Error! Reference
source not found. representa d43.
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d43 =

i=m
i=l

ni di 4
Equação 5

i=m
i=l

ni di

3

Onde:
m: número de diferentes classes de tamanhos na distribuição de tamanhos da
gota;
ni: número de gotas;
di: diâmetro nominal das gotas na classe tamanho i.

O equipamento também calcula a medida indireta da dispersão ou largura da
distribuição do tamanho de gota, reportada como span.
O span é igual a (d[v; 0,9] – d[v; 0,1]) / d[v; 0,5].

Figura 23. Analisador de partículas Mastersizer Malvern Instruments Microplus.
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4.2.2.6

Análise de morfologia

A morfologia das emulsões foi realizada por microscopia óptica, utilizando-se
o microscópio Carl Zeiss modelo Axio Imager M2M e técnica DIC (microscopia
interferência de contraste), acoplado a um sistema de captação de imagens
AxioVision. A Figura 24 retrata o microscópio utilizado.
As amostras foram preparadas colocando-se aproximadamente 1mm3 de
área de amostra da emulsão sob a lâmina e, posteriormente, colocando-se,
suavemente uma lamínula sobre a amostra, atentando-se para que não houvesse
ruptura da estrutura da emulsão. A medição foi realizada 30 dias após manufatura
dos lotes.

Figura 24. Microscópio Carl Zeiss modelo Axio Imager M2M.
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4.2.2.7

Análise da estabilidade física

Para verificar possibilidade de separação de fases da emulsão, foi realizada
centrifugação 24 horas após a manufatura da emulsão e 30 dias após manufatura da
emulsão armazenada a 25°C ± 2°C.
Para este estudo aplicou-se a técnica de centrifugação utilizando centrífuga
Cientec modelo CT-6000R. Pesou-se aproximadamente 20g de cada amostra das
emulsões nos tubos de plásticos da centrífuga. O peso da amostra foi registrado
(peso 1). Iniciou-se a centrifugação a 3500 rpm por 15 minutos. O tubo foi
examinado para verificar sinais visíveis de separação. Nos tubos onde foi visualizada
separação, pesou-se uma seringa com agulha de 50 mm (peso 2) que foi utilizada
para remover a fase separada no tubo. A seringa contendo a fase separada foi
pesada (peso 3). A fase separada foi quantificada de acordo com a Equação 6:
Equação 6
Fase separada % (p/p) = Peso da fase separada (Peso 3 – Peso 2) x 100
Peso da amostra (Peso 1)

Além do teste de centrifugação convencional, realizou-se a avaliação
preditiva da estabilidade física da emulsão após 30 dias de sua manufatura
armazenada a 25°C ± 2°C, através da verificação de separação de fases pelo
equipamento LUMiSizer® (fabricante L.U.M.).
O equipamento LUMiSizer® retratado na Figura 25, é uma centrífuga
analítica com sistema foto-óptico acoplado que permite medir a intensidade da luz
transmitida em função do tempo e posição por todo o comprimento da amostra.
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Figura 25. Equipamento LUMiSizer®.

Para cada lote de amostra, 0.2 g da amostra foi inserida no tubo do
equipamento LUMiSizer®. O ensaio foi conduzido com parâmetros conforme Tabela
4 na temperatura de 45°C.
Tabela 4. Condições do ensaio

Ciclo

Leituras

Intervalo
entre
leituras
(segundos)

1

151

50

Velocidade Temperatura
(rpm)
(°C)
4000

45

5. Resultados e Discussão

5.1

Processo de manufatura da emulsão

O reator utilizado no experimento possui as seguintes características:
- capacidade de 2000L;
- construído em aço inoxidável 316L;
- camisa para aquecimento e resfriamento da emulsão;
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- impelidor central do tipo âncora e multi-impelidores internos do tipo pás com
velocidade de agitação variável de 0 a 30 rpm;
- homogeneizador no fundo do reator com velocidades de 1800 rpm ou 3600 rpm.

O reator possui impelidor do tipo âncora, geralmente utilizado em regime de
escoamento laminar, como exemplo na Figura 15 e possui também impelidor do tipo
pás utilizado em regime de escoamento turbulento.
O impelidor do tipo âncora possui componente de velocidade tangencial e
um fraco componente axial que é complementado pela existência dos impelidores de
pás que promovem um padrão de fluxo de mistura axial, promovendo a mistura
através de todo o volume do reator em um único estágio. Os impelidores de fluxo
axial do tipo pás são em sua maioria impelidores que promovem bombeamento da
mistura e baixo cisalhamento (JOAQUIM JUNIOR, et al., 2007; PAUL; ATIEMOOBENG; KRESTA, 2004). Este padrão de fluxo é exemplificado na Error! Reference
source not found..
O homogeneizador no fundo do reator possui a função de bombeamento da
emulsão que pode ficar depositada no fundo reator onde os impelidores não
alcançam, contribuindo para a homogeneidade da mistura.
O regime de escoamento pode ser definido através do número de Reynolds,
considerando-se os dados de viscosidade, densidade da emulsão e dimensão e
velocidade de agitação do impelidor, segundo fórmula da (Equação 3). Dessa forma,
para a emulsão estudada, considerando os valores abaixo, teremos um número de
Reynolds menor que 10:

 = 1.014 g/cm3;
N = Velocidade de rotação do impelidor de 30 rpm – 0.5 m/s;
D2 = Diâmetro do impelidor de 48 cm – 0.48 m;
µ = Viscosidade de 4.009 Pa.s.
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De acordo com o número de Reynolds menor que 10, podemos determinar o
regime de escoamento laminar para a emulsão estudada. O reator possui impelidor
para regime de escoamento laminar e turbulento, sendo assim, adequado para a
manufatura da emulsão em estudo.
Apesar da generalização, segundo Paul, Atiemo-Obeng & Kresta (2004), é
comum encontrar condições de regime turbulento próximo ao impelidor e condições
de regime transiente ou laminar em outras regiões em um tanque agitado, sendo
que este comportamento é particularmente verdadeiro em fluidos não-newtonianos.
O processo de emulsificação utilizado para formação da emulsão foi por
inversão de fases. A adição sucessiva de água à fase oleosa previamente
adicionada ao reator, promove a formação inicial de fase aquosa dispersa e de fase
oleosa dispersante. Entretanto, com o aumento da fração volumétrica de água há
uma mudança espontânea e consequentemente a emulsão A/O inverte para O/A
(SALAGER, 2004). Neste tipo de emulsificação, geralmente a distribuição de
tamanho das gotas dispersos da emulsão é considerada polidispersa e as gotas são
relativamente grandes (VAESSEN; STEIN, 1995).
Os excipientes hidroxietilcelulose, carbômero e goma xantana possuem a
função de reguladores da viscosidade da emulsão e desempenham importante
função no aumento da viscosidade da fase externa da emulsão.
A adição da segunda fase oleosa no final do processo de manufatura
composta pela ceramida, pentilenoglicol e esqualano, representando a quantidade
de cerca de 3,7% da fórmula, pode promover um aumento do volume da fase
dispersa desta emulsão. Quando há um aumento do volume da fase dispersa, a
coalescência entre os glóbulos dispersos se sobrepõe à quebra de glóbulos e é
frequentemente considerado um dos mecanismos que controla a inversão de fases.
Quanto maior a fração volumétrica da fase dispersa, maior o número de colisões
entre os glóbulos dispersos, aumentando o tamanho destes devido à coalescência
(PACEK; NIENOW; MOORE, 1994; BOUCHAMA et al., 2003).
Nesta etapa do processo estão presentes dois agentes emulsionantes,
betaína e fosfatidilcolina.
Betaínas são formalmente chamados de anfóteros, por apresentar cargas
positivas e negativas na mesma molécula, mantendo sua característica dipolar por
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uma ampla faixa de pH. Como surfactante, as betaínas não adquirem característica
aniônica, mesmo em condições muito alcalinas devido à presença de um átomo de
nitrogênio quaternário em sua molécula (essencialmente carga positiva permanente)
que pode ser visualizado na Figura 26. Betaínas podem somente existir nas formas
catiônica e anfótera. Possui pka de 1.83 (FLOYD, 2001; LOMAX, 1996).

Figura 26. Estrutura molecular da betaína anidra.

Fonte: FLOYD, 2001.

Fosfatidilcolina hidrogenada possui característica anfótera, sua composição
consiste de ácidos graxos saturados, sendo 85% de ácido esteárico e 15% de ácido
palmítico formando a parte apolar da estrutura. O grupo polar é composto por
fosfocolina. A Figura 27 apresenta típica estrutura da fosfatidilcolina hidrogenada.
Possui pH 7±1 (ASH, 2004).

Figura 27. Típica estrutura da fosfatidilcolina hidrogenada. Grupo apolar em verde ligado
ao grupo polar azul.

Fonte: ASH, 2004.

A emulsão final possui pH de cerca de 6,00. De acordo com as
características verificadas para os dois agentes emulsionantes betaína e
fosfatidilcolina hidrogenada, no pH final da emulsão, a betaína provavelmente
apresentará-se na forma catiônica e a fosfatidilcolina na forma anfótera ou carga
neutra. Esta configuração de carga elétrica nas moléculas de emulsionantes
promoverá maior estabilidade à emulsão, pois a fosfatidilcolina, na forma anfótera,
se alocará na interface apolar e polar do sistema diminuindo a tensão interfacial
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entre as duas fases, enquanto que a betaína apresentando-se com carga catiônica
tornará-se mais hidrofílica, e então terá aumentada sua capacidade de emulsionante
para emulsão óleo em água, garantindo a ligação com a água em maior quantidade
no sistema.
Os processos T1, T2 e T3 possuem em comum as mesmas etapas de
manufatura através da formação da emulsão por inversão de fases e diferem apenas
na útima etapa de homogeneização através da passagem da emulsão formada pela
bomba de alto cisalhamento, conforme sumarizado no esquema visual na Error!
Reference source not found..
A bomba de lóbulo caracterizada por funcionamento por deslocamento
positivo (EGGERT, 2011), possui capacidade máxima de bombeamento de 10.800
litros/hora na velocidade máxima de 1000 rpm, considerando o fluido água. A bomba
de lóbulo foi utilizada no processo de manufatura com a função de recirculação da
mistura no reator para melhorar a mistura dos ingredientes na formulação. Além
disso, esta bomba também foi utilizada com a função de bombeamento da emulsão
a um fluxo de alimentação de cerca de 2400 litros/hora para a bomba
homogeneizadora de alto cisalhamento do fabricante IKA®. O objetivo foi manter o
fluxo constante de alimentação da emulsão para a bomba homogeneizadora. Dessa
forma, o tempo de residência da emulsão na bomba homogeneizadora será
constante para os sete testes.
A bomba homogeneizadora de alto cisalhamento utilizada no estudo possui
roto-estator de três estágios, máxima capacidade de bombeamento de 2500
litros/hora, valor considerado para o fluido água e duas velocidades de
funcionamento, sendo 1800 rpm e 3600 rpm. O rotor-estator é montado dentro de
uma estrutura metálica equipada com uma entrada, onde o fluido entra em contato
com o centro do rotor e uma saída do fluido já processado (PAUL; ATIEMO-OBENG;
KRESTA, 2004).
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Figura 28. Esquema visual das etapas de manufatura em comum para os processos T1, T2 e T3 (sem homogeneização de alto cisalhamento)
e etapa de manufatura adicional para os processos T2 e T3 com o uso da homogeneização de alto cisalhamento.
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A Figura 29 representa o homogeneizador rotor-estator utilizado.

Figura 29. Homogeneizador rotor-estator de três estágios do fabricante IKA®.
Fonte: IKA® - Werke GmbH & Co.KG, 2015.

Mantendo-se o tempo de residência da emulsão constante na bomba
homogeneizadora de alto cisalhamento, para o processo T2 e processo T3, alterouse a velocidade da bomba homogeneizadora com o objetivo de verificar a influência
da velocidade na capacidade de promover diferente cisalhamento das gotículas da
emulsão. Para o processo T2, aplicou-se a velocidade de 1800 rpm e para o
processo T3, aplicou-se a velocidade de 3600 rpm. Enquanto que, para o processo
T1, não foi utilizada bomba homogeneizadora de alto cisalhamento.
A força de cisalhamento aplicada em uma bomba homogeneizadora rotorestator pode resultar em um aumento de temperatura da emulsão (FELTON, 2013).
Por esse motivo, foi realizada uma única passagem da emulsão por essa bomba e a
temperatura inicial e final da emulsão, após esta etapa, foi medida através de
termômetro digital. De acordo com a Tabela 5, é possível verificar que a passagem
única da emulsão pelo sistema rotor-estator não aumentou a temperatura final da
emulsão, mesmo na velocidade mais alta de cisalhamento a 3600 rpm.
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Tabela 5. Temperatura da emulsão antes e após passagem pela bomba de alto
cisalhamento.

Lote emulsão

Processo

Temperatura inicial
°C

Temperatura final
°C

T1a

T1 (1)

25,3

-

T1b

T1 (1)

25,1

-

T1c

T1 (1)

25,3

-

T2a

T2 (2)

25,3

24,8

T3a

T3 (3)

25,3

25,1

T3b

T3 (3)

25,1

24,9

T3c

T3 (3)

25,3

25,0

(1)

Processo T1 - Sem homogeneização de alto cisalhamento na etapa final do
processo.

(2)

Processo T2 - Com homogeneização de alto cisalhamento 1800 rpm na etapa final
do processo.

(3)

Processo T3 - Com homogeneização de alto cisalhamento 3600 rpm na etapa final
do processo.

5.2

Caracterização física da emulsão

A emulsão em estudo trata-se de uma loção de coloração branco leitosa,
homogênea, sem sinais visíveis a olho nu de separação de fases ou grumos. A
Figura 30 retrata o aspecto descrito das referidas amostras. A observação das
amostras a olho nu não evidenciou nenhuma diferença de aparência entre os
diferentes lotes de emulsão, sendo que todos os lotes apresentaram-se
homogêneos sem sinais de separação de fases ou grumos.
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Figura 30. Aspecto das amostras em vidro de relógio com observação a olho nu. T1a, T1b,
T1c

processo

sem

homogeneização

de

alto

cisalhamento.

T2a

processo

com

homogeneização de alto cisalhamento a 1800 rpm. T3a, T3b, T3c processo com
homogeneização de alto cisalhamento a 3600 rpm.

5.2.1 Resultados de pH das emulsões

Os resultados de pH das emulsões de acordo com os distintos processos de
manufatura, sendo T1, o processo de homogeneização sem o uso da bomba
homogeneizadora e T2 e T3, o processo com o uso da bomba homogeneizadora
promovendo alto cisalhamento, estão reportados na Tabela 6. Nota-se que não
houve variação significativa no resultado de pH dos diferentes processos, mostrando
resultado constante entre 5,9 a 6,0. Este fato era esperado já que não houve
alteração da fórmula qualitativa e quantitativa da emulsão e a diferença de
homogeneização entre os processos T1, T2 e T3 não é capaz de influenciar na
ionização da emulsão e consequentemente promover alteração do pH da emulsão.
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Tabela 6. Comparação dos resultados de pH para processo sem homogeneização e
com homogeneização de alto cisalhamento na etapa final do processo
de manufatura.

Lote emulsão

Processo

Velocidade bomba
homogeneizadora
(rpm)

T1a

T1 (1)

-

5,99 ± 0,028

T1b

T1 (1)

-

6,02 ± 0,028

T1c

T1 (1)

-

5,99 ± 0,021

T2a

T2 (2)

1800

6,00 ± 0,028

T3a

T3 (3)

3600

6,02 ± 0,028

T3b

T3 (3)

3600

5,97 ± 0,014

T3c

T3 (3)

3600

6,01 ± 0,021

(1)

pH

Processo T1 - Sem homogeneização de alto cisalhamento na etapa final do
processo.

(2)

Processo T2 - Com homogeneização de alto cisalhamento 1800 rpm na etapa final
do processo.

(3)

Processo T3 - Com homogeneização de alto cisalhamento 3600 rpm na etapa final
do processo.

5.2.2 Densidade específica das emulsões

A Tabela 7 apresenta os dados de densidade específica das emulsões
determinados experimentalmente. Pode-se notar que tanto a variação do lote de
emulsão quanto a variação do processo de homogeneização não causaram
alteração significativa na densidade das emulsões. Este fato era esperado já que
não houve alteração da fórmula qualitativa e quantitativa da emulsão e a diferença
de homogeneização entre os processos T1, T2 e T3 não incorpora ar à emulsão.
Caso isto ocorresse, poderia ser visualizada alteração no resultado de densidade.
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Tabela 7. Comparação das densidades obtidas para processo sem homogeneização
e com homogeneização de alto cisalhamento na etapa final do processo
de manufatura.

Lote emulsão

Processo

Velocidade bomba
homogeneizadora
(rpm)

T1a

T1 (1)

-

1,0136 ± 0,0008

T1b

T1 (1)

-

1,0129 ± 0,0020

T1c

T1 (1)

-

1,0139 ± 0,0001

T2a

T2 (2)

1800

1,0129 ± 0,0020

T3a

T3 (3)

3600

1,0143 ± 0,0002

T3b

T3 (3)

3600

1,0127 ± 0,0001

T3c

T3 (3)

3600

1,0142 ± 0,0001

(1)

Densidade
específica (g/cm3)

Processo T1 - Sem homogeneização de alto cisalhamento na etapa final do
processo.

(2)

Processo T2 - Com homogeneização de alto cisalhamento 1800 rpm na etapa final
do processo.

(3)

Processo T3 - Com homogeneização de alto cisalhamento 3600 rpm na etapa final
do processo.

Segundo Felton (2013), homogeneizador não incorpora ar ao produto final. A
incorporação de ar poderia prejudicar a estabilidade da emulsão já que o agente
emulsionante adsorve preferencialmente na interface ar-água (FELTON, 2013).
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5.2.3 Distribuição do tamanho e morfologia de gotas das emulsões

A Figura 31 apresenta o comparativo dos picos de volume de distribuição de
todos os testes analisados sem e com homogeneização de alto cisalhamento na
etapa final do processo e seu efeito na distribuição de tamanho de gotas da fase
dispersa da emulsão. Através do gráfico é possível observar que a distribuição do
tamanho de gotas da emulsão em função do processo de homogeneização segue
um modelo bimodal para os testes que possuem processo sem homogeneização de
alto cisalhamento (processo T1) e homogeneização de alto cisalhamento à
velocidade de 1800 rpm (processo T2). Já o processo T3, onde a emulsão passou
por alto cisalhamento à uma maior velocidade (3600 rpm), o modelo de distribuição
de tamanho de gota é trimodal. Neste modelo de distribuição trimodal, existe mais de
um pico distinto, caracterizando mais de um grupo com diferentes faixas de tamanho
de gota, sendo um primeiro grupo com gotas menores, um segundo grupo com
gotas intermediárias e o último grupo com gotas maiores. É possível notar que todos
os testes que não utilizam o processo de homogeneização final de alto cisalhamento
(T1a, T1b e T1c) e processo de menor cisalhamento à 1800 rpm (T2a) possuem
baixo volume de distribuição de picos referentes à família de gotas menores e alto
volume de distribuição de picos referentes à família das gotas maiores. É possível
observar que todos os testes que utilizam a homogeneização final de alto
cisalhamento a 3600 rpm não apresentaram diferença significativa no pico de
distribuição de gotas menores, porém essa diferença foi notável na redução do pico
de distribuição das famílias das gotas maiores, formando uma terceira família de
gotas intermediárias. Segundo Paul, Atiemo-Obeng & Kresta (2004), a distribuição
do tamanho de gota às vezes é bimodal ou trimodal e essas distribuições
multimodais são geralmente resultado de múltiplos mecanismos de quebra. A
homogeneização de alto cisalhamento à 3600 rpm foi o mecanismo de quebra das
gotas, responsável pela formação da terceira família de gotas intermediárias.

83

Figura 31. Curva de distribuição do tamanho de gotas das emulsões T1a, T1b, T1c processo sem homogeneização de alto cisalhamento.
T2a processo com homogeneização de alto cisalhamento a 1800 rpm. T3a, T3b, T3c processo com homogeneização de alto cisalhamento a
3600 rpm.

84

Na Figura 31 ainda é possível observar que a homogeneização de alto
cisalhamento na etapa final do processo utilizando bomba homogeneizadora a 1800
rpm não trouxe redução significativa no volume de distribuição de gotículas,
enquanto que o aumento na velocidade da bomba homogeneizadora de 1800 rpm
para 3600 rpm ocasionou uma redução do tamanho médio das gotas da fase
dispersa. A diminuição do tamanho de gotas ocorre principalmente pelo
cisalhamento mais intenso proporcionado por maiores velocidades de rotação do
impelidor ou pela bomba homogeneizadora que promove uma taxa de cisalhamento
maior que os agitadores convencionais assegurando a mistura e redução de
tamanho de gotas (PAUL; ATIEMO-OBENG; KRESTA, 2004). Neste caso, o maior
cisalhamento promovido pela velocidade de 3600 rpm mostrou-se efetivo na redução
do tamanho das gotas quando comparado ao menor cisalhamento na velocidade de
1800 rpm. Essa redução no volume de distribuição das gotas com o processo de
homogeneização de alto cisalhamento a 3600 rpm confirmou-se efetivo e passível
de reprodução para os testes T3a, T3b e T3c, ocasionando perceptível diferença no
resultado de distribuição de tamanho d [v; 0,9], reportado na Tabela 8.
A Tabela 8 reúne os valores de tamanho de gotas obtidas a partir das curvas
apresentadas na Figura 31.

Tabela 8. Distribuição do tamanho de gotas.
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d [4,3]: Diâmetro médio, baseado no volume da gota.
d [v; 0,1]: Diâmetro da gota correspondente a 10% da distribuição acumulada.
d [v; 0,5]: Diâmetro da gota correspondente a 50% da distribuição acumulada.
d [v; 0,9]: Diâmetro da gota correspondente a 90% da distribuição acumulada.
Span: Medida indireta da dispersão ou largura da distribuição do tamanho de gota.

Na Tabela 8, é possível observar que 90% das gotas da emulsão,
representadas por d [v; 0,9], são compostas pela família de gotas maiores. Os testes
T1a, T1b e T1c possuem d [v; 0,9] maior que os demais testes, possivelmente por
não possuir etapa de homogeneização de alto cisalhamento no processo de
manufatura. A existência de gotas maiores pode também estar associada a
fenômenos de coalescência e desestabilização de emulsão.
De maneira similar ao verificado nas curvas de distribuição do tamanho de
gotas das emulsões, o processo de homogeneização à 3600 rpm na etapa final do
processo não influenciou de forma significativa o diâmetro das gotas menores
representadas por d [v; 0,1]. Ao passo que foi capaz de reduzir a população de gotas
maiores representadas por d [v; 0,9] e criar uma terceira família de gotas
intermediárias para os lotes T3a, T3b e T3c, conforme verificado nos resultados de d
[v; 0,5].
A redução no tamanho das gotas também é confirmada com o resultado de
diâmetro médio das gotas d43, onde os lotes T1a, T1b, T1c e T2a apresentam
tamanhos médios de gota significamente maiores do que os tamanhos médios das
gotas dos testes T3a, T3b e T3c. Para o lote T2a, a menor velocidade de
cisalhamento à velocidade de 1800 rpm não foi capaz de reduzir a família de gotas
maiores para criar uma nova família de gotas intermediárias, assim observa-se a
manutenção do resultado de Span para este teste, sendo span a medida indireta da
dispersão ou a faixa da distribuição do tamanho de gotas.
O processo de homogeneização de alto cisalhamento ao final da etapa à
velocidade de 3600 rpm, mostra-se capaz de alterar o resultado da população de
gotas maiores, reduzindo o volume de distribuição d90 para criação de uma terceira
família de gotas intermediárias observado em d50, mantendo a população das gotas
menores representadas por d10. Por esse motivo, explica-se o aumento do resultado
de Span para os testes T3a, T3b e T3c e alteração do modelo de distribuição de
gotas de bimodal para trimodal. Em um estudo de quebra de gotas pelo uso de
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homogeneizador

de

alto

cisalhamento

rotor-estator

realizado

por

Hall

e

colaboradores (2011), foi possível observar comportamento similar ao deste
trabalho, onde a distribuição de tamanho de gotas alterou-se de modal para bimodal
quando a velocidade do sistema rotor-estator foi aumentada.
Os resultados obtidos para os lotes T3a, T3b e T3c demonstram a
efetividade do uso do processo homogeneização de alto cisalhamento rotor-estator à
3600 rpm para redução do tamanho de gota. A importância da redução do tamanho
de gotas pelo uso de homogeneizador também foi verificada por Oliveira e
colaboradores (2014). No estudo, foi utilizado homogeneizador de alta pressão para
obtenção de sistema nanométrico. Apesar do homogeneizador de alta pressão
apresentar diferente princípio de funcionamento do homogeneizador de alto
cisalhamento rotor-estator, ambos homogeneizadores são utilizados com o mesmo
objetivo de redução de tamanho de gotas.
O tamanho das gotas também pode ser mensurado por microscopia óptica.
Segundo Alvarado e colaboradores (2011), a microscopia óptica, além da forma da
gotícula, fornece uma estimativa direta de seu tamanho. Por isso, foi realizada a
medição de algumas gotículas visualizadas no microscópio. É possível observar na
Figura 32 que o método de difração a laser mostra-se mais adequado para
mensuração do diâmetro de gotas quando comparado à microscopia óptica, já que
consegue avaliar toda a distribuição de tamanho de gotas presentes na emulsão,
determinando o volume de população de gotas menores, maiores e o diâmetro
médio das gotas, representado por d[4,3]; enquanto que na microscopia óptica
mensura-se apenas diâmetro de algumas gotas presentes na emulsão.
Além do tamanho das gotas, a observação por microscopia óptica das
emulsões foi realizada com o intuito de avaliação da morfologia das gotas da
emulsão. A observação de cada teste foi realizada com lente objetiva com aumento
de 63 vezes, onde foi realizada a avaliação da fase dispersa da emulsão.
A Error! Reference source not found. retrata as imagens das emulsões
onde é possível observar que para todos os testes do processo T1, as gotas
apresentam-se alongadas, polidispersas de tamanho irregular.
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Figura 32. Imagem das gotas das emulsões por microscopia óptica. Aumento de 63
vezes. T1a, T1b, T1c processo sem homogeneização de alto cisalhamento. T2a processo
com homogeneização de alto cisalhamento a 1800 rpm. T3a, T3b, T3c processo com
homogeneização de alto cisalhamento a 3600 rpm. D[4,3]: diâmetro médio por difração a
laser, baseado em volume de gota.
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O uso da bomba homogeneizadora na velocidade de 1800 rpm nesta
mesma formulação, teste T2a, promoveu melhora na polidispersidade das gotas,
porém ainda é possível observar que não há homogeneidade na dispersão de
tamanho dessa emulsão, ainda apresentando polidispersidade. Já o uso da bomba
homogeneizadora na velocidade de 3600 rpm nesta mesma formulação, testes T3a,
T3b e T3c promoveu significativa melhora na forma e tamanho das gotas,
apresentando-se mais arredondadas.
Alguns eventos de coalescência podem direcionar para uma distribuição de
tamanho de gota modelo bimodal (PAUL; ATIEMO-OBENG; KRESTA, 2004). Os
lotes T1a, T1b e T1c do processo sem homogeneização de alto cisalhamento e T2a
do processo com homogeneização de alto cisalhamento à velocidade de 1800 rpm
apresentaram distribuição de tamanhos de gotas modelo bimodal visualizados
anteriormente pela técnica de difração a laser. Através dos dados de microscopia na
Error! Reference source not found. é possível confirmar esta observação, os
testes que apresentaram modelo de distribuição de tamanho de gota bimodal foram
os mesmos testes que também apresentaram polidispersidade que pode conduzir ao
fenômeno de coalescência. Além disso, na Tabela 8, é possível observar que 90%
das gotas da emulsão, representadas por d [v; 0,9], são compostas pela família de
gotas maiores que podem estar associados aos fatores de coalescência e
desestabilização. Os testes T1a, T1b, T1c apresentaram resultados de d 90
superiores aos diâmetros encontrados nos testes T3a, T3b e T3c que sofreram
maior cisalhamento e consequente redução do tamanho das gotas. Este

fato

está

sendo confirmado através da microscopia evidenciando redução da polidispersidade
no tamanho e forma das gotas.
Segundo Tadros (2013), gotículas menores são menos susceptíveis a
oscilação do filme formado pelo emulsionante em torno das gotículas da fase interna
e a partir disso, a coalescência é reduzida.
O aumento da taxa de cisalhamento aumenta a área interfacial sem que
ocorra a alteração na quantidade de emulsionante utilizado na formulação. O maior
cisalhamento também pode estar contribuindo para melhor distribuição do agente
emulsionante nesta emulsão, reduzindo consequentemente, a possibilidade de
ocorrência do fenômeno de coalescência desta emulsão.
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5.2.4 Viscosidade aparente das emulsões

A Tabela 9 apresenta os dados de viscosidade aparente das emulsões
medida 24 horas após a manufatura de cada lote. É possível observar um aumento
da viscosidade para os testes que fizeram uso da homogeneização de alto
cisalhamento (processos T2 e T3) em relação aos testes do processo T1. A
velocidade da bomba homogeneizadora também impactou na viscosidade do
sistema, conforme pode ser observado na Tabela 9. À medida que se aumentou a
velocidade do cisalhamento promovido pela bomba, verificou-se um aumento da
viscosidade da emulsão final.

Tabela 9. Comparação das viscosidades obtidas para processo sem e com
homogeneização de alto cisalhamento na etapa final do processo de
manufatura.

Lote emulsão

Processo

Velocidade bomba
homogeneizadora
(rpm)

Viscosidade
aparente (Pa.s)

T1a

T1 (1)

-

4,009 ± 0,002

T1b

T1 (1)

-

4,200 ± 0,001

T1c

T1 (1)

-

4,070 ± 0,003

T2a

T2 (2)

1800

4,095 ± 0,001

T3a

T3 (3)

3600

4,290 ± 0,002

T3b

T3 (3)

3600

4,600 ± 0,002

T3c

T3 (3)

3600

4,410 ± 0,001

(1)

Processo T1 - Sem homogeneização de alto cisalhamento na etapa final do
processo.

(2)

Processo T2 - Com homogeneização de alto cisalhamento 1800 rpm na etapa final
do processo.

(3)

Processo T3 - Com homogeneização de alto cisalhamento 3600 rpm na etapa final
do processo.
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Segundo Roland e colaboradores (2003), o aumento da viscosidade está
relacionado com a distribuição das gotas que diminuem de tamanho quando
aumenta-se a intensidade de agitação durante o processo de emulsificação.
Com o uso da bomba homogeneizadora em alta velocidade para o processo
T3 e consequente maior cisalhamento na emulsão, ocorreu a redução do tamanho
das gotas da emulsão, evidenciado através da difração a laser, redução da
polidispersidade, evidenciado pela microscopia, sendo possível observar o aumento
da viscosidade da emulsão.

5.2.5 Comportamento reológico

A Figura 33 apresenta o comportamento reológico das emulsões sob as
diferentes condições de manufatura através do estudo de reologia modo oscilatório.
Na reologia modo oscilatório os comportamentos de líquido-viscoso (G”) e sólidoelástico (G’) são apresentados em função da taxa de cisalhamento, deformação (γ).
Nota-se que todos os testes (T1a, T1b, T1c) que possuem processo de
manufatura sem homogeneização final de alto cisalhamento demonstraram um
discreto comportamento líquido-viscoso (G”) e sólido-elástico (G’) maior em
comparação com os lotes (T2a, T3a, T3b, T3c) que possuem processo de
manufatura com homogeneização de alto cisalhamento na etapa final.
Independente
homogeneização

final

da
de

alteração
alto

no

processo

cisalhamento

através

de
do

manufatura
uso

da

com
bomba

homogeneizadora, todos os lotes apresentaram comportamento sólido-elástico (G’)
maior do que o comportamento líquido-viscoso (G”), o que significa que o material
possui capacidade de armazenar energia e deveria ser capaz de retomar a sua
viscosidade inicial (antes da aplicação da força mecânica). Porém, o material
também comporta-se como um líquido-elástico parcial pois, parte da energia
mecânica é dissipada. Por possuir ambas características, de sólido-elástico (G’) e de
líquido-viscoso (G”), este material é classificado como visco-elástico.
O comportamento visco-elástico é característico de cremes, loções em
função dos polímeros utilizados em sua composição, onde uma característica
importante será a habilidade da loção quebrar-se para fluir suavemente quando
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aplicada sobre a pele, seguida de uma reconstrução da estrutura quando o estresse,
deformação é cessado. Isso permite que a loção permaneça na pele (FRANCK,
2001).
Os lotes T3b e T3c apresentaram curvas de comportamento sólido-elástico
(G’) e comportamento líquido-viscoso (G”) ligeiramente maiores quando comparados
às curvas dos lotes T3a e T2a. Esta diferença está relacionada aos resultados de
viscosidade aparente, conforme anteriormente reportado na Tabela 9, que também
apresentam resultados superiores para os lotes maiores T3b e T3c quando
comparado aos demais lotes.
Adicionalmente, observando-se a Figura 31, é possível a verificação
experimental de uma diferença na relação volumétrica entre as famílias de
populações de gotículas presentes em cada amostra, sendo que em T3a a
população de gotas maiores é ligeiramente superior em volume do que em T3b e
T3c, confirmando a viscosidade aparente medida e tendo implicação no
comportamento reológico do produto.
O comportamento reológico descreve o fluxo do material durante diferentes
momentos de uso do produto, por exemplo, bombeamento através de mangueiras
durante o processo de manufatura, facilidade de dispensar o produto de tubos,
frascos e espalhabilidade do produto na pele (WOOD, 2001).

92

Figura 33. Comparação do comportamento reológico através de reologia modo oscilatório das emulsões. T1a, T1b, T1c processo sem
homogeneização de alto cisalhamento. T2a processo com homogeneização de alto cisalhamento a 1800 rpm. T3a, T3b, T3c processo com
homogeneização de alto cisalhamento a 3600 rpm.
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A curva da Figura 34 apresenta informações sobre o comportamento
reológico da emulsão desde seu armazenamento até o momento do uso final na
pele do paciente. No início do teste, o material é submetido à uma baixíssima taxa
de cisalhamento, geralmente 10-2 s-1, simulando o armazenamento do material. Em
um segundo momento, o material é submetido a uma baixa taxa de cisalhamento de
cerca de 100 s-1, sendo a primeira distribuição da emulsão, caracterizando seu fluxo,
facilidade para escorregar, deslizar nas mãos. Em um terceiro momento da curva, o
material é submetido à uma média taxa de cisalhamento (10 1 s-1), simulando o
bombeamento, necessidade de movimentação, saída do material de um frasco.
Finalmente, o último estágio do teste retrata o uso final da emulsão, a quebra da
amostra nas mãos, por isso a viscosidade diminui. É possível avaliar a
espalhabilidade da emulsão na pele. Aplica-se alta taxa de cisalhamento neste
estágio do teste (102 s-1 ).

Figura 34. Comportamento reológico de uma emulsão do armazenamento ao uso final
através da curva de viscosidade com a taxa de cisalhamento.
Fonte: Adaptado de FRANCK, 2001; WOOD, 2001.
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A Figura 35 apresenta o perfil reológico das emulsões sob as diferentes
condições de manufatura através do estudo de reologia modo rotacional. Na reologia
em modo rotacional obtêm-se o perfil de fluxo da amostra através da curva de fluxo
onde mede-se a variação na tensão de cisalhamento em função da taxa de
cisalhamento.
Na Figura 35 é possível verificar a curva de fluxo dos testes T1, T2 e T3.
Nas curvas de fluxo apresentadas observa-se que não existe uma proporcionalidade
entre a tensão e a taxa de cisalhamento, classificando as emulsões como fluxo nãonewtoniano. O comportamento de curva de fluxo não-newtoniano da Figura 35 é
confirmado ainda pela similaridade com o modelo de curva de fluxo apresentado na
revisão da literatura na Figura 7.

Figura 35. Curva de fluxo das emulsões. T1a, T1b, T1c processo sem homogeneização de
alto cisalhamento. T2a processo com homogeneização de alto cisalhamento a 1800 rpm.
T3a, T3b, T3c processo com homogeneização de alto cisalhamento a 3600 rpm.
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Nota-se pela Error! Reference source not found. que a aplicação do
cisalhamento provocou uma menor resistência interna com consequente diminuição
da viscosidade aparente à medida que a taxa de cisalhamento foi aumentando,
podendo caracterizar todos os lotes como um sistema de comportamento de fluxo
não-newtoniano de fluido pseudoplástico. O comportamento de fluido pseudoplástico
que, segundo definição de Tadros (2013), a viscosidade aparente depende da taxa
de cisalhamento aplicada (Error! Reference source not found.), é confirmada pela
similaridade com o modelo de perfil do fluido apresentado na revisão da literatura na
Figura 8.

Figura 36. Comparação da viscosidade com a taxa de cisalhamento através de reologia
modo rotacional das emulsões. T1a, T1b, T1c processo sem homogeneização de alto
cisalhamento. T2a processo com homogeneização de alto cisalhamento a 1800 rpm. T3a,
T3b, T3c processo com homogeneização de alto cisalhamento a 3600 rpm.

Também é possível observar que o uso da homogeneização final de alto
cisalhamento nas formulações em estudo, apesar de reduzir a população de gotas
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maiores, conforme observado na distribuição de tamanhos de gotas, manteve as
características de comportamento de curva de fluxo não-newtoniano e perfil de fluido
pseudoplástico em todos os testes sem homogeneização de alto cisalhamento e
com

homogeneização

de

alto

cisalhamento

através

do

uso

da

bomba

homogeneizadora.
Na Error! Reference source not found. é possível observar que no
intervalo de baixíssima taxa de cisalhamento 10 -2 s-1, os resultados de viscosidade
não se sobrepõem para todas as amostras como é verificado a partir da baixa à alta
taxa de cisalhamento. Para análise do comportamento reológico neste intervalo de
taxa de cisalhamento, foi aplicado o modelo matemático Herschel-Bulkley para
tratamento dos dados de reologia obtidos com o objetivo de verificar a ação do uso
de bomba homogeneizadora nos índices de consistência, comportamento e tensão
de escoamento da emulsão.O modelo de comportamento reológico de HerschelBulkley considera um fluido não-newtoniano, no qual o cisalhamento experimentado
por este fluido está relacionado com a taxa de cisalhamento, em uma equação do
tipo não-linear.
A partir da aplicação do modelo de Herschel-Bulkley, é possível obter os
parâmetros experimentais relacionados ao índice de consistência, índice de
comportamento e tensão de escoamento. O índice de consistência é uma constante
de proporcionalidade, enquanto que o índice de comportamento mede o grau em
que o fluido sofre um efeito de “afinamento” ou “espessamento”, dos termos em
inglês “shear-thinning” ou “shear-thickening”. Finalmente, a tensão de escoamento
indica a tensão mínima a que o material deve ser submetido para que comece a fluir.
A aplicação do modelo de Herschel-Bulkley foi realizada no intervalo de dados de
baixíssima taxa de cisalhamento 10-2 s-1 para as amostras T1, T2 e T3. A Figura 37
ilustra a linearização dos dados experimentais conforme proposto pelo ajuste ao
modelo de Herschel-Bulkley, sendo este o modelo que apresentou o melhor
coeficiente de correlação, com valor próximo a 1, demonstrando alta correlação de
100% para as amostras.
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Figura 37. Ilustração da linearização dos dados experimentais conforme proposto pelo
ajuste ao modelo de Herschel-Bulkley. T1a processo sem homogeneização de alto
cisalhamento. T2a processo com homogeneização de alto cisalhamento a 1800 rpm. T3a
processo com homogeneização de alto cisalhamento a 3600 rpm.

As amostras T2 e T3 apresentam tensão de escoamento e índice de
consistência similares entre si e diferentes da amostra T1, o que corrobora o efeito
da bomba de homogeneização de alto cisalhamento. Durante avaliação dos
resultados de tamanhos de gotas por difração a laser, também foi verificado redução
de diâmetro médio das gotas d43 para o teste T2 e T3, enquanto que o lote T1 que
não passou pelo processo de homogeneização de alto cisalhamento apresentou
tamanhos de médios de gotas significamente maiores.
O índice de consistência é maior no caso de T1, assim como também a
tensão de escoamento, o que indica que as amostras que passaram pela bomba
demandam uma tensão menor para começar a fluir. Esta diferença está
correlacionada com o intervalo de baixíssima taxa de cisalhamento 10 -2 s-1 verificado
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na Figura 34 o que pode ter implicações em um primeiro momento no
armazenamento da amostra e posteriormente na primeira distribuição da emulsão na
pele. As amostras que passaram pela bomba homogeneizadora, por apresentarem
menor resistência para fluir quando comparada às amostras sem homogeneização,
possivelmente apresentarão o benefício para o consumidor de facilidade para saída
da emulsão do frasco e para espalhamento desta emulsão na pele.
Já o índice de comportamento (n) que mensura o grau em que o fluido sofre
um efeito de “afinamento” ou “espessamento”, não demonstrou diferença
significativa apresentando resultado de 0,47 para amostra T1 sem homogeneização
e 0,48 e 0,47 para as amostras com homogeneização T2 e T3, respectivamente.
Este tipo de comportamento também foi observado no estudo de Pal (1996),
onde gotículas maiores foram substituídas por gotículas menores, mantendo-se
constante o volume total da fração da fase interna, a emulsão resultante apresenta
mínima alteração nas propriedades reológicas. No entanto, ocorreu uma diferença
mínima na viscosidade em baixa taxa de cisalhamento. Em maiores taxas de
cisalhamento, a viscosidade aumenta à medida que aumenta-se a quantidade de
gotas menores (PAL, 1996).

5.2.6 Estabilidade física da emulsão

Foi realizado um estudo preditivo da estabilidade física por centrifugação 24
horas após a manufatura da emulsão e 30 dias após manufatura da emulsão
armazenada a 25°C ± 2°C.
A Tabela 10 apresenta o resultado do teste de centrifugação expresso em
valores percentuais referentes à quantidade separada da emulsão. Observa-se que
o fator tempo (24 horas e 30 dias) não contribui de forma significativa para aumento
ou redução da quantidade separada na emulsão expressa em percentagem. Ainda,
as amostras com processo sem homogeneização apresentaram separação após
centrifugação, enquanto que as amostras com processo de uso da bomba
homogeneizadora não apresentaram separação pelo teste de centrifugação.
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Tabela 10. Comparação do resultado de centrifugação obtido para processo com
homogeneização de alto cisalhamento na etapa final do processo e sem
homogeneização de alto cisalhamento.

Velocidade
Lote
bomba
Processo
emulsão
homogeneizadora
(rpm)
T1a
T1b
T1c
T2a
T3a
T3b
T3c
(1)

T1 (1)
T1 (1)
T1 (1)
T2 (2)
T3 (3)
T3 (3)
T3 (3)

1800
3600
3600
3600

Centrifugação
(%) - 24 horas

Centrifugação
(%) - 30 dias

6,40 ± 0,0001
5,10 ± 0,0001
10,00 ± 0,0003
3,50 ± 0,0001
0,00 ± 0,0000
0,00 ± 0,0000
0,00 ± 0,0000

6,50 ± 0,0002
5,10 ± 0,0001
10,60 ± 0,0002
3,54 ± 0,0003
0,00 ± 0,0000
0,00 ± 0,0000
0,00 ± 0,0000

Processo T1 - Sem homogeneização de alto cisalhamento na etapa final do
processo.

(2)

Processo T2 - Com homogeneização de alto cisalhamento 1800 rpm na etapa final
do processo.

(3)

Processo T3 - Com homogeneização de alto cisalhamento 3600 rpm na etapa final
do processo.

Adicionalmente, foi realizada a avaliação preditiva da estabilidade física da
emulsão após 30 dias da manufatura armazenada a 25°C ± 2°C através do
equipamento LUMiSizer®.
Na Figura 38 é mostrado um esquema de funcionamento do equipamento
onde uma fonte de luz de infravermelho próximo passa através da amostra e é
gravada em intervalos de tempos durante todo o comprimento da amostra. Os dados
são exibidos em função da posição do feixe de luz na amostra representando a
distância do centro de rotação. O perfil de transmissão de luz obtido é a
representação da variação da concentração das gotículas dentro da amostra, sendo
que uma baixa transmissão significa alta concentração de gotículas e alta
transmissão significa baixa concentração de gotículas. O perfil de transmissão
fornece informação sobre a cinética do processo de separação da emulsão
(DETLOFF; SOBISCH; LERCHE, 2007).
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Figura 38. Representação do princípio de funcionamento do equipamento LUMiSizer®.
Fonte: Adaptado de DETLOFF; SOBISCH; LERCHE, 2007.

A medição primária da centrífuga analítica com sistema-óptico acoplado
LUMiSizer® são o perfil de transmissão de luz em função do tempo e posição por
todo o comprimento da amostra. A seguir uma breve descrição de como devem ser
interpretados os perfis no gráfico obtido através de foto-centrifugação analítica no
equipamento LUMiSizer® apresentado na Figura 39.
A Figura 39 mostra o perfil de transmissão obtido para uma amostra de sílica
monodispersa a 2000 rpm. A fronteira da fase líquido-ar está na posição radial a
90.5 mm do centro de rotação e é marcado por uma linha. A parte inferior ou
fundo da cubeta de amostra está a aproximadamente 114 mm. O primeiro perfil
de transmissão gravado é caracterizado por baixos valores de transmissão a
cerca de 8% e o último perfil de transmissão gravado possui valores de
transmissão de cerca de 100%. Neste gráfico, dois processos estão ocorrendo:
sedimentação, da esquerda para direita e uma fase de cristalização está em
desenvolvimento, da direita para esquerda (DETLOFF; SOBISCH; LERCHE,
2007).
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Figura 39. Representação ilustrativa de um gráfico do equipamento LUMiSizer®

Nas figuras a seguir, os perfis dos gráficos podem ser interpretados como:
a) Eixo

das

ordenadas:

representa

a

porcentagem

residual

de

luz

retroespalhada/transmitida.
b) Eixo das abscissas: corresponde à altura do tubo contendo a amostra, sendo
que a base do tubo está à esquerda e o topo do tubo à direita.

Este gráfico permite a verificação comparativa entre os perfis de variação de
transmissão de luz em diferentes tempos para a amostra submetida a estresse
constante de velocidade e temperatura. É importante salientar que para todas as
amostras foi adotado um perfil de referência, o qual é o perfil da própria amostra
após 20 minutos do início do ensaio que é o tempo necessário para que amostra
atinja equilíbrio térmico.
A estabilidade ou instabilidade física da amostra foi determinada pelos perfis
de varredura obtidos de tempos em tempos. Se os perfis de transmissão da luz na
amostra nos diferentes tempos se sobrepõem, a emulsão é estável; caso contrário, a
emulsão é instável. Em ambos os casos pode-se calcular o índice de instabilidade
da amostra.

102

O índice de instabilidade da amostra testada representa a tendência à
separação quando a amostra é submetida às condições de estresse de temperatura
e velocidade. Um alto valor de índice de instabilidade indica que a amostra
apresenta maior separação quando submetida às condições de estresse.
Segundo Detloff e colaboradores (2007), a técnica de centrifugação analítica
é perfeitamente adequada como um teste preditivo para estudo da estabilidade
acelerada de emulsões de composições variadas e que podem estar sofrendo os
variados mecanismos de desestabilização. Enquanto que as técnicas de análise da
distribuição do tamanho de gota por difração a laser, ou ainda a informação sobre a
viscosidade da amostra, não foram capazes de detectar o início da desestabilização
da emulsão, a análise pelo LUMiSizer® permitiu a detecção dessa instabilidade com
maior rapidez e acuracidade.
A 0 mostra o comportamento dos testes T1, T2 e T3 durante o teste de
preditivo de estabilidade física da emulsão.
No geral, pode-se notar através das variações de transmissão da luz que os
perfis são semelhantes para as amostras sem homogeneização de alto cisalhamento
e com homogeneização de alto cisalhamento a 1800 rpm, onde apresentam
clarificação no topo do tubo sob estresse de agitação e temperatura, indicando uma
possível separação de fases, possivelmente devido a um fenômeno de variação no
tamanho da gota. O perfil de transmissão da luz nestas amostras não se sobrepõe e
é possível observar um deslocamento da varredura de luz, indicando instabilidade
da emulsão.
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Figura 40. Perfil de transmissão obtido durante ensaio de foto-centrifugação analítica. T1a, T1b, T1c processo sem homogeneização de alto
cisalhamento. T2a processo com homogeneização de alto cisalhamento a 1800 rpm. T3a, T3b, T3c processo com homogeneização de alto
cisalhamento a 3600 rpm.

.
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Figura 41. Avaliação visual das amostras nas cubetas após teste de foto-centrifugação
analítica no equipamento LUMiSizer®. T1A, T1b e T1c processo sem homogeneização de
alto cisalhamento, T2a processo com homogeneização de alto cisalhamento a 1800 rpm na
etapa final do processo, T3a, T3b e T3c

processo com homogeneização de alto

cisalhamento a 3600 rpm na etapa final do processo. (a) primeira corrida e (b) segunda
corrida.
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A separação de fases é confirmada após a visualização das cubetas ao final
do teste de foto-centrifugação analítica no equipamento LUMiSizer®. Todas as
amostras sem homogeneização de alto cisalhamento e a amostra com
homogeneização de alto cisalhamento a 1800 rpm (T2a) apresentam separação de
fases no topo da cubeta, conforme avaliação visual na Figura 41. Enquanto que para
as amostras com homogeneização de alto cisalhamento utilizando a bomba
homogeneizadora a 3600 rpm (T3a, T3b e T3c) não observou-se essa separação de
fases no topo da cubeta. Essas amostras que passaram pelo processo de
homogeneização final de alto cisalhamento apresentam perfil de transmissão de luz
semelhante entre os lotes T3a, T3b e T3c (0) com sobreposição, não ocorrendo o
deslocamento da luz observado nos outros lotes sem homogeneização de alto
cisalhamento, confirmando o benefício da etapa adicional de homogeneização final
de alto cisalhamento para estabilização da emulsão.
O índice de instabilidade para os diferentes lotes de emulsão foi compilado
na

Figura 42, afirmando os resultados positivos para o processo

com

homogeneização final de alto cisalhamento, já verificados no perfil de varredura da
luz e observação final das cubetas.
Os lotes T1a, T1b, T1c que não possuem processo de manufatura com
homogeneização final de alto cisalhamento apresentaram os maiores índices de
instabilidade indicando possível separação dessas emulsões quando submetidas às
condições de estresse de velocidade e temperatura. Essa instabilidade pode ser
atribuída à falta de homogeneidade de forma e tamanho das gotículas presentes
nesta emulsão evidenciadas pelas técnicas de microscopia e difração a laser para
mensuração da distribuição do tamanho das gotas. A presença de uma camada de
emulsionante na superfície das gotas reduz a possibilidade de colisões que
conduzem ao fenômeno de coalescência. Porém, para que esse equilíbrio seja
estabelecido, também é necessário que o processo de emulsificação seja efetivo na
produção de uma emulsão homogênea na forma e distribuição de tamanho de suas
gotas. Neste trabalho, podemos observar esse fato, já que a mesma fórmula
quantitativa e qualitativa, possuindo o mesmo sistema emulsionante, expressa
resultados de estabilidade distintos em virtude do processo de homogeneização
adotado.
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Com o uso da bomba homogeneizadora para o processo T3 em alta
velocidade (3600 rpm) e consequente maior cisalhamento na emulsão, existe um
possível aumento na área interfacial e melhor distribuição do agente emulsionante
sem que ocorra alteração na quantidade utilizada na fórmula.
A

homogeneização

de

alto

cisalhamento

utilizando

a

bomba

homogeneizadora a 1800 rpm também não mostrou-se efetiva na produção de uma
emulsão homogênea e redução do tamanho das gotículas, apresentando índice de
instabilidade com resultados semelhantes ao processo sem homogeneização final
de alto cisalhamento.

Figura 42. Índice de instabilidade obtido através do teste de foto-centrifugação analítica no
equipamento LUMiSizer®. T1a, T1b e T1c processo sem homogeneização de alto
cisalhamento, T2a processo com homogeneização de alto cisalhamento a 1800 rpm na
etapa final do processo, T3a, T3b e T3c processo com homogeneização de alto
cisalhamento a 3600 rpm na etapa final do processo.
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A Error! Reference source not found. sumariza os resultados de índice de
instabilidade e diâmetro médio das gotículas dos lotes de emulsões estudadas,
sendo possível notar que os maiores resultados de índice de instabilidade, indicando
separação de fases e instabilidade da emulsão, são obtidos para as amostras que
possuem o maior tamanho médio de gota, representado por d [4,3]. Esse resultado
confirma o que foi relatado por Tadros (2013) sobre um dos fenômenos de
desestabilização de emulsões, como a coalescência, ser dependente de fatores
como a distribuição do tamanho da gota.

Tabela 11. Resultado do índice de instabilidade das emulsões e comparação com
média do tamanho de gota de cada emulsão.

Lote
emulsão

Média
Velocidade
Índice de
bomba
Índice
instabilidade
(rpm)
instabilidade

T1a

-

T1b

-

T1c

-

T2a

1800

T3a

3600

T3b

3600

T3c

3600

0,2038
0,1987
0,2600
0,2130
0,2793
0,2673
0,1719
0,1874
0,0068
0,0052
0,0074
0,0074
0,0083
0,0080

Média
d [4,3] (µm)

0,2013

18,58

0,2365

29,22

0,2733

32,86

0,1797

17,72

0,0060

7,29

0,0074

9,45

0,0082

9,84

d [4,3]: Diâmetro médio, baseado no volume da gota.

Na Error! Reference source not found. ainda é possível observar que o
processo de homogeneização de alto cisalhamento na velocidade de 3600 rpm para
os lotes T3a, T3b e T3c promoveu a redução do tamanho das gotas garantindo
menores médias de índice de instabilidade de 0,0060 a 0,0082 para estes lotes.
Além do sistema emulsionante que possui um papel importante, a energia provida

108

pelo cisalhamento, através da bomba homogeneizadora no final da etapa de
manufatura, foi essencial para a promoção da estabilidade destas emulsões e
mostrou-se uma alternativa viável para evitar a alteração de fórmula do produto
evitando impacto regulatório de uma fórmula registrada. De acordo com Abismaïl
(1999), para produção de uma emulsão estável, termodinamicamente, os
emulsionantes reduzem a energia livre da superfície requerida através da diminuição
da tensão interfacial, porém, uma quantidade maior de energia ainda é necessária já
que a redução do tamanho da fase interna de grandes gotículas para pequenas
gotículas envolve energias adicionais providas por agitação ou cisalhamento.
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6. Conclusão

Este trabalho concentrou-se no estudo da influência do processo de
homogeneização de alto cisalhamento na manutenção da estabilidade física de uma
emulsão do tipo óleo em água possuindo a mesma fórmula quantitativa e qualitativa.
O efeito da homogeneização de alto cisalhamento nos resultados físicos da
emulsão óleo em água mostrou-se dependente da velocidade aplicada na bomba
homogeneizadora, sendo a velocidade de 3600 rpm efetiva para melhora nos
aspectos físicos da emulsão de tamanho e forma de gota e não separação de fases
quando submetida às condições de estresse de temperatura e agitação.
O processo de homogeneização não produziu efeito mensurável nos
resultados físicos de pH e densidade, fato esperado, por tratar-se da mesma
formulação quantitativa e qualitativa.
Através da caracterização física das emulsões por difração a laser foi
possível confirmar o benefício proporcionado pela homogeneização de alto
cisalhamento ao final da etapa de manufatura, modificando a relação volumétrica
entre as famílias de populações de gotículas presentes em cada amostra, tendo
reduzido a população de gotas maiores para formar uma terceira família de gotas
intermediárias, e aumentado a proporção volumétrica da população de gotas
menores. Esse fato também foi visualizado na microscopia óptica onde houve
redução

de

polidispersidade

das

gotas

para

os

lotes

que

utilizaram

a

homogeneização a 3600 rpm na etapa final do processo de manufatura, implicando
em ligeiro aumento da viscosidade da emulsão.
No comportamento reológico ficou evidenciado o efeito da bomba de alto
cisalhamento através da similaridade de resultados de tensão de escoamento e
índice de consistência para as amostras que passaram por bomba diferindo da
amostra sem homogeneização de alto cisalhamento. Esta diferença indica que as
amostras que passaram pela bomba demandam uma tensão menor para começar a
fluir, evidenciando possível benefício para o consumidor de facilidade para saída da
emulsão do frasco e para espalhamento desta emulsão na pele para as amostras
que passaram pelo processo de homogeneização de alto cisalhamento.
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Os dados de preditivos de estabilidade física obtidos através da fotocentrifugação analítica confirmam emulsão sem presença de separação para os
processos de manufatura que fazem uso da homogeneização de alto cisalhamento a
3600 rpm na etapa final do processo. Com o uso da bomba homogeneizadora em
alta velocidade, houve maior cisalhamento na emulsão, provável aumento na área
interfacial e consequente melhor distribuição do agente emulsionante na emulsão,
sem que ocorra alteração na quantidade de emulsionante utilizado na fórmula.
A homogeneização com alto cisalhamento mostrou-se viável na manutenção
da estabilidade física de emulsões, podendo ser uma alternativa aplicada pelas
empresas nos casos onde a alteração de fórmula ou especificamente do sistema
emulsionante do produto impõe barreiras regulatórias.
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