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Abstract 

 This work studies the complexation between ascorbic acid (AA) and protective 

agents, cyclodextrins-2 (CD-2) and cyclodextrins-1 (CD-1), but also the similar 

complexation of apple extract. The precursor compounds, in simple or mixed solutions, 

were processed in a spray dryer. 

 The complexes and precursor compounds were characterized by scanning electron 

microscopy. The micronized CD-2 is less wrinkled and more spherical compared with the 

CD-1. The complexation was analyzed through the structural changes, by differential 

scanning calorimetry. The characteristic peaks of CD-2 e CD-1 dehydration are 120ºC 

and 108ºC, respectively, of ascorbic acid fusion is 193ºC and the thermal changes of 

apple extracts has four characteristic peaks between 176-195ºC. There was complete 

complexation between cyclodextrins and antioxidants in the formulations processed in 

mass ratios from 3.0-5.0:0.4-2.4 to 3.0-5.0:0.8-2.8, in which even free cyclodextrins is 

found, with the exception of the mass ratio 3.0-5.0:0.8-2.8 of CD-1:AA. We analyzed the 

molecular interactions by FT-IR spectroscopy and observed that the absorbance and 

neighborhood of hydroxyl, alkane, alkene, alkyne and ether functional groups of the 

analyzed compounds did not change significantly. Dynamic light scattering revealed that 

cyclodextrins are nanosized molecules. Their complexes with antioxidants have average 

radius of 0.35-0.45 nm. Their antioxidant activities were measured by the method ORAC; 

an increase was observed regarding the value presented by AA - 2200 µmol CAET/g AA. 

Some complexes of cyclodextrins:AA reached 4200 µmol CAET/g AA, while the 

complexation of apple extract does not seem advantageous  since its activity is the same 

of that the extract - 5500 µmol CAET/g extract. 

 Keywords: Antioxidants, cyclodextrins, spray drying, morphology of the samples 

(SEM), formation of complexes (DSC), synergy promoted by cyclodextrins (ORAC). 
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Resumo 

 Este trabalho estuda a complexação entre ácido ascórbico (AA) e agentes de 

protecção, ciclodextrina-2 (CD-2) ou ciclodextrina-1 (CD-1), mas também complexação 

semelhante de extracto de maçã. Os compostos precursores, isoladamente e em 

soluções mistas, processaram-se em secador de aspersão.  

 Caracterizaram-se os complexos e as substâncias precursoras por microscopia 

electrónica de varrimento. A CD-2 micronizada é menos rugosa e mais esférica 

comparativamente à CD-1. A complexação foi analisada através das alterações 

estruturais, por calorimetria diferencial de varrimento. Os picos característicos da 

desidratação de CD-2 e CD-1 são 120ºC e 108ºC, respectivamente, da fusão do ácido 

ascórbico é 193ºC e a alteração térmica do extracto de maçã tem 4 picos característicos 

entre 176 e 195ºC. A total complexação das ciclodextrinas com os antioxidantes foi total 

nas formulações processadas em razões mássicas de 3,0-5,0:0,4-2,4 até 3,0-5,0:0,8-

2,8, existindo mesmo ciclodextrinas livres, com a excepção da razão mássicas 3,0-

5,0:0,8-2,8 da CD-1:AA. Através dos estudos das interacções moleculares por 

espectroscopia de FT-IR, observou-se que a absorvência e vizinhança dos grupos 

funcionais hidroxilo, alcano, alceno, alcino e éter dos compostos estudados não sofreu 

alterações significativas. Por DLS observou-se as ciclodextrinas são moléculas com 

dimensão manométrica. Os  seus complexos com antioxidante têm 0,35-0,45 nm de raio 

médio em solução aquosa. As suas actividades como antioxidante foram medidas pelo 

método de ORAC,.observando-se um aumento relativamente ao valor apresentado pelo 

AA - 2200 µmol CAET/g AA. Alguns complexos de ciclodextrina:AA atingiram 4200 µmol 

CAET/g AA, enquanto a complexação do extracto de maçã não se apresenta vantajosa 

dado que a actividade é a mesma do extracto -  5500 µmol CAET/g extracto. 

 Palavras-chave: Antioxidantes, ciclodextrinas, secagem por aspersão, 

morfologia das amostras (SEM), formação de complexos (DSC), sinergia promovida por 

ciclodextrinas (ORAC).  
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Glossário 

Variáveis 

AUC – área de baixo da curva de decaimento da fluorescência (m2) 

dv/dy – gradiente de velocidade do liquido (s-1) 

l – percurso óptico (cm-1) 

net AUC - área de baixo da curva de decaimento da fluorescência subtraindo o  

      branco (m2) 

P – pressão (atm) 

Qv – caudal volumétrico (l/min) 

Q – caudal mássico (g/cm3) 

P/m – potência de libertação de energia/ massa de partícula da amostra (W/g) 

R – raio (nm) 

T – temperatura (ºC) 

µ - viscosidade do fluido (Kg/m.s) 

λ – comprimento de onda (nm) 

ρ– densidade (g/cm3) 

  – tensão de corte (N/m2) 

Lista de abreviaturas 

α-CD – alfa-ciclodextrina 

ϒ-CD – gama-ciclodextrina 

β-CD – beta-ciclodextrina 

AA – ácido ascórbico 

AAPH – dicloridrato 2 - amidinopropano 

CAET – Trolox 

CD -ciclodextrina 
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DLS – dispersão dinâmica de luz 

DMSO – dimetilsulfóxido 

DSC – calorimetria diferencial de varrimento 

EFSA - European Food Safety Agency 

FDA – Food and Drug Administration  

FT-IR – espectroscopia de infravermelhos com transformada de Fourier 

HPLC – Cromatografia liquida de alto desempenho 

ICEMS – Instituto de materiais e, ciência e engenharia de superfícies 

IST – Instituto Superior Técnico 

IUPAC - International Union of Pure and Applied Chemistry 

ORAC – absorvência dos radicais de oxigénio livre 

PdI – poli dispersão 

PGSS – partículas obtidas de soluções gasosas saturadas 

Prec. - Precipitação 

RESS – rápida expansão de soluções supercriticas 

SAS – anti-solvente supercritico 

SDBS - base de dados para compostos orgânicos 

SEM – microscopia electrónica de varrimento 

Sol. - solução 

Trolox – 6-hidroxi-2,5,7,8-tetrametilcromano-2-ácido carboxilico 

UV – ultravioleta 
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Lista de índices 

Bomba – bomba 

H2O - água 

In – entrada 

L - líquido 

Max - máximo 
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1. Objectivo e enquadramento do trabalho realizado 

O trabalho realizado nesta dissertação de mestrado desenvolveu-se de um projecto 

proposto pela empresa Sumol+Compal, em colaboração com o laboratório de 

Nutracêuticos e Libertação Controlada do Instituto de Biologia Experimental e 

Tecnológica (IBET) e com o Instituto Superior Técnico (IST).  

O projecto abrange uma vertente nanotecnológica para obter complexos contendo 

antioxidantes. O objectivo da formação dos complexos será disponibilizar os 

antioxidantes de forma controlada para serem oxidados durante a formulação e o tempo 

de vida das bebidas não alcoólicas, pretendendo-se minimizar a oxidação de compostos 

essências presentes nas bebidas não alcoólicas (nomeadamente aromas), e retardando 

as alterações sensoriais, tais como o aroma, sabor e cor.   

A principal limitação de muitos sistemas antioxidantes é que são fotossensíveis e na 

presença do O2 a sua velocidade de degradação vai ser elevada, perdendo a actividade 

antioxidante muito rapidamente. A solução proposta será utilizar as ciclodextrinas como 

composto precursor capaz de complexar e proteger os antioxidantes, de forma que estes 

não fiquem disponíveis de imediato e que possam ter uma libertação controlada.  

As ciclodextrinas têm características muito particulares, pois têm uma superfície 

exterior hidrofilica e cavidades hidrofóbicas. Existem vários tipos de ciclodextrinas, que 

dependem do número de grupos glicosilo. Este trabalho foi realizado num âmbito de uma 

empresa de bebidas não alcoólicas, como tal foi necessário tornar alguns dados 

confidenciais, tais como as ciclodextrinas estudadas, sendo estas representadas por CD-1 

e CD-2. Os antioxidantes utilizados no trabalho foram o ácido ascórbico e o extracto de 

maçã. 

Os nanocomplexos bioactivos de antioxidantes:ciclodextrinas foram obtidos através 

da secagem por aspersão (spray drying). Esta tecnologia permite secar, micronizar e 

aumentar a solubilidade dos compostos precursores em solução. Estudaram-se diferentes 

sistemas, variando as proporções molares entre antioxidantes:ciclodextrinas e as 

condições operatórias do processo de secagem por aspersão. 

Na expectativa de poder inferir entre os resultados de protecção das bebidas e as 

características dos aditivos preparados, decidiu fazer-se os estudos de caracterização 

morfológica e química, a seguir descriminados, cujos resultados são apresentados e 

discutidos nesta dissertação: 

 Microscopia electrónica de varrimento (SEM), para observação morfológica dos 

sólidos secos produzidos. 
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 Dispersão dinâmica de luz (DLS), para determinação das dimensões moleculares 

dos compostos em solução. 

 Calorimetria diferencial de varrimento (DSC) que possibilita determinar a 

temperatura e entalpia específica de mudança de estado, propriedades dos 

compostos ou complexos estudados. 

 Espectroscopia de infravermelho com transformadas de Fourier (FT-IR). 

 Actividade antioxidante pelo método estudado – absorvência dos radicais de 

oxigénio livres (ORAC). 

 Espectrofotometria no UV. 
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2. Introdução 

 

2.1. Bebidas não alcoólicas 

 Numa visão global esta indústria inclui a produção de três categorias de bebidas: 

os sumos, néctares e refrigerantes.1 

 ―Os sumos de frutos são produtos fermentescível, mas não fermentado, resultante 

de uma ou mais espécies de frutos conservadas pelo frio, mantendo a cor, aroma e o 

gosto que lhes são característicos. Estes podem ser fabricados à base de concentrados 

são produtos obtidos por reposição num sumo de frutos concentrado da água extraída do 

sumo durante a concentração e por restituição das substâncias aromáticas e, se for caso 

disso, da polpa e das células eliminadas do sumo, mas recuperadas durante o processo 

de produção do sumo de frutos de partida ou de sumo da mesma espécie de frutos. A 

água adicionada durante a produção dos sumos deve ter características muito específicas 

no que diz respeito às propriedades químicas, microbiológicas e organolépticas, de forma 

a preservar as qualidades essenciais dos sumos.‖2  

 ―Os sumos de fruta concentrada são produtos obtidos a partir de sumo de uma ou 

mais espécies de frutos por eliminação física da água, e quando o produto se destinar a 

consumo final não poderá ter menos de 50% de água eliminada. Existem ainda os sumos 

de frutos desidratados/em pó que diferem dos concentrados pela quantidade de água 

presente, não pode apresentar quase água nenhuma no produto final.‖2 

 ―Os néctares de frutos são designados de produtos fermentescível, não 

fermentado, obtido por adição de água e de açucares e/ou mel aos sumos, polmes de 

frutos ou a uma mistura destes. O teor mínimo e ou polme, em percentagem volumétrica 

de produto acabado, dos diferentes frutos num néctar encontra-se entre 25 a 50%.‖2,3 

 ―Os refrigerantes são constituídos essencialmente por água contendo solução, 

emulsão ou suspensão de qualquer dos ingredientes previstos na continuação do 

parágrafo juntamente com as diferentes categorias de refrigerantes, e eventualmente 

aromatizado e/ou gaseificado com dióxido de carbono. Os refrigerantes podem ser 

classificados como:‖4 

 Refrigerantes de sumos de frutos – sumos ou polme de frutos diluídos em água 

com diferentes frutos com um teor de sumo limite mínimo, em m/m, entre 6% a 

16%; 

 Refrigerantes de polme – resulta da diluição em água de polme ou dos seus 

derivados, contendo um teor mínimo de 2% (m/m) de partes comestíveis dos 

frutos; 



 
 

4 
 

 Refrigerantes de extractos vegetais – resulta da diluição em água de extractos e 

aromatizantes, podendo ainda incluir aromatizantes e ingredientes comestíveis de 

origem vegetal; 

 Refrigerantes de aromatizados - resulta da diluição em água de aromatizantes, 

no caso de não conter açúcares nem edulcorantes, designa-se de água 

aromatizada; 

 Água tónica – incolor e gaseificado contendo um teor de quinino de 45 mg/l e 85 

mg/l, expresso em hidrocloreto de quinino; 

 Refrigerantes de soda – incolor e gaseificado, contendo bicarbonato de sódio num 

teor mínimo de 0,3 g/l e dióxido de carbono num teor mínimo de 6 g/l; 

 As propriedades sensoriais das bebidas podem sofrer alterações durante o 

processo de produção e o tempo de prateleira. Para minimizar estes problemas recorre-

se a aditivos alimentares, adicionando-os durante o processo de formulação. 1,6 

 As bebidas não alcoólicas, onde incide este trabalho, mais do que um produto 

para satisfazer necessidades nutricionais e a sede do consumidor, dependem também de 

modas, tendências, e promessas de frescura sem limites. 1 

2.2. Aditivos alimentares na indústria de bebidas: relação com as propriedades 

sensoriais do produto  

Segundo a definição legal regulamentada ―os aditivos alimentares são substâncias 

que não são consumidas habitualmente como géneros alimentícios em si mesmas mas 

que são intencionalmente adicionadas aos géneros alimentícios para atingir determinado 

objectivo tecnológico descrito no presente regulamento, como, por exemplo, a 

conservação dos géneros alimentícios. Todos os aditivos alimentares deverão ser 

abrangidos pelo presente regulamento e, por conseguinte, a lista das classes funcionais 

deverá ser actualizada à luz do progresso científico e dos avanços tecnológicos. Contudo, 

não deverão ser consideradas aditivos alimentares as substâncias cuja utilização tenha 

por objectivo conferir determinado aroma e/ou sabor ou tenha fins nutricionais, tais 

como os sucedâneos do sal, as vitaminas e os minerais.‖5 

Os aditivos estão regulados em legislação própria e passam por um processo rigoroso 

e exigente de segurança alimentar antes de entrar no mercado e poder ser utilizado nos 

géneros alimentícios. 6 

Os aditivos presentes em produtos alimentares e de aditivos presentes em aditivos e 

enzimas alimentares. A seguir estão referidos alguns aditivos alimentares e a sua 

funcionalidade de acordo com o regulamento oficial da União Europeia:  
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 Edulcorantes – utilizadas para conferir sabor doce ou edulcorantes de mesa, 

como por exemplo o aspartame;  

 Corantes – conferem ou restituem cor a um género alimentício; 

 Conservantes – prolongam o prazo de conservação dos géneros alimentícios 

protegendo contra a deterioração causada por microrganismos;  

 Antioxidantes – substâncias que prolongam o prazo de conservação dos 

géneros alimentícios protegendo-os contra a deterioração causada pela 

oxidação, como são o exemplo do ácido ascórbico; 

 Emulsionantes – substâncias que tornam possível a formação ou manutenção 

de uma, mistura homogénea de duas ou mais fases imiscíveis, como óleo e 

água nos géneros alimentícios;  

As características sensoriais das bebidas não alcoólicas facilmente alteráveis são a 

cor, odor, sabor, textura.6 

Estes e outros aditivos têm de ter a aprovação das agências reguladoras (por 

exemplo, a EFSA (European Food Safety Agency) na União Europeia e a FDA - Food and 

Drug Administration, nos E U A), estabelecendo as mesmas os limites permitidos para os 

diferentes produtos.7 

2.2.1. Ácido ascórbico 

O ácido ascórbico é um composto orgânico, de baixo peso molecular, que não é 

sintetizado pelo corpo humano, ou é formado em quantidades mínimas, tem como função 

metabólica ser catalítico ou regulador de alguns processos, e são adicionadas em 

produtos alimentares em pequenas quantidades. A sua actividade antioxidante é a 

principal característica que o classifica. Este composto pode ser solúvel em água ou em 

gordura. A sua aparência é de um pó branco, sem odor e sabor ácido, as restantes 

propriedades encontram-se descritas na Tabela 1.8,9 

Tabela 1. Características gerais do ácido ascórbico.8,9 

Ponto de fusão (decomposição, 0C) 190 – 192 

Densidade (ρácido ascóbico, g/cm3) 1,65 

Rotação óptica ([]D
25 em H2O, 

c=1) 

+ 20,5o para 21o 

Solubilidade (s, g/mL H2O) 0,33 

λmax (UV, meio ácido, nm) 245 

Peso molecular (g/mol) 176,13 

 

A designação de vitamina c é direccionada a todos os compostos que exibam 

actividade qualitativa de ácido ascórbico, podendo este último ter muitas outras 
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designações oficiais da IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry), tais 

como ácido L-ascórbico, ácido L-xilo-ascórbico e ácido 3 – treo – 2 - hexanóico ϒ-lactona. 

A Figura 1 representa a estrutura do ácido ascórbico em meio ácido, observando-se os 

possíveis grupos funcionais mais reactivos e bastante característicos deste antioxidante, 

tais como são o caso do carbonilo (C=O), do alceno (C=C) e dos éteres (C-O-C).8,10 

 

Figura 1.Estrutura química do ácido ascórbico em meio ácido.
10 

 O ácido ascórbico sofre alterações das suas propriedades estruturais na presença 

e na ausência de oxigénio, sendo que a sua degradação depende da temperatura, da luz 

e do tempo.11
 

 A dose diária recomendada do ácido ascórbico é de 60 mg/dia, de acordo com a 

regulamentação nos Estados Unidos (FDA) e de 80 mg/dia na União Europa (Directiva 

2008/100/EU).8 

 A adição do ácido ascórbico aos alimentos tem como principal objectivo que o 

mesmo reaja com o oxigénio presente, oxidando-se, evitando deste modo que 

ingredientes mais sensíveis, como por exemplo os aromas, se oxidem, originando maus 

odores, sabores e alterações de cor.12 

2.2.2. Extractos de maçã 

Os extractos de maçã representam um papel importante para a saúde humana, 

sendo constituídos por compostos fenólicos, nomeadamente os polifenóis, os quais são 

caracterizados pela presença de um anel aromático com um ou mais substituintes 

hidroxilo.13,14  

Normalmente são constituídos por proteínas (2-8%), gorduras (menos de 1%), 

carbohidratos (1-5%), minerais (0,5-3%), total fibras dietéticas (1-5%), total de 

polifenóis (80%), e florizina (mais de 5%). Este último constituinte é um polifenol 

específico da família das plantas, o qual tem propriedades antioxidantes, benéficas para a 

saúde. 13,14  
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2.2.3. Ciclodextrinas 

A aplicação destes compostos na indústria alimentar pode trazer vantagens como 

prevenir a produção de maus aromas e disfarçar alguns indesejáveis, bem como a 

degradação da cor. As ciclodextrinas (CDs) têm uma estrutura molecular muito 

característica com cavidades, em que a superfície exterior é hidrofilica e o interior das 

cavidades são hidrofóbicas. São compostos da família dos oligossacáridos cíclicos com as 

subunidades de glucopiranose unidos por ligações glicosidicas α–(1,4). Estas possuem 

uma estrutura que possibilita a ocorrência de interacções intermoleculares, formando-se 

ligações covalentes que se devem a reacções ―host-guest” gerando estruturas 

supramolecular. São ainda agentes moleculares quelantes (com capacidade de captar 

iões formando duas ou mais ligações coordenadas e iónicas). Toda esta estrutura 

proporciona um ambiente micro heterogéneo. Existe uma tendência do principio activo 

escolhido, interagir com uma, duas ou três moléculas de CD.15,16  

2.2.3.1. Tipos e propriedades das diferentes ciclodextrinas 

Existem três tipos de CDs, α-CD, β-CD e a ϒ-CD, e estas encontram-se diferenciadas 

pelo número de unidades glicosilo, 6, 7 e 8, respectivamente. Na Tabela 2 estão 

representadas as características das α-CD, β-CD e a ϒ-CD.17,18  

Tabela 2. Características da α-CD, β-CD e a ϒ-CD.18 

Propriedades α-CD β-CD ϒ-CD 

Peso Molecular (g/mol) 972 1135 1297 

Solubilidade em água a 

25ºC (mg/ml) 

14,5 1,85 23,2 

Diâmetro fora (Ȧ) 14,6 15.4 17,5 

Diâmetro cavidade (Ȧ) 4,7-5,3 6.0-6.5 7,5-8,3 

Volume da cavidade (Ȧ3) 174 262 427 

 

A estrutura tridimensional das α-CD, β-CD e a ϒ-CD encontra-se ilustrada na 

Figura 2. Dependendo do princípio activo escolhido, as geometrias e estequiometria dos 

complexos obtidos serão diferentes. As formações dos complexos de inclusão devem-se a 

reacções de aminação, esterificação ou esterificação dos grupos primários e secundários 

das CDs.17,19 
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 Figura 2. Estrutura tridimendimensional das α-CD, β-CD e a ϒ-CD. 18 

 Para produzir nanocomplexos bioactivos de antioxidantes com ciclodextrinas 

recorreu-se a nanotecnologias, mais precisamente à secagem por aspersão.  

2.2.3.2. Influência das propriedades das ciclodextrinas na interacção molecular 

com outros compostos 

Neste trabalho estudaram-se apenas dois tipos de ciclodextrinas as CD-1 e CD-2, 

como tal neste subcapítulo todas as atenções estão direccionadas para a interacção com 

estes dois compostos.  

As ciclodextrinas actuam, em certa medida, como antioxidantes secundários na 

presença de outros antioxidantes, pois vão proteger a oxidação do ácido ascórbico, 

promovendo desta forma um efeito sinergético. Neste processo pode existir interacção 

entre a parte externa e interna das ciclodextrinas com as moléculas do incluato. No caso 

em estudo particulariza-se para moléculas antioxidantes, existindo uma tendência 

acentuada para aglomerar duas ou mais moléculas de ciclodextrinas em torno do 

antioxidante.20,21 

Existem diversos trabalhos publicados que permitem melhor compreender as 

possíveis interacções entre as ciclodextrinas e antioxidantes. Claudia Granero et Marcela 

Longhi (2007) estudaram as possíveis interacções entre as CDs e o ácido ascórbico. 

Observaram que as CD-1 têm um processo de desidratação característico entre os 50-

150 ºC, e que as interacções resultantes entre o ácido ascórbico e as referidas 

ciclodextrinas têm um ponto de fusão próximo dos 250ºC. As ligações formadas podem 

dever-se a pontes de hidrogénio formadas entre o antioxidante e as CDs, mais 

precisamente as interacções realizam-se entre os grupos C=C e C-O-C do anel do ácido 

ascórbico e as CDs. Espera-se a inclusão do ácido ascórbico nas cavidades das CDs. 

Existe uma tendência para as partículas de pequeno diâmetro entrarem nas cavidades 

das ciclodextrinas, dada as cavidades destas serem relativamente apolar. A estabilidade 
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dos complexos em solução vai depender de um equilíbrio químico, que sofre um 

deslocamento para os complexos quanto mais ácido for o meio.15,21  

Outros cientistas realizaram alguns trabalhos que comprovavam a inclusão do 

ácido ascórbico nas CDs.22,23
  

A comparação e a melhor descrição das interacções existentes serão mais adiante 

analisadas, pois neste trabalho foram feitos estudos que permitem fazer uma análise das 

alterações estruturais, tanto através da transferência de calor (DSC), como pela 

incidência de infravermelhos (FT-IR), e pelo próprio estudo de actividade antioxidante 

(ORAC). 20,21,24 

A utilização de complexos de CDs e antioxidantes têm algumas vantagens, como 

possibilitar uma protecção dos ingredientes activos contra oxidação, reacções induzidas 

pela luz, decomposição promovida pelo calor, perda por evaporação e sublimação, 

podendo ainda eliminar ou reduzir maus odores, contaminações microbianas, 

higroscopia, entre outras propriedades. Além disso a formação destes complexos é viável 

financeiramente.25  

2.3. Nanotecnologias 

 

2.3.1.O que são e quais as diferentes vertentes que abrangem 

Jo Anne Shatkin define nanotecnologias como uma engenharia simples com 

precisão atómica. O prefixo ―nano‖ confere uma escala de tecnologia, que usado na 

escala métrica representa 10-9 m.26 

Podem ter diferentes aplicações ao nível das ciências e das engenharias, da 

medicina, da energia, da indústria da cosmética e de aditivos alimentar. Abrangendo 

diferentes áreas tais como a de produção de nanopartículas, nanofibras, 

nanoequipamentos e equipamentos biotecnológicos.  

 As nanopartículas formadas durante o processo têm uma área de superfície de 

interfase maior comparativamente com as partículas antes de serem ―micronizadas‖, isto 

é quanto mais pequenas as partículas mais reactivas estas se tornam.26,27 

2.3.2. Como se podem aplicar na indústria alimentar 

 

 A aplicação de nanotecnologias na indústria alimentar tem sido estudada em 

diferentes direcções, quer explorando a manipulação da embalagem, quer as 

propriedades dos ingredientes e produtos.  
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 Ao nível das embalagens é possível controlar a migração do oxigénio para o seu 

interior através do uso de filmes contendo nanopartículas encapsuladas nos polímeros da 

embalagem, as quais vão reduzir a permeabilidade do polímero ao O2 e, 

simultaneamente, podem também minimizar a perda de CO2 (no caso das bebidas 

carbonatadas), aumentando desta forma o tempo de vida dos produtos.   

 Outra perspectiva será a utilização de compostos encapsulados, como por 

exemplo antioxidantes, que se libertam progressiva e controladamente no produto 

alimentar de interesse, com o fim de melhorar e conservar as suas propriedades.  

 A encapsulação oferece numerosos benefícios incluindo a fácil manipulação, o 

alcance da estabilidade do produto, protecção contra a oxidação de compostos voláteis, 

disfarçar maus sabores pela sua retenção, entregar múltiplos ingredientes activos, com 

prolongamento das características sensoriais dos alimentos. Podem também melhorar a 

solubilidade e a biodisponibilidade dos compostos encapsulados. 

 Os compostos bioactivos, tais como vitaminas e outros nutrientes, existem em 

pequenas quantidades nos alimentos; podendo ser adicionado maiores quantidades 

destes compostos nos mesmos ou em alimentos onde não estejam presentes, 

enriquecendo-os. Existem alguns exemplos deste tipo de aplicações, como são os casos 

da adição de β-caroteno (natural nas cenouras), licopeno (natural no tomate), ácidos 

ómega 3 (do óleo de salmão), entre outros. Por exemplo, George Weston Foods, na 

Austrália, disfarçou com nano-cápsulas a textura e odores do óleo de atum.28 

2.3.3. Quais as tecnologias de produção de nanopartículas 

 Existem numerosos processos de secagem capazes de produzir  

nanopartículas, entre os quais salientam-se processos de secagem e  

micronização por aspersão (spray dryer) e processos que utilizam  

fluidos supercriticos, que têm vindo a ganhar elevada atenção no meio  

académico e na indústria, nomeadamente tecnologia de rápida expansão de  

soluções supercriticas (RESS), precipitação com anti-solvente  

supercrítico (SAS), e formação de partículas a partir de soluções  

saturadas de gás comprimido ou fluído supercrítico (PGSS).29  

 

2.3.3.1. Secagem por aspersão (Spray Drying) 

 Esta tecnologia consiste num processo de atomização, e é normalmente utilizada 

para formar partículas em pó e/ou preservar soluções/suspensões líquidas, a partir da 

remoção do solvente. Promove a evaporação do solvente que solubiliza um determinado 

ou vários compostos que se pretendem secar, micronizar ou obter complexar entre si.30 
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Este processo de secagem é viável economicamente e bastante versátil, 

possibilitando inúmeras vantagens: é rápido e realiza-se apenas num passo, a diferentes 

escalas, tem grande reprodutibilidade de resultados, permite controlar tamanho das 

partículas e depende pouco da solubilidade dos compostos. As limitações deste processo 

estão relacionadas com as variações de temperaturas nas diferentes correntes do 

processo de secagem e com os baixos rendimentos de recuperação de partículas no final 

do processo, principalmente quando se trabalha em descontínuo.31 

As partículas formadas através desta técnica podem ter uma natureza 

higroscópica elevada (capacidade de absorver água e aumentar coesão entre partículas) 

e as suas propriedades termoplásticas podem afectar as suas características no final do 

processo. No caso de se observarem partículas higroscópicas, para que as partículas 

finais secas não assimilem água, dever-se-ão co-solubilizar adjuvantes de secagem 

(exemplo da maltodextrina), que apenas aumentam a estabilidade do produto final e 

evitam a aderência das partículas, o aumento da concentração destes faz reduzir a 

humidade da amostra, devido às propriedades higroscópicas destes adjuvantes, 

melhorando desta forma os rendimentos de secagem. 

 As propriedades das partículas que se pretendem estudar variam bastante com a 

temperatura de entrada e o grau de secagem das mesmas, nomeadamente a humidade 

residual, a actividade da água, o tamanho das partículas e a solubilidade. O aumento da 

temperatura de entrada vai reduzir a humidade contida e a actividade da água nos pós. A 

densidade das partículas depende igualmente da temperatura de entrada, tendo uma 

variação inversamente proporcional.32,33 

 Figura 3. Secador de aspersão (Spray dryer)34. A) Equipamento laboratorial da Buchi, modelo B-290; 

B) Diagrama esquemático dos componentes: 1 – Entrada de gás de secage; 2 - Aquecimento; 3 - Sensor de 

temperatura da entrada de ar; 4 – Atomizador de entrada dos dois fluidos; 5 – Câmara de secagem; 6 – 

Sensor de temperatura da saída de ar; 7 – Ciclone; 8 – Vaso de recolha do produto final; 9 – Aspirador. 34 

Na Figura 3 A) ilustra-se um exemplo de um equipamento de spray dryer, para 

escala laboratorial. Na Figura 3 B) esquematiza-se o equipamento e o processo. O 

 A)  B)  
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processo é de simples execução e as operações chaves neste processo serão a 

velocidade de secagem e a eficiência da aspiração. O processo utiliza N2 gasoso (gás 

inerte), como fluido de secagem e tem de se garantir que o aquecimento do equipamento 

é adequadamente usado e o gás se encontra à temperatura pretendida. Só depois a 

válvula de entrada de ar é aberta, permitindo um caudal constante, até saturar a câmara 

de secagem. Depois de garantir a dissolução dos compostos precursores (soluto (s) 

pretendido (s) solubilizado (s) num solvente), esta é bombeada com fluxo constante 

(controláveis) através de um atomizador, com o diâmetro dos orifícios seleccionáveis, de 

acordo com o resultado final pretendido. Este processo de atomização vai fazer com que 

as gotículas atomizadas sequem e precipitem no fundo da câmara de secagem quase 

instantaneamente. Juntamente com uma aspiração constante, as mais finas dirigem-se 

para o ciclone, que vai promover a sua deposição. Os compostos secos e micronizados 

são colectados nos vasos de recolha e nas próprias paredes do ciclone.33  

O processo de secagem por aspersão pode ser optimizado manipulando variáveis 

como o caudal de entrada da solução a secar (entre 5 e 11 ml/min) e a temperatura de 

entrada (depende das propriedades dos diferentes compostos, por exemplo o ácido 

ascórbico tem um ponto de fusão aos 190ºC). Outras variáveis operatórias que também 

influenciam a secagem dos compostos precursores são o caudal do gás de secagem 

(azoto inerte, próximo de 600 l/h) e o caudal de aspiração (aproximadamente 31,5 

m3/h). Para a variação dos caudais acima referidos, são esperados rendimentos entre 40-

70%, sendo que o rendimento é maior quando o caudal da solução é menor. A 

manipulação do caudal da solução (Qsol) vai também fazer variar a temperatura de saída 

(Tout), quanto maior for o Qsol menor a Tout.
35  

Na Tabela 3 encontram-se descritas algumas aplicações alimentares e 

farmacêuticas da secagem por aspersão. 
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Tabela 3. Exemplos de trabalhos realizados em diferentes tipos de spray-dryer. 

Secagem/ 

Redução 
Aplicação Referência 

Gengibre 

Investigar a maturidade dos 

rizomas de gengibre e o efeito da 

temperatura do processo nas suas 

propriedades 

33 

Complexos de 

nanopartículas de 

lípidos/quitosano 

Indústria farmacêutica; 

Administração pulmonar de macro 

moléculas 

 

36 

Sumos de fruta 

Industria alimentar; secagem de 

aditivos alimentares e optimização 

dos parâmetros operacional e 

reologia dos pós 

37 

Encapsulamento de 

compostos 

hidrossoluveis 

Utilização da sílica como ―carrier‖, 

conseguindo garantir que o 

principio activo fica 100% 

encapsulado e é libertado por 

difusão 

38 

Materiais 

formadores de géis 

hidrofilicos 

Encapsulamento de ceras e óleos 

para concentrar e proteger as 

propriedades que estes conferem 

como protectores contra a oxidação 

39 

Encapsulamento de 

óleo vegetal numa 

matriz com 

maltodextrin e 

goma de acácia 

Aproveitar actividade antioxidante e 

aromas conferidos. Aplicação na 

industria alimentar 

40 

 

2.3.4. Vantagens e desvantagens na indústria 

As nanotecnologias resultam de evoluções tecnológicas e consideram-se 

vantajosas por diversos motivos, entre os quais permitirem combinar propriedades 

diferentes, de duas ou mais substâncias puras, criando complexos multifuncionais com 

base numa fabricação tecnológica universal.  

A criação de uma matriz de um nanoaditivo (nanopartículas) é bem mais 

dispendiosa do que num processo de micronização. Os nanoaditivos têm matrizes mais 

finas, consequentemente o seu princípio activo estará mais exposto, desta forma o 

tempo reaccional será menor. Por exemplo, os cristais mais pequenos têm um 

decaimento do ponto de fusão devido a uma contracção da estrutura. 
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Com o aparecimento das nanotecnologias iniciou-se um ciclo novo, onde se 

consegue gerar nanopartículas dispersas de forma controlada. Problema corrente prende-

se com o facto de uma matriz nanopartículada poder não libertar o composto no tempo 

adequado, e a má solubilidade do composto/matriz poder alterar a libertação no instante 

desejado.27 
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3. Materiais e Métodos 

 

3.1. Micronização e secagem por aspersão 

Neste trabalho o processo de micronização e secagem por aspersão realizou-se 

num mini spray-dryer, Buchi, modelo B-290. O processo em si é relativamente simples; 

após preparação devidamente rigorosa e precisa das diferentes soluções, pesagens 

realizadas numa balança analítica (limite mínimo de detecção 1,00 mg), de forma a 

garantir a homogeneidade das mesmas, através de uma agitação magnética a 700 rpm, 

proceder à montagem correcta do equipamento, estabilizar as condições operatórias do 

processo, tais como a temperatura de entrada (Tin), o caudal da bomba (Qbomba), caudal 

de entrada de N2 (QN2), que depende da pressão a que se bombeia o ar, e a potência de 

aspiração do ar. As primeiras variáveis a controlar são a Tin e a potência de aspiração, a 

segunda não sofre oscilações, enquanto a primeira tem de estabilizar à temperatura que 

for indicada pelo operador. Permitir a entrada do N2 à pressão desejada, e deixar 

estabilizar a temperatura que indica no equipamento. De seguida, preencher as tubagens 

com o solvente utilizado, água MilliQ purificada), injectar a solução com uma bomba 

peristáltica, que vai atomizar a solução na passagem pelo orifício com um diâmetro de 

0,7 nm. Após terminar o processo, fazer limpeza das linhas novamente com o solvente 

utilizado, desligar a bomba de líquidos, a Tin e o QN2, nesta sequência. Quando a Tin 

baixar até 700C, desligar o aspirador e o pode recolher-se a amostra.  

3.1.1. Ácido ascórbico 

Preparar [ácido ascórbico] = 5,00 mg/mL em água MilliQ, agitando 

magneticamente por 5 minutos a 700 rpm. Garantida a solubilização da solução, liga-se 

a aspiração com um caudal de 38 m3/h o aquecimento e o sensor de Tin até atingir os 

200oC pré-marcados, e esperar estabilizar, a temperatura de saída (Tout) dada a 

aspiração foi 108 oC. Abre-se a válvula da garrafa de ar (N2, Air Liquide), com uma 

pressão de N2 (PN2) de 4 bar e um caudal (QN2) de 357 L/h. Bombeia-se a solução a um 

caudal de 6 mL/min. 

3.1.2. Ciclodextrina-1 

 

 Preparar [CD-1] = 5,00 mg/mL (obtido companhia Sigma - Aldrich) em água, 

agitar 5 minutos numa placa de agitação, 700 rpm. Garantida a solubilização da solução, 

ligar aspiração com um caudal de 38 m3/h e o sensor de Tin até atingir os 200oC pré-

marcados, e esperar estabilizar, a temperatura de saída foi 108 oC. Abrir válvula da 

garrafa de ar (N2, Air Liquide), com uma pressão de N2 (PN2) de 4 bar e um caudal (QN2) 

de 357 L/h. Bombear solução a um caudal 6 mL/min. 
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3.1.3. Ciclodextrinas-2 

Preparar [CD-2] = 5,20 mg/mL (SAFC) em água MilliQ, agitando magneticamente 

por 5 minutos a 700 rpm. Garantida a solubilização da solução, liga-se a aspiração com 

um caudal de 38 m3/h o aquecimento e o sensor de Tin até atingir os 200oC pré-

marcados, e esperar estabilizar, a temperatura de saída (Tout) dada a aspiração foi 107 

oC. Abre-se a válvula da garrafa de ar (N2, Air Liquide), com uma pressão de N2 (PN2) de 

4 bar e um caudal (QN2) de 357 L/h. Bombeia-se a solução a um caudal de 6 mL/min. 

3.1.4. Complexos de antioxidantes com ciclodextrinas 

 

 Ciclodextrinas-1 : ácido ascórbico 

Preparar para as diferentes soluções nas razões mássicas de CD-1:ácido ascórbico 

em água (agitar 5 minutos a 700 rpm) e nas condições indicadas na Tabela 4, sendo o 

procedimento da tecnologia similar aos processos de aspersão indicados anteriormente.  

Tabela 4. Diferentes condições utilizadas durante a secagem e micronização das misturas de CD-

1:ácido ascórbico nas diferentes razões mássicas (solubilizadas em água) indicadas na tabela. 

CD-1:ácido ascórbico 

    
 

N2  

Ensaios  rmássica  

(CD-1:AA) 

Qaspiração 

(m3/h) 

Tin 

(ºC) 

Tout 

(ºC) 

PN2 

(bar) 

QN2 

(L/h) 

QL 

 (mL/min) 

1 1,0-3,0:1,0-3,0 38,0 200,0 114,0 4,0 357,0 6,0 

2 5,0-7,0:0,2-2,2 38,0 180,0 99,0 4,0 357,0 6,0 

3 3,0-5,0:0,3-2,3 38,0 180,0 77,0 3,0 357,0 6,0 

4 3,0-5,0:0,4-2,4 35,0 180,0 78,0 3,0  357,0 6,0 

5 3,0-5,0:0,8-2,8 35,0 180,0 93,0 3,0 357,0 3,1 

6 4,0-6,0:0,8-2,8 35,0 180,0 92,0 3,0 357,0 3,1 
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 Ciclodextrinas-2 : ácido ascórbico 

 

 Preparar para as diferentes soluções, nas razões mássicas de CD-2:ácido 

ascórbico em água (agitar 5 minutos a 700 rpm) e nas condições indicadas na Tabela 5, 

sendo o procedimento da tecnologia similar aos processos de aspersão indicados 

anteriormente. 

Tabela 5. Diferentes condições utilizadas durante a secagem e micronização das misturas de CD-

2:ácido ascórbico nas diferentes razões mássicas (solubilizadas em água) indicadas na tabela. 

CD-2:ácido ascórbico 

     N2  

Ensaios rmássica  

(CD-2:AA) 

Qaspiração 

(m3/h) 

Tin (ºC) Tout (ºC) PN2 

(bar) 

QN2 

(L/h) 

QL 

(mL/min) 

1 3,0-5,0:0,5-2,5 38,0 180,0 98,0 4,0 357,0 6,0 

2 3,0-5,0:0,4-2,4 35,0 180,0 90,0 3,0 357,0 3,1 

3 3,0-5,0:0,8-2,8 35,0 180,0 90,0 3,0  357,0 3,1 

 

 Extracto de maçã : CD-1 

 

 Preparar de rmássica (CD-1:extracto de maçã) = 3,0-5,0:0,5-1,5 (mg:mg) em água, 

extracto de maçã fornecido pela Phytonutriance, Diana Naturals. Agitar 5 minutos numa 

placa de agitação, 700 rpm. Garantida a solubilização da solução, ligar aspiração com um 

caudal de 35 m3/h e o sensor te Tin até atingir os 180oC pré-marcados, e esperar 

estabilizar, a temperatura de saída foi 89 oC. Abrir válvula da garrafa de ar (N2, Air 

Liquide), com uma pressão de N2 (PN2) de 3 bar e um caudal (QN2) de 357 L/h. Bombear 

solução a um caudal 3,1 mL/min.  

 

 Extracto de maçã : CD-2 

Preparar rmássica (CD-2:extracto de maçã) = 3,0-5,0:0,5-1,5 (intervalo) em água, 

agitar 5 minutos numa placa de agitação, 700 rpm. Garantida a solubilização da solução, 

ligar aspiração com um caudal de 35 m3/h e o sensor te Tin até atingir os 180oC pré-

marcados, e esperar estabilizar, a temperatura de saída foi 98 oC. Abrir válvula da 

garrafa de ar (N2, Air Liquide), com uma pressão de N2 (PN2) de 3 bar e um caudal (QN2) 

de 357 L/h. Bombear solução a um caudal 3,1 mL/min. 
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3.2. Caracterização dos nano compostos obtidos 

3.2.1. Morfologia dos diferentes compostos 

A microscopia electrónica de varrimento (SEM) é utilizada para observar a 

morfologia dos compostos resultantes do processo de secagem por aspersão. Esta 

análise foi realizada no instituto superior técnico, no laboratório de microscopia do 

ICEMS. As amostras são previamente revestidas de ouro, podendo de seguida ser 

observadas, no microscópio electrónico (Hitachi S2400). Fotografaram-se as perspectivas 

que melhor permitem tirar conclusões das estruturas tridimensionais e morfologias das 

diferentes amostras. Analisaram-se as amostras do AA, CD-1, CD-2, CD-2: AA (3,0-

5,0:0,4-2,4 massa), CD-2: AA (3,0-5,0:0,8-2,8 massa), CD-1: AA (3,0-5,0:0,4-2,4 

massa), CD-1: AA (3,0-5,0:0,8-2,8 massa), CD-2: extracto maçã (3,0-5,0:0,5-2,5 

massa), CD-1: extracto de maçã (3,0-5,0:0,5-2,5 massa), mistura CD-2 + AA (3,0-

5,0:0,4-2,4 massa) e da mistura CD-1 + AA (3,0-5,0:0,4-2,4 massa). 

3.2.2. Calorimetria diferencial de varrimento (Differential scanning calorimetry) 

Antes de se proceder ao varrimento de temperaturas no aparelho, fizeram-se 

estudos numa mufla para ver até onde é justificado o mesmo, a partir do aspecto visual 

das amostras (ácido ascórbico, CD-2, CD-1, CD-2:AA nas razões mássicas de 3,0-

5,0:0,4-2,4 e 3,0-5,0:0,8-2,8, CD-1:AA nas razões mássicas entre 3,0-5,0:0,4-2,4 e 

3,0-5,0:0,8-2,8, CD-2:extracto maçã e de CD-1:extracto maçã). Procedeu-se a duas 

etapas de aquecimento (0-300 oC e 300- 400 oC), a uma velocidade de 10 oC/min. 

Pesa-se duas tampas adequadas para o equipamento utilizado (IST), com peso no 

intervalo 10,5-11,5 mg, e as amostras, que nelas se inserem, não deve exceder mais de 

5 mg. Procede-se à pesagem das amostras referidas no período anterior, acrescentando 

as amostras do extracto de maçã, e das misturas físicas da CD-1 e da CD-2 com AA 

(proporção 23,0-27,0 mg:2,0-4,0 mg). Faz-se um varrimento térmico no intervalo entre 

a temperatura ambiente e 250oC nas diferentes amostras, medindo-se a potência térmica 

libertada por unidade de massa nesse intervalo (P/m). 

3.2.3. Espectrofotometria UV-VIS 

Preparar tampão citrato, 20 mM, a pH=3, com ácido cítrico e citrato de sódio, e as 

soluções de acordo com a Tabela 6. Após preparar as soluções, colocam-se alíquotas nos 

poços da microplaca de 250 µl/poço, com a máxima precisão, utilizando uma micro 

pipeta multicanal, de forma a preencher pelo menos 3 poços com cada solução. O 

espectrofotometro com leitor de microplacas utilizado foi SpectraMax 384 Plus (Molecular 



 
 

19 
 

Devices), cujo percurso óptico (l) é 0,7 cm, o aparelho tem uma placa de agitação 

incorporada e permite agitação constante quando programada. Fazer um varrimento de 

comprimento de onda nas diferentes amostras numa gama de intervalos de λ= 210-360 

nm.  

Tabela 6. PH e composição das amostras de AA, CD-2, CD-2: AA (3,0-5,0:0,4-2,4 massa), CD-1: 

AA (3,0-5,0:0,4-2,4 massa), CD-1: extracto de maçã e CD-2: extracto de maçã (3,0-5,0:0,8.2,8 

massa) através do espectrofotometro na gama UV. 

Soluções pH 
[solução mãe] 

(mg/ml) 

V sol.mãe 

(mL) 

mamostra 

(mg) 

Vtampão 

(mL) 

VH2O 

(mL) 

[sol.final] 

(mg/mL) 

Ácido 

ascórbico 
3,0 0,1 10,0 1,3 40,0 1,0 0,03 

CD-2 3,0 0,9 10,0 9,2 4,0 0,5 2,1 

CD-2: AA 3,0 1,0 10,0 10,2 4,0 0,5 2,3 

CD-1: AA 3,0 2,2 10,0 22,4 8,5 1,5 2,2 

CD-1: 

extracto 

maçã 

3,0 1,2 10,0 11,6 5,0 0,5 2,1 

CD-2: 

extracto 

maçã 

3,0 1,2 10,0 11,3 5,0 0,5 2,1 

 

 

3.2.4. Espectroscopia de infravermelhos com transformada de Fourier 

Analisaram-se as amostras de ácido ascórbico, CD-2, CD-1, CD-2:AA nas razões 

mássicas de 2,0-4,0:1,0 e 6,0-8,0:1,0, de CD-1:AA nas razões mássicas 2,0-4,0:1,0 e 

6,0-8,0:1,0, CD-2:extracto maçã e de CD-1: extracto maçã extracto de maçã, e das 

misturas físicas da CD-1 e da CD-2 com AA (proporção 20,0-30,0 mg:3,0-4,0 mg). 

Utilizou-se o equipamento (ABB FTLA 2000). Após recobrir a óptica do equipamento com 

uma camada fina mas completa das amostras (sólidas, em pó), iniciou-se um varrimento 

do número de ondas no intervalo de 500-4000 cm-1. 

3.2.5. Dispersão dinâmica de luz 

 Para esta análise aproveitaram-se algumas das soluções já preparadas em 2.2.2., 

mais precisamente para o ácido ascórbico processado nas concentrações de 0,03mg/ml, 

CD-2 (processada nas condições indicadas em 2.1.2.) com concentração de 2,1 mg/ml, 
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CD-2: AA (processado nas condições indicadas no ensaio 1) com concentração de 2,3 

mg/ml, CD-1: extracto de maçã com concentração de 2,2 mg/ml.  

 O equipamento utilizado para a análise da dimensão das partículas em meio 

aquoso é o Zetasizer Nano ZS, com limite de detecção de 0,3 nm – 10 µm, a 

concentração das amostras tem de se encontrar no intervalo de 0,1 – 40×103 mg/L, e o 

volume de amostra limitativo para análise é no mínimo 12 µL.  

 As amostras e o tampão foram filtradas com um filtro de 0,1 µm de poro, de 

forma a garantir que grandes aglomerados de partículas e/ou impurezas fossem filtradas. 

Diluíram-se as amostras todas para uma concentração 10 vezes menor da que tinha 

inicialmente, com tampão a pH = 3, de forma a garantir que o efeito de polidispersão da 

luz (PdI) fosse minimizado.  

 Depois de preparadas as amostras, selecciona-se o programa com que se 

pretende analisar no Zetasizer Nano ZS, neste caso, o programa que mede o tamanho 

das partículas em solução, independentemente do volume das mesmas, selecciona-se o 

modo de execução de 3 medições da mesma amostra para analisar a variação do PdI ao 

longo do tempo. 

3.2.6. Actividade antioxidante (ORAC) 

 Estes estudos foram realizados com a ajuda da Ana Nunes, colaboradora do 

Laboratório de Nutracêuticos e Libertação Controlada (IBET, Dra. Catarina M.M. Duarte), 

sendo o procedimento baseado nos trabalhos de Serra, et al41 e de Ou et al.,42 

 Prepara-se a solução-mãe de 2-sódio fluoresceína, no momento de utiliza-se, 

4×10-3 mM em tampão fosfato (75 mM, pH 7,4) e armazenar-se a 5ºC, durante a 

preparação das restantes amostras. No dia do ensaio, dilui-se a solução-mãe 1:20000 

em tampão fosfato (75 mM, pH 7,4). 

 Dissolvem-se 0,414 g de dicloridrato 2 - amidinopropano (AAPH) em 10 ml de 

tampão fosfato (75 mM, pH 7,4), devendo a solução ser preparada no próprio dia de uso 

e conservada no frio (em gelo ou a 4ºC). 

 Utilizaram-se duas variantes para efectuar a calibração do método. A recta de 

calibração foi efectuada com soluções padrão de Trolox (antioxidante), em tampão 

fosfato (75 mM, pH 7,4), nas concentrações de 5, 10, 20, 30 e 40 µM. Para medição das 

actividades antioxidantes das amostras usaram-se concentrações nas gamas de 1,25, 

2,5, 5, 10, 20 µM, das misturas físicas dos diferentes compostos. A solução-mãe de 

Trolox tinha uma concentração de 5000 µM no tampão fosfato referido. Obteve-se as 
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curvas de decaimento da fluorescência (AUC) através do método de ORAC, e os net AUC 

são as áreas dos valores obtidos da subtracção do branco ao AUC. 

 O ensaio é realizado numa placa branca de 96 poços para fluorescência. Inicia-se 

com a adição de 25 µL das amostras a 150 µL de solução de fluoresceína. De seguida o 

equipamento, através de um injector, doseia nos diversos poços 25 µL da solução de 

AAPH (adicionado nos instantes iniciais, t0). A medição das curvas de decaimento nos 

diferentes poços é feita após a adição do AAPH.  

 Analisaram-se as amostras de CD-1, CD-2, ácido ascórbico processadas, ácido 

ascórbico e extracto de maçã sem estar processado, ainda as misturas físicas dos 

compostos sem estarem processados por aspersão (nas mesmas razões mássicas a que 

foram processadas as amostras analisadas), e das amostras processadas em razões 

mássicas entre 2,0-4,0:1,0 e 6,0-8,0:1,0 ciclodextrinas:antioxidante. Para conseguir ler 

o decaimento de fluorescência são necessários aproximadamente 300 µL, utilizaram-se 

diferentes diluições das substâncias, para se conseguir fazer a interpolação na recta de 

calibração do Trolox.  

4. Apresentação e Discussão dos Resultados 

 

4.1. Processos de secagem – rendimentos e optimização dos processos 

A realização de ensaios em diferentes condições teve como objectivo a aplicação 

de variâncias nos processos de secagem e perceber quais os parâmetros que se podem 

melhorar para optimizar os rendimentos de recuperação dos compostos finais. O baixo 

rendimento obtido é um dos maiores problemas no processo de aspersão (processo 

descontinuo).  

O objectivo principal deste estudo não é optimizar as condições de secagem dos 

compostos precursores dos complexos com actividade antioxidante, isto é, recuperação 

das CD-2, da CD-1 e do ácido ascórbico, porém realizou-se um ensaio de secagem com 

cada um para se poder ter padrões para todo o processo de caracterização.  

O rendimento do processo é determinado através da equação 1. 

 
       

 
     í                   

     í              
                (equação 1) 

Ao nível laboratorial a influência do ―volume morto‖ é muito significativo, pois a 

recolha dos compostos no final é feita com uma escova e existem locais do equipamento 

de difícil acesso, e este volume vai ser sempre o mesmo independentemente da 

quantidade de amostra que se pretende secar. O rendimento foi também influenciado 
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pelas partículas finas que são aspiradas, posteriormente retidas no filtro, mas não 

recuperáveis.  

As condições de secagem não se encontram optimizadas, existindo porém alguns 

parâmetros no processo que podem ser trabalhados de forma a proceder a esta 

optimização, tais como:  

a) a potência de aspiração, como se conseguiu observar existem vestígios de 

partículas à entrada e nas tubagens do aspirador, o que significa que se baixarmos a 

potência de aspiração será esperado uma perda menor de partículas finas;  

b) o caudal de secagem (QN2) tem de garantir que é suficientemente para permitir 

a secagem das partículas, dever-se-ia fazer estudos nas mesmas quantidades 

operatórias e ver de que forma este parâmetro faz variar o rendimento de secagem;  

c) o caudal da bomba de líquidos pois esta vai influenciar o tempo de contacto da 

solução que se pretende secar e do gás de secagem (espera-se que quanto menor a 

velocidade, maior serão as partículas obtidas e terão menor teor de água), e o tamanho 

de partículas que se espera obter, pois quanto maior é a velocidade do líquido maior será 

a tensão de corte (Lei de Newton da viscosidade – equação 2). Na equação 2 está 

representada a relação da tensão de corte exercida ( ) com o gradiente de deformação 

(dv/dy), têm uma relação directamente proporcional.  

Como se pode observar pela Tabela 7, onde estão representados os rendimentos 

de recuperação obtidos e as condições utilizadas, pode verificar-se que algumas 

percentagens de recuperação dos compostos finais são muito baixas (36-50% e nunca 

superior a 72%), sendo que estes valores ao nível industrial vão ser sempre 

obrigatoriamente maiores pois a relação entre o volume produzido/volume morto é muito 

superior.  

Neste trabalho não se determinou a humidade final das amostras por escassez de 

tempo. O cálculo da humidade seria um dado importante obter para confirmar a secagem 

ou não das partículas, influenciando directamente o rendimento de secagem, pois uma 

parte da pesagem pode ser água, e está a ser considerada toda a pesagem como 

amostras secas.  

Existem algumas justificações inerentes aos baixos rendimentos, por exemplo, no 

caso do ácido ascórbico, o seu ponto de fusão encontra-se perto dos 190-193 oC, e no 

processo utilizou-se azoto a 200 oC suficiente para fundir o antioxidante (ou a 

substância), daí o baixo rendimento obtido, acontecendo exactamente o mesmo quando 
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foi realizado o primeiro ensaio para a complexação CD-1: AA, pois no final do processo 

obteve-se um filme caramelizado nas paredes do ciclone.  

   
  

  
                       (equação 2) 

O azoto é o gás utilizado no processo de secagem por aspersão, e o seu consumo 

durante o processo é elevado. O sistema de fornecimento de azoto para o equipamento é 

constituído por dois manorredutores: um na garrafa, mede a pressão a que o gás está a 

ser disponibilizado, e uma válvula de agulha na entrada do equipamento que permite 

regular o caudal de entrada do gás de secagem. Portanto o que determina o consumo de 

azoto é o caudal de entrada do mesmo, e que é regulado pela válvula de agulha do 

equipamento de spray dryer.  

Tabela 7. Descrição das condições de secagem por aspersão e rendimentos associados. 

Compostos Condições operatórias 

 N2  

 
minício 

 (g ou g:g) 

Qbomba 

(ml/min) 

Tin 

(oC) 

Qaspiração 

(m3/h) 

P 

(bar) 

Q 

(L/h) 

mfinal 

(g) 

ηrecuperação 

(%) 

Ácido 

ascórbico 
2,50 6,0 200 38 4 357 0,89 35,6 

CD-1 0,50 6,0 200 38 4 357 0,33 66,0 

CD-2 0,52 6,0 200 38 4 357 0,37 71,2 

CD-1: AA 

1,00-3,00:1,00-3,00 6,0 200 38 4 357 NA NA 

5,00-7,00:0,20-2,20 6,0 180 38 4 357 2,09 62,2 

3,00-5,00:0,30-2,30 6,0 180 38 3 357 0,38 42,2 

3,00-5,00:0,40-2,40 6,0 180 35 3 357 0,41 44,6 

3,00-5,00:0,80-2,8 3,1 180 35 3 357 0,47 45,2 

4,00-6,00:0,80-2,80 3,1 180 35 3 357 0,68 54,0 

CD-2: AA 

2,00-3,00:0,36 6,0 180 38 4 357 1,77 66,0 

3,00-5,00:0,40-2,40 3,1 180 35 3 357 0,45 48,9 

3,00-5,00:0,80-2,80 3,1 180 35 3 357 0,53 51,0 

CD-2: 

extracto 

de maçã 

3,00-5,00:0,50:2,5 3,1 180 35 3 357 0,41 39,4 

CD-1: 

extracto 

de maçã 

3,00-5,00:0,50:2,5 3,1 180 35 3 357 0,37 35,6 

NA – não se obtiveram resultados. 



 
 

24 
 

4.2. Morfologia das amostras obtidas na secagem por aspersão 

A morfologia das diferentes amostras varia consoante o tipo de partículas 

estudadas e com as diferentes variantes operatórias no processo de secagem, como as 

quantidades complexadas de antioxidantes com ciclodextrinas, com a temperatura de 

processamento por secagem de aspersão e com o caudal de bombeamento da solução. 

Através da observação de diferentes ampliações e perspectivas consegue ver-se a 

tendência da distribuição de diâmetros característicos dos diferentes compostos e 

complexos e as suas morfologias. 

Iniciou-se o estudo pela observação das substâncias padrão tais como: CD-2, CD-

1, do ácido ascórbico e extracto de maçã (este último não foi processado por aspersão). 

Na Tabela 8 encontram-se ilustradas algumas perspectivas dos mesmos compostos.  

Nas condições referidas para a micronização e secagem por aspersão, verificou 

obtiveram-se diferentes tamanhos de partícula para as CD-2 e CD-1 (através das 

diferentes ampliações das imagens de microscopia na Tabela 8), com tendência a formar 

aglomerados entre as partículas de dimensões inferiores com os de dimensões superiores 

(diâmetros médios de 2 µm em partículas de 0,5 µm). A morfologia das mesmas é 

bastante diferente e pelas imagens de SEM são facilmente diferenciáveis, ambas 

apresentam concavidades. As CD-2 têm um aspecto esférico e bastante regular, 

enquanto as CD-1 são disformes, mais rugosas e com maior número de concavidades.  

O ácido ascórbico ficou com um aspecto de aglomerado disforme, devido às 

temperaturas utilizadas no processo, provavelmente pela excessiva temperatura do azoto 

à entrada do tanque de precipitação (200ºC) acima do ponto de fusão do ácido 

ascórbico, entre 190-193oC.Outro contributo possível para deteriorar a amostra, que é 

bastante sensível, são os feixes de electrões que o equipamento de SEM utiliza para 

obter imagens pois, quando se amplifica as imagens, começam a aparecer fissuras nas 

partículas. Esta característica é bastante importante no caso da complexação deste 

antioxidante com as ciclodextrinas, pois estas últimas não se mostraram fotossensíveis. 

A observação do outro antioxidante estudado, o extracto de maçã, não sofreu o 

processo de secagem e micronização por aspersão, por isso não se conseguiu amplificar 

muito a imagem, devido ao tamanho grande das partículas (40 µm) e à sua 

fotosensibilidade. O aspecto das amostras é de microcápsulas grandes com micro-

partículas no seu interior, com uma morfologia muito esférica. 
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Tabela 8. Imagens SEM das partículas de CD-2, CD-1 e ácido ascórbico obtidas na secagem por 

aspersão e do extracto de maçã comercial e respectivas condições operatórias de desidratação. 

Substâncias Imagem 1 Imagem 2 Imagem 3 

CD-2 

 

 

ampliação 3500 X  

 

ampliação 10000 X 

 

ampliação 13000 X 

Condições de produção: [CD-2] = 5,2 mg/ml; Qbomba=6,5 mL/min; Tin=200ºC; 

Tout=107ºC; PN2=4,0 bar 

CD-1 

 

 

ampliação 3500 X 

 

ampliação 10000 X 

 

ampliação 10000 X 

Condições de produção: [CD-1] = 5,0 mg/ml; Qbomba=6,5 mL/min; Tin=200ºC; 

Tout=108ºC; PN2=4,0 bar 

Ácido 

ascórbico 

  

ampliação 1600 X 

 

ampliação 3500 X 

 

ampliação 10000 X  

Condições de produção: [ácido ascórbico] = 5,0 mg/ml; Qbomba=6,5 mL/min; 

Tin=200ºC; Tout=108ºC;PN2=4bar 

Extracto de 

maçã 

 

 

ampliação 150 X 

 

ampliação 500 X 

 

ampliação 500 X 

Comercial; sem processos de secagem e micronização posteriores. 
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A complexação dos antioxidantes com os dois tipos de ciclodextrinas em 

diferentes proporções, referidas anteriormente foi estudada na Tabela 9 estão ilustradas 

algumas perspectivas da possível complexação da CD-1: AA em diferentes proporções. 

Obtiveram-se resultados bastante interessantes e distintos para os dois tipos de 

ciclodextrinas, como se pode observar através das alterações morfológicas. 

Na razão mássica de 3,0-5,0:0,4-2,4 entre CD-1:AA, não houve alterações 

significativas da morfologia das partículas resultantes da complexação. As partículas de 

CD-1 aumentaram a tendência para formar aglomerados, estando estes aglomerados 

num filme contínuo, não particulado.  

Tabela 9. Imagens SEM das partículas de CD-1: ácido ascórbico, que foram obtidas na secagem 

por aspersão, e respectivas condições de operação. 

Compostos Imagem 1 Imagem 2 Imagem 3 

CD-1: AA 

 

 

ampliação 2500 X 

 

ampliação 5500 X 

 

ampliação 6500 X 

Condições de produção: Razão mássica 3,0-5,0:0,4-2,4; Qbomba=6,0 mL/min; 

Tin=180ºC; Tout=78ºC; PN2=3bar 

 

3500 ampliação 

 

5500 ampliação 

 

7000 ampliação 

Condições de produção: Razão mássica 3,0-5,0:0,8-2,8; [Tin=180 ºC; Tout=90ºC; 

PN2=3bar; Qbomba=3,1 mL/min 

 

A partir da observação da amostra de CD-1: AA na razão mássica de 3,0-5,0:0,5-

1,5 verificou-se que o aumento da proporção de AA na mistura química ou as alterações 

nas condições operatórias provocaram alterações morfológicas. As ciclodextrinas 

incharam, tornaram-se esféricas e menos rugosas. As partículas esféricas formadas 

tornaram-se fotossensíveis, formando-se fissuras, quando se incide o feixe de electrões 
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do equipamento SEM, como se encontra ilustrado na amplificação de 7000 vezes. Nesta 

razão consegue-se observar numa ampliação inferior (3500 X) uma estrutura amorfa, 

semelhante ao ácido ascórbico, ―semeada‖ de ciclodextrinas, o que pode ser um indício 

de que nem todo o ácido ascórbico entrou nas moléculas e compõe as partículas de CD-

1. 

Na Tabela 10 estão ilustradas algumas perspectivas da possível complexação da 

CD-2: AA em diferentes proporções. 

 Na razão mássica de 3,0-5,0:0,4-2,4 das CD-2: AA, numa perspectiva mais 

distante (menor ampliação) e geral da distribuição de partículas formadas, não existem 

vestígios de ácido ascórbico, amorfo, em filme, o que pode indicar que este se encontra 

nas superfícies ou nas cavidades das mesmas e, portanto, está contido nas partículas 

observadas.  

Tabela 10. Imagens SEM das partículas CD-2: ácido ascórbico, que foram obtidas na secagem por 

aspersão, e respectivas condições de operação. 

Compostos Imagem 1 Imagem 2 Imagem 3 

CD-2: AA 

 

 

ampliação 2500 X 

 

ampliação 5500 X 

 

ampliação 6500 X 

Condições de produção: Razão mássica 3,0-5,0:0,4-2,4; Qbomba=3.1 mL/min; 

Tin=180ºC; Tout=90ºC; PN2=3bar 

 

ampliação 3500 X 

 

ampliação 5000 X 

 

ampliação 6500 X 

Condições de produção: Razão mássica 3,0-5,0:0,8-2,8; Qbomba=3,1 mL/min; 

Tin=180ºC; Tout=90ºC; PN2=3bar 
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A partir da observação da amostra de CD-2: AA na razão mássica de 3,0-5,0:0,8-

2,8 verificou-se alterações morfológicas, aparecendo estruturas amorfas, idênticas ao 

ácido ascórbico, com evidências de estarem acopladas ciclodextrinas na sua estrutura, 

devido a relevos na estrutura com geometria esférica. Em perspectivas mais próximas 

(maior amplificação), consegue observar-se com clareza as partículas de ciclodextrinas 

aglomeradas no ácido ascórbico. Assume-se ter obtido ácido ascórbico livre e 

complexado com as ciclodextrinas.  

Na Tabela 11 estão ilustradas algumas perspectivas da possível complexação da 

CD-2: extracto de maçã, na razão mássica de 3,0-5,0:0,5-1,5. 

Tabela 11. Imagens SEM das partículas CD-2:extractos de maçã, que foram obtidas na secagem 

por aspersão, e respectivas condições de operação. 

Compostos Imagem 1 Imagem 2 Imagem 3 

CD-2: 

extracto de 

maçã 

 
 

3500 ampliação 

 

10000 ampliação 

 

10000 ampliação 

Condições de produção: Razão mássica 3,0-5,0:0,5-1,5; Qbomba=3.1 

mL/min; Tin=180ºC; Tout=98ºC; PN2=3bar 

 

Pela observação da Tabela 11 consegue visualizar-se alterações morfológicas nas 

CD-2 após complexação com o extracto, pois a CD-2 precursora tinha tamanhos e 

aparência mais regulares e estas parecem ser mais rugosas. Por comparação da imagem 

1 da Tabela 11 com a imagem 1 da Tabela 8, parece existir a formação de filmes maiores 

ou menos particulados com as CD-2.  

Na Tabela 12 estão ilustradas algumas perspectivas da possível complexação da 

CD-1: extracto de maçã, na razão mássica de 3,0-5,0:0,5-1,5. 

Pela observação da Tabela 12 comparando as imagens com as da segunda linha 

da Tabela 8, pode verificar-se que não ocorreram alterações morfológicas das partículas, 

apenas ocorreram ligeiras deformações, podendo ser resultado do processo de produção, 

ou então dever-se a interacções com o extracto de maçã. Como não temos amostras de 

extracto de maçã processada por aspersão, não conseguimos ter ideia do seu tamanho, 

mas visto não aparecerem outras partículas que não as típicas de CD-1, podemos 
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subentender que o antioxidante em causa se encontrará nas cavidades das ciclodextrinas 

ou, de qualquer outra forma, ligado a estas moléculas. 

Tabela 12. Imagens SEM das partículas CD-1: extractos de maçã, que foram obtidas na secagem 

por aspersão, e respectivas condições de operação. 

Compostos Imagem 1 Imagem 2 Imagem 3 

CD-1: 

extracto 

de maçã 

 
 

ampliação 3500 X 

 

ampliação 7000 X  

 

ampliação 7000 X 

Condições de produção: Razão mássica 3,0-5,0:0,5-1,5; Qbomba=3,1 mL/min; 

Tin=180ºC; Tout=98ºC; PN2=3bar 

 

Na Tabela 13 estão representadas as misturas físicas entre CD-2 e CD-1 com o 

ácido ascórbico, nas proporções 3,0-5,0:0,4-2,4 em massa.  

Tabela 13. Imagens SEM das misturas físicas da CD-1 e CD-2 com o ácido ascórbico, na razão 

mássica de 3,0-5,0+0,4-2,4. 

Compostos Imagem 1 Imagem 2 Imagem 3 

CD-2+ AA 

 

 

ampliação 2000 X 

 

ampliação 3000 X 

 

ampliação 3500 X 

CD-1+ AA 

 

 

ampliação 2500 X 

 

ampliação 5000 X  

 

ampliação 6500 X 
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Através da observação da tabela 13, consegue ver-se (resultantes de acção 

mecânica de misturas dos pós), através de diferentes ampliações, que a mistura física do 

antioxidante com os dois tipos de ciclodextrinas estudadas, forma aglomerados grandes e 

amorfos, correspondente ao ácido ascórbico, rodeado de ciclodextrinas (imagem 2 das 

misturas físicas das CD-2 e CD-1 com o ácido ascórbico). Conclui-se portanto que podem 

existir interacções externas das ciclodextrinas com o ácido ascórbico, através da 

superfície das partículas (em fase sólida). 

4.3. Dimensão das amostras em meio aquoso 

Nesta fase do trabalho estudou-se o tamanho de algumas dos 

compostos/complexos, obtidas através da secagem por aspersão, quando repostos em 

meio tampão aquoso, para se ter uma ideia do tamanho efectivo das moléculas, 

ciclodextrinas ou outras, quando adicionados ao refrigerante.  

 

Figura 4. Distribuição do raio (r) das partículas de ácido ascórbico em soluções da amostra 

processada por secagem de aspersão (—, primeira medição; —, segunda medição; —, terceira 

medição).  

Na Figura 4 ilustra-se a distribuição do tamanho das partículas em solução 

aquosa, expressa em percentagem do volume das mesmas, sendo as diferentes curvas 

representativas de diferentes medições, da mesma amostra, em sequência. Estas curvas 

deveriam ser todas coincidentes mas podem ocorrer fenómenos de polidispersão, 

sedimentação das partículas, o que promove uma movimentação das mesmas em 

solução e fluorescência e absorvência da própria amostra. Podem ainda estas variâncias 

nas medições dever-se a partículas de maiores ou aglomerados que não se dissolvem, 

mas suficientemente pequenas para permearem o filtro utilizado na preparação da 

amostra para DLS. Na altura das medições poderiam encontrar-se na mesma linha de 

leitura várias partículas que dessem ideia de haver tamanhos superiores aos tamanhos 

reais. Relativamente ao efeito de polidispersão, que é medido pelo equipamento, para os 

resultados serem considerados bons o respectivo índice não deve ser superior a 0,1, o 
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que quer dizer que a movimentação das partículas deveria ser quase linear ao longo do 

tempo de análise. 

Observando o gráfico da Figura 4 consegue observar-se uma tendência acentuada 

para as moléculas de AA dissolvidas terem um raio médio de 0,35 nm, muito próximo do 

limite de detecção do equipamento (como a segunda e terceira medição deram 

coincidentes, desprezou-se a primeira medição). Outro resultado que se obteve foi o da 

polidispersão (Pdi), que é 0,27, acima do aceitável, mas como se obtiveram dois 

resultados coincidentes, podem considerar-se válidos os resultados. 

A fim de se comparar o tamanho ácido ascórbico processado ou sem ser 

processado em solução, analisaram-se os resultados obtidos pelo zetasizer para uma 

amostra de ácido ascórbico puro, comercial, sem ser processada. 

 

Figura 5. Distribuição do raio (r) das partículas de ácido ascórbico em soluções da amostra 

comercial, sem ser processada (—, primeira medição; —, segunda medição; —, terceira medição). 

 Como se pode observar pelo Figura 5 ocorreram exactamente os mesmos 

problemas referidos para a amostra processada, pois as curvas não foram coincidentes. 

O PdI nesta situação foi superior, 0,30, o que faz com que os resultados não sejam 

100% credíveis, mas após diferentes repetições das mesmas amostras, mais diluídas e 

filtradas, não se obtiveram melhores resultados. Apesar de todas as curvas de 

distribuição serem muito próximas, obtiveram-se raios médios de 2,90 nm, num universo 

de 99,9% das partículas observadas em solução. Pode então comprovar-se a fácil 

dissolução ácido ascórbico, pela redução do tamanho das partículas em pó, após contacto 

com a água. Também se observa (da comparação das Figuras 4 e 5) que a secagem por 

aspersão permite obter partículas dissolvidas mais pequenas. Tal é questionável, dado 

que os dados da Figura 4 estão no limite de detecção do equipamento. 

Estes problemas que ocorreram nas amostras anteriores foram reincidentes ao 

longo da análise do tamanho das mesmas. Analisou-se ainda a distribuição do tamanho 

das CD-2, dos complexos formados entre CD-2: AA (3,0-5,0:0,4-2,4 mássica), e da CD-
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1: extracto de maçã (3,0-5.0:0,5-1,5 razão mássica) em percentagem do volume que 

estas ocupam em solução aquosa.  

No Figura 6 está representado a curva característica do tamanho das CD-2 em 

função do volume que as mesmas ocupam em solução. Analisando o Figura 6, observou-

se uma polidispersão de 0,30, superior ao valor recomendado, mas como as curvas 

foram coincidentes podem aceitar-se válidos os resultados. Obteve-se um raio de 0,40 

nm, num universo de 100% das partículas observadas, isto é, todas as outras partículas 

com tamanho diferente a este acabam por ser desprezáveis. 

 

Figura 6. Distribuição do raio das partículas de CD-2 em soluções da amostra processada por 

secagem de aspersão (—, primeira medição; —, segunda medição; —, terceira medição; —, quarta 

medição). 

Na Figura 7 está representado a distribuição característica do tamanho das CD-2: 

AA (3,0-5,0:0,4-2,4 massa) em percentagem do volume que as mesmas ocupam em 

solução. 

 

Figura 7. Distribuição do raio das partículas de CD-2: AA (3,0-5,0:0,4-2,4 massa) em soluções da 

amostra processada por secagem de aspersão (—, primeira medição; —, segunda medição; —, 

terceira medição). 

 Pela análise da Figura 7 observa-se a coincidência entre a primeira e segunda 

medição. Apesar do PdI bastante elevado, 0,73, foi o melhor resultado que se conseguiu 

obter. As várias diluições, filtrações e centrifugações efectuadas de pouco serviram para 

melhorar os resultados. As partículas desta amostra têm um raio médio de 0,58 nm, 
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valor que é representativo de 99,9% das partículas em solução. O facto de as partículas 

se encontrarem complexadas, de poderem ter diferentes tipos de interacções e 

aglomerações faz com que a dispersão de valores do raio em torno do valor médio possa 

ser maior. 

Na Figura 8 está representado a curva característica do tamanho das CD-1: 

extracto de maçã (3,0-5,0:0,5-1,5 massa) em função do volume que as mesmas ocupam 

em solução. Pela análise da Figura 8 observa-se uma tendência para os complexos 

formados entre as CD-1: extractos de maçã (3,0-5,0: 0,5-1,5 massa) apresentarem um 

raio médio de 0,44 nm, num universo de 100% das partículas em solução. Apresenta um 

PdI muito acima do desejado, 0,39, porém mais uma vez considerou-se válidos os 

resultantes por estes darem coincidentes ou bastante próximos. 

 

Figura 8. Distribuição do tamanho das partículas de CD-1: extracto de maçã (3,0-5,0: 0,5-1,5 

massa) na amostra processada por secagem de aspersão (—, primeira medição; —, segunda 

medição; —, terceira medição).  

 Após as análises das Figuras 4 a 8, confirma-se que em nenhuma das amostras se 

conseguiram bons resultados, devido aos problemas citados durante as análises 

efectuados anteriormente. Pode concluir-se que as amostras processadas estão dentro 

dos tamanhos esperados, na gama das nanopartículas, evidenciando que o processo de 

complexação e secagem por aspersão é adequado para desidratar nanocomplexos.  

4.4. Estudos de quantificação das amostras – Espectrofotometria em UV-VIS 

 Nesta fase da caracterização de algumas das amostras obtidas através de 

secagem por aspersão, pretendeu observar-se a possível complexação do ácido ascórbico 

com a CD-1 e CD-2 durante o processo de secagem e micronização. Uma possível 

solução encontrada, que permite obter resultados rápidos e ao mesmo tempo 

ilustrativos, será através do estudo dos espectros de absorção dos diferentes compostos 

na gama UV-VIS. Pretende-se com esta técnica, por visualização de alterações da 

intensidade dos picos de maior absorção, observar a formação de complexos de 

ciclodextrinas com ácido ascórbico e a libertação deste último ao longo do tempo. Estes 

fenómenos poderiam eventualmente ser observados a partir da comparação dos picos de 
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maior absorção dos compostos padrões com os resultantes nas soluções dos complexos. 

Um problema ocorrente neste tipo de estudos está relacionado com o facto de os picos 

máximos de absorção das soluções padrão serem muito próximos e não se conseguirem 

diferenciar, e assim a fiabilidade dos estudos efectuados será reduzida. 

 Foram realizados estudos, mantendo estável o valor de pH 3 na solução, e 

próximo do que se encontra nas bebidas não alcoólicas, de forma a criar um ambiente 

próximo do real. Para isso utilizou-se tampão citrato (20 mM), a pH 3. Os picos de 

absorções variam a sua absorção máxima ao longo do comprimento de onda com a 

variação do pH, e a quantidade máxima absorvida vai variar com a concentração da 

solução em estudo. 

 Traçaram-se os espectros de absorção no UV-VIS das soluções das amostras com 

as composições referidas na Tabela 6, obtendo-se os resultados da Figura 9. 

 

Figura 9. Espectros de absorção UV-VIS dos diferentes compostos em solução,  AA filtrado (filtro 

1 µm),  CD-2,  CD-2: AA (3,0-5,0:0,4-2,4 massa),  CD-1: AA (3,0-5,0:0,4-2,4 massa) 

devidamente identificados no gráfico, num varrimento do comprimento de onda de 200 a 360 nm. 

Concentrações como na Tabela 6. 

Pela observação da Figura 9 verifica-se um pico de absorção máximo igual ou 

próximo em todos os compostos, o que é indicativo que os resultados obtidos não podem 

ser conclusivos quanto à formação dos possíveis complexos.  

As amostras acima referidas foram preparadas no dia 20 de Fevereiro de 2012. 

Passados 8 dias, traçaram-se novamente os espectros das soluções de CD-2: AA (3,0-

5,0:0,4-2,4 massa) e de CD-1: AA (3,0-5,0:0,4-2,4 massa), por serem as amostras de 

complexos secos por aspersão com maiores quantidades produzidas. Observou-se uma 

degradação completa do ácido ascórbico em solução, pois não se obteve qualquer 

absorção e comparou-se de seguida as curvas das duas ciclodextrinas contendo ácido 

ascórbico, observando-se os resultados das Figuras 10 e 11.  
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Através da observação das Figuras 10 e 11, verificou-se um decaimento das 

curvas de absorção em ambos os casos. As ciclodextrinas têm uma absortividade molar 

baixa, ao comprimento de onda de 240 nm, ao contrário do ácido ascórbico, então pode 

concluir-se que a principal absorção observada corresponderá à absorção do ácido 

ascórbico mesmo que esteja complexado. Como este composto é muito sensível à luz, 

foi-se degradando com o tempo de armazenagem da solução, apesar do frasco ter sido 

protegido da iluminação, verificando-se os decaimentos representados nos gráficos. Estes 

resultados não nos garantem a formação de complexos mas sim que, se eles existirem, 

então estes decaimentos puderam significar uma libertação do ácido ascórbico 

complexado e ao mesmo tempo a sua degradação (assume-se que o ácido ascórbico 

estaria protegido, se fosse ocupar as cavidades das moléculas de ciclodextrinas). 

  

Figura 10. Comparação do espectro de 

absorção do complexo CD-2: AA (3,0-5,0:0,4-

2,4 massa), obtido no momento da preparação 

da solução () com o que se obteve 8 dias 

depois (). [CD-2: AA] =2,3 mg/mL. 

Figura 11. Comparação da absorvência do 

complexo CD-1: AA (3,0-5,0:0,4-2,4 massa), 

obtido obtida no momento da preparação da 

solução () com o que se obteve 8 dias depois 

(). [CD-1: AA] =2,2 mg/mL. 

 

4.5. Estudos de interacções moleculares nas amostras sólidas 

 Os resultados obtidos através dos estudos de microscopia, das diferentes 

perspectivas observadas possibilitaram ter uma ideia de que o ácido ascórbico e os 

extractos de maçã estariam nas cavidades das ciclodextrinas e/ou nas superfícies 

externas das mesmas, existindo interacções intermoleculares. Por este facto achou-se 

relevante fazer estudos para observar alterações estruturais das partículas livres e 

complexadas, por calorimetria diferencial de varrimento, as interacções moleculares 

existentes entre os antioxidantes e as diferentes ciclodextrinas, de interacções 

moleculares existentes entre os antioxidantes e as diferentes ciclodextrinas, através da 

espectroscopia de infravermelhos com transformadas de Fourier, e analisou-se ainda a 
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sinergia existente entre os antioxidantes e as ciclodextrinas, através da sua actividade 

antioxidante. 

4.5.1. Análise dos resultados de alterações estruturais 

A análise calorimétrica por DSC permite observar alterações estruturais nos 

diferentes compostos com a evolução da temperatura, através dos seus picos 

característicos de mudanças de fase. Para melhor se compreender as temperaturas de 

mudança de fase de cada composto, fez-se a análise calorimétrica dos compostos sem 

estarem complexados. Nas Figura 12 A) e B), estão ilustradas as curvas de DSC 

características das CD-2 e CD-1, respectivamente. 

 Os dois tipos de ciclodextrinas estudadas têm uma curva característica 

representativa da desidratação das mesmas.36 As CD-1 têm um pico próximo dos 1200C 

e uma largura de pico mais acentuada, que se situa aproximadamente na gama 30 - 

1700C, libertando neste intervalo uma energia de 52,5 J/g (depende da intensidade do 

pico e da sua largura). Já as CD-2 têm um pico com menor largura comparativamente 

com as CD-1, mas bastante mais acentuado, sendo o seu pico característico em 108,10C, 

libertando durante a sua desidratação 121,4 J/g amostra. Como se pode observar as 

entalpias são positivas (endotérmicas), o que só por si traduz um processo de absorção 

de calor, correspondendo este ganho de energia a uma reacção ou transformação que 

ocorra na amostra.  

 

 

 

Figura 12. Curva DSC característica das A) CD-2 e B) CD-1. 

Já os antioxidantes estudados, nomeadamente os extractos de maçã e ácido 

ascórbico (Figuras 13 A) e B)), têm picos de absorção de calor muito acentuados, mas de 

pouca largura. O extracto tem uma composição mais diversificada, daí ter 4 picos 

característicos em 176,1ºC, 181,8ºC, 187,1ºC e 195,40C, que correspondem à mudança 

de estado físico dos seus constituintes. O ácido ascórbico tem um pico característico 
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bastante intenso, aos 193,20C, correspondente ao seu ponto de fusão.36 Amostra, 

durante a mudança de estado, ganha 46,2 J/g.  

  

Figura 13. Curva DSC característica de antioxidantes. A) Ácido ascórbico B) extracto de maçã. 

 Quando analisamos os diferentes complexos, podemos observar a formação de 

diferentes picos de mudança de fase em todas as amostras, dependendo as proporções 

utilizadas. Analisando as Figuras 14 A) e B), que são representativos das curvas de 

libertação de calor dos complexos de CD-1: ácido ascórbico nas proporções mássicas de 

3,0-5,0:0,4-2,4 e 3,0-5,0:0,8-2,8, respectivamente, conclui-se que todo o ácido 

ascórbico ficou complexado com ciclodextrinas porque o pico característico da sua fusão 

desapareceu. O mesmo não aconteceu na amostra de complexo preparado na razão 

mássica de 3,0-5,0:0,8-2,8, aparecendo um pico característico do ácido ascórbico, que é 

indicador da presença de ácido ascórbico livre, estando provavelmente todas as 

moléculas de ciclodextrinas complexadas.  

 Nas proporções mássicas de 3,0-5,0:0,4-2,4 de CD-1: ácidos ascórbicos 

observaram-se dois picos característicos, a 1000C e outro aos 2300C. O primeiro 

corresponde à desidratação das CD-1, com um pequeno desvio, absorve 24,2 W/g, 

metade do valor que estas ciclodextrinas precisam no processo de desidratação; o 

segundo pico poderá corresponder à fusão do AA ou, talvez, descomplexação e fusão do 

AA, isto é, nova interacção entre as CD-1 e o ácido ascórbico é desfeita a 230ºC, neste 

momento ocorre uma mudança de propriedades. As quantidades de ciclodextrinas em 

cada ensaio foram 4,6 mg, tanto da substância precursora como do complexo, sendo que 

uma parte encontra-se a interagir com o ácido ascórbico e outra quantidade está livre. 

Esta situação é ideal para se conseguir concluir a percentagem de ciclodextrinas livres e 

ligadas ao AA, se soubermos a energia necessária para quebrar as ligações nos 

compostos complexados. A partir destes valores de potência calorífica absorvida, poderia 

quantificar-se as quantidades complexadas e livres. Na proporção mássica de 3,0-

5,0:0,8-2,8 de CD-1: ácidos ascórbicos observam-se dois picos característicos aos 

190,2ºC e 204,5ºC, sendo o primeiro pico correspondente à fusão do ácido ascórbico 

livre, onde novamente a energia absorvida (7,2 W/g) é bastante menor 
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comparativamente com a amostra do AA puro seco por aspersão (46,2 W/g), que poderá 

ter a ver com a quantidade de ácido ascórbico disponível para a fusão; o segundo 

corresponde provavelmente à fusão da interacção que antes não se verificavam entre AA 

e ciclodextrinas. Parece também que neste caso (Figure 19. B)) é nula, ou pouco 

relevante, a libertação de entalpia por desidratação. Possivelmente as interacções ocorre 

com interacções de H2O ou a secagem foi mais intensa. 

  

Figuras 14. Curva DSC característica do complexo A) CD-1: AA (3,0-5,0:0,4-2,4 massa) e B) CD-

1: AA (3,0-5,0:0,8-2,8 massa). 

 

Através da analise das Figuras 15 A) e B), que são representativas das curvas de 

libertação de calor dos complexos de CD-2: ácido ascórbico nas proporções mássicas de 

3,0-5,0:0,4-2,4 e 3,0-5,0:0,8-2,8, respectivamente, conclui-se que em ambas as 

situações o pico característico da fusão do ácido ascórbico desapareceu, logo, infere-se 

que se encontrará a interagir por completo com as superfícies externas e internas das 

ciclodextrinas. Nas razões mássicas de 3,0-5,0:0,4-2,4 de CD-2: ácido ascórbico 

apareceram picos característicos aos 107,1 ºC, que corresponde à desidratação das 

ciclodextrinas (resultados coincidentes com trabalhos realizados por Madhavi, B.R. et 

al)43, e os picos a 219,1 e 246,9 º C correspondem à quebra de possíveis interacções nos 

complexos. Já nas razões mássicas de CD-2:ácido ascórbico, onde as quantidades de 

ácido ascórbico são o dobro, seria de esperar que tivéssemos uma quantidade deste livre 

e outra complexada, pelos resultados obtidos através da complexação do CD-1: ácido 

ascórbico. Neste caso obtiveram-se resultados bastante interessantes, pois o pico 

característico do ácido ascórbico desapareceu, não existem pois indícios de que esta 

substância esteja livre. Em ambos os complexos, dadas as razões molares, há excesso 

molar de ácido ascórbico. Porém, parece haver ainda elevado número de grupos 

funcionais nas ciclodextrinas para suportar novas interacções com outras moléculas de 

ácido ascórbico. Os picos característicos neste caso foram a 110,4 ºC, corresponde à 

desidratação das CD-1, e temos mais três picos característicos a 223,8, 226,6 e 230,5 ºC 

que correspondem a diferentes interacções formadas, isto é, à formação de complexos.36 

0 

0,05 

0,1 

0,15 

0,2 

0,25 

0 50 100 150 200 250 

F
lu

x
o
 d

e
 c

a
lo

r 
(W

/g
) 

T (ºC) A) 
-2,5 

-2 

-1,5 

-1 

-0,5 

0 

0 50 100 150 200 250 

F
lu

x
o
 d

e
 c

a
lo

r 
(W

/g
) 

T (ºC) 

 

B) 



 
 

39 
 

  

Figura 15. Curva DSC característica dos complexos de A) CD-2: AA (3,0-5,0:0,4-2,4 massa) e B) 

CD-2: AA (3,0-5,0:0,8-2,8 massa). 

 

Observaram-se ainda os resultados obtidos com o extracto de maçã complexado 

com a CD-1 (Figura 16), onde é possível visualizar o pico de desidratação das 

ciclodextrinas, a 121,3 ºC, e quatro novos picos a 226,2ºC, 234,4ºC, 240,0ºC e 246,3 

ºC, que correspondem a diferentes interacções entre ambos os compostos. Por 

comparação da Figura 16 com a Figura 13 B), observa-se desvios significativos nas 

amostras dos complexadas do extracto de maçã com as ciclodextrinas, representativos 

da fusão de novas interacções presentes. Pode concluir-se portanto que os compostos de 

extracto de maçã se encontram totalmente complexados com as ciclodextrinas, e 

possivelmente ainda existem grupos funcionais livres nas ciclodextrinas. 

 

Figura 16. Curva DSC característica do complexo CD-1: extracto de maçã (3,0-

         5,0:0,5-1,5 massa). 

 Com o fim de tentar confirmar se os complexos se formavam efectivamente 

(ocorrência de interacções químicas), previamente ou durante a secagem, analisaram-se 

também as curvas DSC das misturas físicas da CD-1 (e da CD-2) com ácido ascórbico 

(nas razões indicadas nas Figuras 17 A) e B)). Pode então concluir-se que não se formam 

complexos apenas com a mistura física no estado sólido, pois em ambas as situações 

foram bem evidentes os picos correspondentes à desidratação das ciclodextrinas e à 

0 

0,05 

0,1 

0,15 

0,2 

0,25 

0,3 

0,35 

0,4 

0,45 

0 50 100 150 200 250 

F
lu

x
o
 d

e
 c

a
lo

r 
(W

/g
) 

T (ºC) 

 A) -0,35 

-0,3 

-0,25 

-0,2 

-0,15 

-0,1 

-0,05 

0 

0 50 100 150 200 250 

F
lu

x
o
 d

e
 c

a
lo

r 
(W

/g
) 

 

T (ºC) 

 

B) 

-0,25 

-0,2 

-0,15 

-0,1 

-0,05 

0 

0 50 100 150 200 250 

F
lu

x
o
 d

e
 c

a
lo

r 
(W

/g
) 

T (ºC) 



 
 

40 
 

fusão do ácido ascórbico; estas mudanças de fase por absorção de energia sofrem 

apenas alguns desvios nos seus picos característicos, sendo estes mais evidentes com as 

CD-1 [comparam-se a Figura 17 A) com a Figura 14 A) e a Figura 17 B) com a Figura 15 

A)].  

Na Figura 17 A) obtiveram-se dois picos característicos a 85,0ºC e a 174,7 ºC, 

que corresponderam à desidratação da CD-1 e ao ponto de fusão do ácido ascórbico 

respectivamente. Os desvios verificados nas T de mudança de fase relativamente aos 

compostos individualizados [Figuras 17 e 18 A)] podem ser representativos de 

interacções exteriores formadas entre o ácido ascórbico e as ciclodextrinas, na fase 

sólida.  

Na Figura 17 B) obtiveram-se dois picos característicos, a 116,9ºC e a 188,5 ºC, 

correspondendo estes à desidratação das CD-2 e ao ponto de fusão do ácido ascórbico, 

respectivamente. O facto de quase não existirem desvios nos seus picos característicos 

significa que estas ciclodextrinas e o ácido ascórbico não interagem entre si no estado 

sólido.  

Pode concluir-se que a complexação das ciclodextrinas com o ácido ascórbico 

ocorre na fase de solubilização das amostras sólidas e/ou durante o processo de secagem 

e micronização por aspersão.  

  

Figura 17. Curva DSC característica das misturas físicas de A) CD-1 + AA (3,0-5,0 + 0,5-1,5 massa) 

e B) CD-2 + AA (3,0-5,0 + 0,5-1,5 molar) em função da temperatura. 

 

4.5.2. Configurações moleculares e alterações com os processos  

A análise das alterações estruturais foi realizada por espectroscopia de FT-IR. 

Estes espectros são o resultado da absorção de energia sob a forma de luz no 

infravermelho, resultante de uma mudança de estado da molécula. A interpretação 

destes espectros possibilita prever quais os grupos reaccionais das diferentes amostras e 

quais as interacções que ocorrem nas amostras processadas e não processadas, entre os 
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antioxidantes e as ciclodextrinas. Para melhor compreender os picos característicos num 

espectro e identificar os grupos moleculares característicos das diferentes amostras fez-

se um varrimento na gama de comprimento de onda 500 a 4000 cm-1.  

 Para proceder à interpretação dos espectros obtidos foi necessário uma revisão 

bibliográfica baseada na enciclopédia de química analítica, nas aulas obtidas de química 

orgânica II (tabela de IV do guia de problemas), nos artigos de Claudia Granero et al, e 

de Ioan Bratu et al. 36,44,45,46 

 A intensidade dos picos de absorção depende das massas relativas dos átomos, 

das constantes de força de ligações e da geometria dos átomos.  

 Foi observado ao pormenor os diferentes espectros obtidos, de forma a 

primeiramente observar a estrutura dos compostos padrão e comparar a sua estrutura 

com a base de dados para compostos orgânicos (SDBS).47  

 Comparou-se os espectros de FT-IR das nossas amostras de CD-2 e CD-1, 

presentes na Figura 18 A) com a base de dados SDBS. Observou-se no espectro das CD-

2 três picos característicos aos 1740, 2350 e 2380 cm-1 que não se encontram descritos 

na referida base de dados. O pico a 1740 cm-1 corresponde a um grupo carbonilo (R2CO), 

os picos a 2350 e 2380 cm-1 correspondem a grupos alcinos, incluído moléculas de N, O 

e/ou C, portanto poderá corresponder a impurezas presentes na amostra. As impurezas 

presentes podem ser provenientes dos fornecedores ter surgido durante o processo de 

secagem por aspersão ou na recolha do produto. Conseguiu-se observar os grupos CH2 e 

CH3 das ciclodextrinas entre os comprimentos de onda das 2800 a 3100 cm-1, bastante 

mais intensos do que os picos da base de dados no mesmo número de ondas. Os picos 

de maior intensidade próximos dos 3350 cm-1 correspondem a grupos OH (presente na 

SDBS), têm vibrações bastante intensas. O pico de maior intensidade encontra-se na 

gama 1032 correspondendo a uma possível elongação dos grupos C-O, característicos no 

intervalo de comprimento de onda de 1000 a 1300 cm-1. Entre os números de onda de 

1400 a 1500 cm-1 podem estar ligações C-O-H, bastante presentes nas ciclodextrinas, 

principalmente nas CD-2. O aparecimento de picos duplos deve-se a deslocamentos 

combinados que existentes nas moléculas. 
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Figura 18. Espectros de FT-IR da amostra de A) CD-1 processada () e do CD-2 processado 

() e B) ácido ascórbico processado () e do extracto de maçã () na gama de número de 

ondas de 500 – 4000 cm-1.  

  

 Na Figura 18 B) estão representados os antioxidantes estudados, mais 

precisamente o ácido ascórbico () e os extractos de maçã (). Os picos presentes entre 

2300-2400 cm-1 podem corresponder a grupos CH, CH2 ou CH3, e os picos entre 1000-

1300 cm-1 são os mais intensos, correspondentes a ligações C-O que são bastante 

intensos por poderem sofrer diversas oscilações. Alguns trabalhos publicados identificam 

os picos próximos de 1680 cm-1 e a 1750 cm-1, característicos de grupos C=C e –C=O, 

respectivamente, coincidindo com os resultados obtidos. Pequenos desvios nos picos de 

absorção poderão corresponder a pontes de hidrogénio.48 Para o extracto de maçã, dado 

não se conhecer a estrutura, tentou-se identificar grupos que se alterem. 
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 Na Figura 19 comparou-se os espectros de absorção das CD-1 complexada e sem 

estar complexada com ácido ascórbico (amostras obtidas por secagem de aspersão), com 

os espectros do ácido ascórbico processado por secagem de aspersão, e a sua mistura 

física (mecânica) com as ciclodextrinas. No gráfico A) da Figura 19 no complexo não se 

observou qualquer interacção ao nível dos grupos – OH (número de onda 3000-3600 cm-

1), nos grupos CH, CH2 ou CH3 (número de onda 2300-2400 cm-1), com o grupo –C=O 

(número de onda 1740 cm-1) e com – C=C (número de onda 1680 cm-1). O espectro da 

mistura física foi coincidente com o espectro da amostra processada, qualquer alteração 

que possa estar a ocorrer não se deve ao processo de secagem por aspersão, dando 

ideia que os grupos – C-O (número de ondas 1000-1500 cm-1) estão a sofrer alguns 

desvios. No gráfico B) da Figura 19 observou-se um resultando semelhante ao gráfico A). 

A única variante promovida foi a quantidade de ácido ascórbico que é superior no gráfico 

B). 

 

 
 

Figura 19. Espectros de FT-IR da amostra de A) ácido ascórbico processado (), da amostra 

de CD-1 processada (), do complexo de CD-1: AA ( ;3,0-5,0:0,4-2,4 razão massa) e da 

mistura física de CD-1 + AA ( ; 3,0-5,0 + 0,4-2,4 razão massa) B) ácido ascórbico 

processado (), da amostra de CD-1 processada (), do complexo de CD-1: AA (; 3,0-

5,0:0,8-2,8 razão massa) na gama de número de ondas de 500 – 4000 cm-1.  
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 Na Figura 20, gráfico A), pretende observar-se o efeito da complexação de CD-2 

com ácido ascórbico, na razão mássica de 3,0-5,0:0,4-2,4, por secagem de aspersão, na 

estrutura molecular destes complexos. Através da comparação dos espectros dos 

referidos complexos com as misturas físicas das ciclodextrinas com o ácido ascórbico, 

observaram-se alterações na gama de número de ondas de 1100-1750 cm-1. Como já foi 

referido anteriormente a amostra de CD-2 está com uma impureza (1740 cm-1, grupo 

carbonilo), o pico correspondente a 1680 cm-1 (-C=C) tem um pequeno desvio em 

relação ao grupo –C=C presente no ácido ascórbico a 1650 cm-1, poderá corresponder à 

formação de pontes de hidrogénio. Mais uma vez comparando estes resultados com o 

gráfico B) não se observaram alterações significativas das suas estruturas moleculares. 

 
 

 
 

Figura 20. Espectros de FT-IR da amostra de A) ácido ascórbico processado, da amostra de CD-2 

processada (), do complexo de CD-2: AA (;3,0-5,0-0,4-2,4 razão massa) e da mistura física de 

CD-2 + AA (; 3,0-5,0 + 0,4-2,4 razão massa) B) ácido ascórbico processado (), da amostra de 

CD-2 processada (), do complexo de CD-2: AA (;3,0-5,0-0,8-2,8 razão massa) na gama de 

número de ondas de 500 – 4000 cm-1. 
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4.5.3. Efeito sinérgico das ciclodextrinas – Actividade antioxidante 

Neste trabalho, um dos principais objectivos, como referido anteriormente, será 

estudar o possível aumento do tempo de prateleira de bebidas não alcoólicas, por 

aditivação com alguns dos antioxidantes estudados. A capacidade de absorção dos 

radicais de oxigénio (ORAC) possibilita estudar a actividade antioxidante do ácido 

ascórbico e dos extractos de maçã.  

Este método apresenta um erro relativo experimental que depende bastante do 

operador e da precisão com que este executa os ensaios, sendo calculado de acordo com 

a razão do desvio padrão com a média da actividade antioxidante medidas durante os 

ensaios (este é realizado numa microplaca, com 3 repetições). O erro experimental 

encontra-se representado nos diferentes gráficos abaixo, destacado com barras de 

mínimo e máximo, tendo-se obtido valores baixos. 

Na Figura 21 está representada a actividade antioxidante do ácido ascórbico 

comercial, antes e após ser processado e das ciclodextrinas CD-1 e CD-2 também 

processadas por secagem de aspersão. A conclusão imediata após observar as barras 

correspondentes ao ácido ascórbico, processado ou não, é que o processo de aspersão 

não faz com que a actividade antioxidante se altere. Pode ainda observar-se que tanto as 

CD-1 como as CD-2 não apresentam actividade antioxidante, e os extractos de maçã têm 

quase três vezes mais actividade antioxidante do que o ácido ascórbico. 

 

Figura 21. Actividade (Act.) antioxidante do ácido ascórbico antes e após ser processada (vitamina 

c e vitamina c processada por spray drying) e das ciclodextrinas CD-1 e CD-2 processadas por 

spray drying, expressa em µmol CAET/ g partícula. 

 Pela análise das Figuras 22 e 23, observamos as barras de actividade antioxidante 

das amostras secas por aspersão da CD-1 e CD-2 com o ácido ascórbico nas diferentes 

proporções indicadas nas Figuras. Na Figura 22 a actividade antioxidante vem expressa 

em µmol CAET/ g partícula, enquanto na Figura 23 vem em µmol CAET/ g ácido 
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ascórbico, conseguindo-se desta forma observar a influência das ciclodextrinas na 

conservação da actividade antioxidante.  

 Na análise da Figura 22, as unidades estão em relação à quantidade de partículas 

na amostra, observa-se uma actividade antioxidante superior à do ácido ascórbico puro 

quando estamos perante razões mássicas de 3,0-5,0:0,4-2,4 e 3,0-5,0:0,8-2,8 de CD-

1:AA e 3,0-5,0:0,4-2,4 de CD-2:AA, mesmo considerando o erro experimental que 

resulta do mesmo. As quantidades obtidas das diferentes amostras através dos 

processos de secagem por aspersão foram diferentes, mas as quantidades usadas para 

análise foram semelhantes em todos os ensaios de ORAC. Para que estes resultados 

possam ser conclusivos teve de ser contabilizada a massa de ácido ascórbico em cada 

amostra utilizada e em cada ensaio. Os dados expressos na Figura 22 foram, então, 

convertidos e visíveis na Figura 23. 

 Através da observação das barras de actividade antioxidante na Figura 23, pode 

verificar-se um aumento significativamente elevado das mesmas em todas as amostras, 

comparativamente com a actividade do ácido ascórbico. Este aumento deve-se a um 

efeito sinergético promovido pelas ciclodextrinas, a actividade antioxidante nas misturas 

complexadas de ácido ascórbico com CD-1 (razões mássicas 3,0-5,0:0,4-2,4 e 3,0-

5,0:0,8-2,8) ou CD-2 (3,0-5,0:0,8-2,8), na gama dos 4000-4500 µmol CAET/ g ácido 

ascórbico, é bem superior à actividade antioxidante do ácido ascórbico, gama 2100-2300 

µmol CAET/ g ácido ascórbico. Estes resultados demonstram a protecção que as 

ciclodextrinas promovem ao ácido ascórbico, pois existe um melhoramento da actividade 

antioxidante bastante interessante. As razões molares utilizadas interferem na 

potenciação da sinergia, apresentando resultados bastante melhores nas situações em 

que estamos perante menores quantidades molares de ciclodextrinas, como se pode ver 

pela relação AA:CD-1 de 0-5,0:0,4-2,4 e 3,0-5,0:0,8-2,8, e para AA:CD-2 de 3,0-

5,0:0,8-2,8.  

Não se pode concluir qual dos dois tipos de ciclodextrinas apresenta maior 

sinergia em proporções semelhantes têm actividades antioxidantes semelhantes (gama 

dos 4000-4600 µmol CAET/ g AA, incluindo o erro relativo aos ensaios dependentes).  

Todos os resultados foram bastante interessantes, porém na razão massa 3,0-

5,0:0,4-2,4 dos complexos CD-2:AA verificou-se um aumento bastante elevado de 2100-

2300 µmol CAET/ g AA de ácido ascórbico para 3500-4000 µmol CAET/ g AA dos mesmos 

complexos. Poderá este resultado estar relacionado com o processo de aspersão 

utilizado. No entanto, já se tinha verificado que na mesma razão molar, pelas análises de 

calor absorvido para as diferentes amostras, que as CD-2 (DSC) apresentam uma 
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interacção mais elevada com o ácido ascórbico comparativamente com a CD-1, 

comprovando-se assim também terem maior actividade antioxidante. 

 

 

Figura 22. Actividade (Act.) antioxidante do ácido 

ascórbico puro, processado e complexado com as 

CD-1 e CD-2 processadas por spray drying, em 

µmol CAET/ g partícula, nas razões mássicas 

representadas entre parênteses. 

Figura 23. Actividade (Act.) antioxidante do ácido 

ascórbico puro e complexado com as CD-1 e CD-2 

processadas por spray drying, em µmol CAET/ g ácido 

ascórbico, nas razões mássicas representadas entre 

parênteses. 

 

 Na análise das amostras dos complexos de ciclodextrinas com extractos de maçã, 

obtidos na secagem por aspersão, não se obteve qualquer sinergia. A actividade 

antioxidante do complexo não sofreu alteração comparativamente com o extracto de 

maçã puro, podendo-se observar este efeito na Figura 24. 

 

Figura 24. Actividade (Act.) antioxidante do extracto de maçã puro e complexado com as CD-1 e CD-1 

processadas por spray drying, em µmol CAET/ g extracto de maçã, nas razões mássicas representadas entre 

parênteses. 

 Através da comparação dos valores obtidos de actividade antioxidante 

apresentados na Figura 24 para os complexos de ácido ascórbico: CD-1 (3,0-5,0:0,4-2,4 
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e 3,0-5,0:0,8-2,8 massa) e CD-2 (3,0-5,0:0,8-2,8 massa) com os valores obtidos na 

Figura 25 para os complexos formados entre os extractos de maçã e os dois tipos de 

ciclodextrinas (5700-5800 µmol CAET/ g extracto maçã), observa-se um valor de 

actividade antioxidante superior com os extractos de maçã, apesar da ausência de 

sinergia devida às ciclodextrinas.  

 Para melhor entender o efeito do processo de secagem por aspersão na sinergia 

que as ciclodextrinas promovem na actividade antioxidante dos compostos antioxidantes, 

fez-se a mistura física dos compostos nas mesmas proporções analisadas. Na Figura 25 

encontra-se ilustrado a actividade antioxidante das misturas físicas de ciclodextrinas com 

ácido ascórbico nas mesmas razões molares que as razões utilizadas nas misturas 

químicas (de complexação) seguidas de secagem por aspersão.  

 Como se pode observar em todas as situações, tanto nas amostras processadas 

como nas misturas físicas, obteve-se um aumento de actividade antioxidante 

comparável.  

 

Figura 25. Actividade (Act.) antioxidante do ácido ascórbico puro comercial (AA) e após complexação com as 

CD-1 e CD-2 e secagem por aspersão, em µmol CAET/g ácido ascórbico, nas razões mássicas representadas 

entre parênteses. 

 Na Figura 26 encontra-se ilustrado a actividade do extracto de maçã puro, da 

mistura física deste com as duas ciclodextrinas e dos complexos respectivos secos por 

aspersão, nas proporções molares indicadas entre parênteses. Nesta análise pode 

observar-se maior actividade antioxidante (efeito de sinergia) comparativamente ao 

extracto simples (ainda que o aumento tenha sido para 1,2 vezes o valor anterior) 

através das misturas físicas das ciclodextrinas com o antioxidante em causa, ao contrário 

das amostras processadas, onde não existe sinergia, como seria de esperar. Pode 

concluir-se que o processo de secagem por aspersão faz com que a ligeira sinergia das 
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CD-1 e CD-2 com o extracto de maçã seja inibida, pois não ocorreu aumento da 

actividade antioxidante, relativamente ao uso do extracto simples. 

  

Figura 26. Actividade (Act.) antioxidante do extracto de maçã puro comercial (AA), e após complexação com 

as CD-1 e CD-2 e secagem por aspersão, em µmol CAET/g extracto de maçã, e das misturas físicas dos 

mesmos compostos nas razões molares representadas entre parênteses. 

5. Perspectivas de aplicação industrial 

 

 Este projecto foi realizado no âmbito de uma possível aplicação industrial, mais 

direccionado para a industria das bebidas não alcoólicas.  

 O tempo de prateleira/comercialização destas bebidas é bastante variável, 

depende das condições de produção, embalagem e armazenagem, destacando-se a 

incidência da luz e da temperatura, sendo o factor mais determinante o oxigénio.  

 A utilização de antioxidantes é uma solução encontrada pela indústria para 

aumentar o tempo de vida dos seus produtos.  

 Devido à sensibilidade do sistemas antioxidantes e ao facto de se pretender que 

os mesmos fossem disponibilizados progressivamente, utilizaram-se ciclodextrinas como 

compostos protectores e de forma a proporcionar uma libertação controlada ao longo do 

tempo.  

 Os estudos de quantificação das moléculas de antioxidantes livres na solução 

aquosa (bebidas), após separação cromatográfica através de uma coluna de HPLC, 

poderiam ajudar a compreender se o efeito pretendido com recurso às ciclodextrinas é 

conseguido, no entanto, não foi possível realizá-los. 50,51  

0 

1000 

2000 

3000 

4000 

5000 

6000 

7000 

8000 

Extracto de 

maçã + CD-1 

(1,0+3,0-5,0) 

Extracto maçã 

+ CD-2 

(1,0+3,0-5,0) 

Extracto de 

Maçã  

Extracto maçã : 

CD-2 (1,0:3,0-

5,0) 

Extracto de 

maçã : CD-1 

(1,0:3,0-5,0) 

A
A
 (

µ
m

o
l 
C

A
E
T
/g

 p
a
rt

íc
u
la

) 



 
 

50 
 

 Neste estudo conseguiu observar-se a ocorrência de diferentes interacções entre 

as ciclodextrinas e os antioxidantes, utilizando diferentes proporções de processamento 

das amostras através da secagem por aspersão. As diferentes proporções estudadas 

deveram-se aos limites na concentração de aditivos alimentares permitidos na indústria 

alimentar. Apesar de o ácido ascórbico poder ser utilizado quantum satis, em 

contrapartida as ciclodextrinas não podem ultrapassar limites específicos estabelecidos 

por legislação (1000mg/kg – Regulamento 1130/2011).49 Após estudos realizados 

identificou-se que a partir de 400 mg/L existem alterações sensórias em bebidas não 

alcoólicas, que diminuem a aceitabilidade global da bebida. 

 Neste trabalho foram realizados diversos estudos físico-químico e químicos dos 

complexos entre as ciclodextrinas e o ácido ascórbico, sendo os mais relevantes, e com 

resultados mais promissores, os ensaios realizados dentro dos limites acima referidos.  

 Com base nos parágrafos anteriores, preparam-se novas formulações de 

complexos com actividade antioxidante nas condições da Tabela 14. Os sistemas de CD-

2:AA (3,0-5,0:0,4-2,4 massa) e CD-1:AA (3,0-5,0:0,4-2,4 massa), foram escolhidos pois 

existem evidências por DSC de que o ácido ascórbico se encontra totalmente complexado 

com as ciclodextrinas, conseguindo-se observar ainda ciclodextrinas livres na amostra. 

Perspectiva-se adicionarmos, para além destas amostras, igual quantidade do AA livre, 

ficando disponível de imediato, enquanto o AA complexado terá uma libertação 

controlada.  

 A hipótese de não adicionar o ácido ascórbico livre, tem como objectivo ver o 

comportamento dos complexos formados na formulação das bebidas não alcoólicas, 

saber se trará real vantagem e como competirá com os outros compostos presentes em 

solução.  

 Outro sistema interessante de se analisar no tempo de prateleira das bebidas não 

alcoólicas é o CD-2:AA (3,0-5,0:0,8-2,8 massa), em que existem evidências de que o 

ácido ascórbico se encontra totalmente complexado. 

 Os últimos complexos que se acharam relevantes propor para análise nas bebidas 

não alcoólicas foram as misturas físicas CD-2 + AA (3,0-5,0:0,4-2,4 massa) e CD-1 + AA 

(3,0-5,0:0,4-2,4 massa), pois observou-se uma boa sinergia no que respeita à actividade 

antioxidante (através do método de ORAC).  

 Na Tabela 14 estão representadas as condições operacionais e quantidade de 

amostras obtida cada estudo. Para a produção das quantidades necessárias aos ―ensaios 

de prateleira‖, teve-se em consideração os rendimentos obtidos durante o processo de 

produção das amostras para caracterizar, que foram próximos de 50 %. Levando-se 
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ainda em consideração que possivelmente haverá interesse noutros estudos 

subsequentes com as mesmas formulações, produziu-se o dobro da quantidade das 

mesmas. 

Tabela 14. Preparação das amostras de CD-2 e CD-1 processadas com AA, nas proporções 

indicadas por secagem de aspersão, em solução aquosa, para fins industriais. 

Rmassa Amostras 
mAA livre 

(mg) 
VH2O 
(ml) 

Qbomba 
(mL/min) 

ηrecuperação 
(%) 

mpart.final 
(mg) 

Amostra necessária 
(mg/L) 

(6,0-8,0:0,4-2,8) 

CD-2: AA 130,0 150,0 6,0 49,8 1345,0 450,0 

CD-1: AA 130,0 250,0 6,0 48,5 1310,0 450,0 

CD-2: AA NA 250,0 6,0 45,3 1250,0 460,0 

CD-1: AA NA 250,0 6,0 36,2 1000,0 460,0 

(6,0-8,0:0,4-2,4) CD-2: AA NA 400,0 6,0 48,3 1450,0 500,0 

 
NA – não adicionado. 

 

 Neste trabalho não se caracterizaram as formulações finais para estudos à escala 

piloto, como se  apresentaram no parágrafo anterior para amostras laboratoriais. 

 Ficam, de seguida, algumas sugestões para realização de estudos futuros a curto 

e longo prazo, com o objectivo de confirmar a aplicação das amostras seleccionadas 

neste capítulo, na formulação das bebidas não alcoólicas a médio/longo prazo. 

  

 Proposta de estudos futuros:  

  

 a) Quantificação da libertação controlada de antioxidante, através de uma 

separação cromatográfica (HPLC). Exemplo de uma coluna de fase móvel de acetonitrilo 

e água num gradiente de eluição a um Q = 0,25 ml/min e uma coluna de fase reversa 

Zorbax Eclipse XDB – fenólica.   

 Existem outras possíveis colunas para separar os componentes possibilitando 

quantificação das diferentes amostras. Dando o exemplo desta coluna e destas condições 

cromatográficas58 por já se encontrarem caracterizados dos tempos de retenção das 

ciclodextrinas, na ordem do 4,2 e 10,2 minutos para a CD-2 e CD-1, respectivamente, e 

do ácido ascórbico estarem entre 2 e 4 minutos. Estes estudos possibilitam quantificar a 

fracção das moléculas do antioxidante que realmente ficaram complexadas e a fracção 

desta que se encontra livre, ao longo do tempo, possibilitando desta forma medir tempos 

e velocidade de libertação do ácido ascórbico complexado.50,51 
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 b) Caracterização sensorial e química das bebidas aditivadas obtidas nas várias 

fases do processo piloto: 

 Após formulação da bebida e antes da pasteurização; 

 Após pasteurização e antes do enchimento; 

 Após enchimento e durante armazenamento, a vários tempos de prateleira 

 Utilizar embalagens típicas para bebidas não alcoólicas, de polímeros mais 

permeáveis ao O2 para se conseguir avaliar adequadamente as diferença; 

     

 c) Optimização da secagem e/ou precipitação SAS, nomeadamente caracterizando 

a humidade residual das partículas (por exemplo uma titulação de Karl Fisher) e 

optimizando as condições de operação para obtenção rendimentos mais elevados. Para 

se obter melhores rendimentos dever-se-ia ajustar: 

 A potência de aspiração – realizar diferentes ensaios mantendo as condições de 

operação entre cada um, fazendo variar apenas a potência de aspiração, 

promovendo uma redução gradual do mesmo; 

 Caudal de bombeamento da solução – relação inversamente proporcional do 

caudal com o tempo de contacto com o gás de secagem, e tensão de corte 

superior; Manter as condições utilizadas no primeiro ensaio que se realizar e 

proceder a um aumento gradual de 1 mL/min no caudal de bombeamento do 

líquido. Analisar amostras por SEM, DSC e DLS (espera-se diferentes tamanhos 

de partículas);  

 

6. Conclusões 

  

 Durante o trabalho realizado produziram-se, através de secagem por aspersão, 

complexos entre antioxidantes e ciclodextrinas, particularmente, entre o ácido ascórbico 

ou extractos de maçã e CD-2 e ou CD-1 nas razões mássicas de 0,4-2,8:3,0-7,0.  

 Os rendimentos do processo de secagem por aspersão foram baixos 

(aproximadamente 40-50%), havendo necessidade de os optimizar. A perda de produto 

estará no ―volume morto‖ existente no ciclone e nas partículas que aderem a todo o 

equipamento possivelmente por não se encontrarem bem secas. Existe ainda perda de 

partículas do produto final no processo de aspiração, pois existem vestígios de partículas 

na entrada e na tubagem da aspiração, podendo mesmo este ser o ponto de maior perda 

de amostra.  

 As ciclodextrinas estudadas, após micronização, apresentam uma morfologia 

bastante distinta. Através da observação realizada por SEM, verificou-se que as CD-2 são 

mais regulares, quase esféricas e com concavidades uniformes comparativamente com 

as CD-1, que são mais disformes, apresentam uma rugosidade maior e mais 
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concavidades. Através da morfologia das ciclodextrinas e tendo em consideração não 

serem fotossensíveis, observou-se que as misturas antioxidante:ciclodextrinas (nas 

diferentes razões mássicas indicadas em 3.1.) adquiriram uma fotossensibilidade quando 

os feixes de electrões do equipamento de SEM incidiam sobre as amostras. A 

fotossensibilidade indicada pode corresponder à inclusão dos antioxidantes nas diferentes 

amostras observadas no em 4.2.  

 Para comprovar a eficiência de micronização das amostras complexadas (em 

termos de retenção de solubilidade dos compostos e sua nanoescala), procedeu-se à 

análise por DLS. Apesar de se ter obtido um índice de polidispersão elevado nestas 

medições (deveria ser inferior a 0,1 e foi sempre superior a 0,3), as curvas de 

distribuição de tamanhos de partícula (base volumétrica) elucidaram sobre a ordem de 

grandeza do seu raio médio em solução tampão (pH 3), o qual se situava entre 0,30 e 

0,45 nm. Comparando com o raio médio de 2,9 nm, observado para ácido ascórbico 

comercial precursor, não processado e também em solução tampão, confirma-se desta 

forma a vantagem da secagem por aspersão micronização no processamento de aditivos 

alimentares.    

 A quantificação das amostras por espectrofotometria em UV-VIS não foi possível 

pois os picos de absorção máxima das ciclodextrinas, do ácido ascórbico e, 

consequentemente, do complexo são coincidentes (245 nm). 

 Através das curvas de libertação de calor obtidas por DSC, para as formulações 

preparadas em 3.1., nas quais foi visível o aparecimento e desaparecimento de picos 

característicos de mudanças de fase e/ou de quebra de ligação (vide 3.2.3.), confirmou-

se a formação de complexos. Nas misturas físicas das substâncias precursoras 

ciclodextrinas e ácido ascórbico (razão mássica 3,0-5,0:0,4-2,4) e ciclodextrinas e 

extracto de maçã (razão mássica 3,0-5,0:0,5-1,5) não se observou a complexação entre 

os dois compostos, pois a complexação ocorrera certamente durante a solubilização e/ou 

durante o processo de secagem por aspersão, e as misturas físicas foram feitas no 

estado sólido. 

 Por estudos de interacções moleculares por espectroscopia de FT-IR, conseguiu 

observar-se algumas impurezas nas amostras de CD-2. No seu espectro padrão 

apareceram picos de absorvência característicos de grupos funcionais carbonilo e alcino 

que não correspondem à estrutura molecular esperada das CD-2, podendo o seu 

aparecimento dever-se a impurezas presentes na amostra padrão ou de uma limpeza do 

equipamento insuficiente durante o processo de secagem. 

 Em todas as amostras observaram-se múltiplos grupos -OH (gama de números de 

onda 3000-3600 cm-1), dos grupos -CH, -CH2 e -CH3 (gama 2800-3100 cm-1) e dos 

grupos éter (-C-O-C, gama de 1000-1300 cm-1), podendo estes últimos ter diferentes 

picos característicos, os quais se devem a movimentos oscilatórios permitidos nas 
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moléculas. Nestas regiões do espectro, observou-se a não reactividade dos –OH 

presentes nas ciclodextrinas e dos outros grupos funcionais indicados, dado que os 

espectros dos compostos precursores e os dos complexos e das misturas físicas 

preparadas são semelhantes nas respectivas zonas do espectro. Exceptua-se a gama de 

1000-1750 cm-1 que evidenciou diferenças nos espectros. 

 Mediram-se actividades antioxidantes dos complexos formados e dos seus 

percursores, pelo método de ORAC. Apesar desta actividade ser nula nas ciclodextrinas, 

foi possível observar alguma sinergia das ciclodextrinas para com o ácido ascórbico 

complexado, obtendo-se valores de actividade acima dos 3000 µmol CAET/g AA nas 

diferentes razões molares (em 3.1.), superior aos 2250 µmol CAET/g AA apresentados 

pelo ácido ascórbico. A sinergia verificada foi maior nas razões mássicas de 3,0-5,0:0,8-

2,8 de ciclodextrinas:ácido ascórbico, atingindo mesmo valores próximos dos 4500 µmol 

CAET/g AA. Este comportamento não se verificou na complexação das ciclodextrinas com 

os extractos de maçã, porém, estes extractos já apresentam um valor de 5500 µmol 

CAET/g para a actividade antioxidante, bem superior ao do ácido ascórbico protegido 

pelas ciclodextrinas.  

 A análise da actividade antioxidante das misturas físicas dos antioxidantes com as 

ciclodextrinas permitiu observar (em 3.2.6.) que bastou a dissolução das misturas físicas 

em meio aquoso para que a actividade antioxidante igualasse as verificadas com os 

respectivos complexos (sinergia), pelo que a complexação tem a ocorrer naturalmente 

em solução, não sendo promovida pelo processo de aspersão. Já nas misturas físicas dos 

extractos de maçã e ciclodextrinas ocorreu um ligeiro aumento de actividade 

antioxidante (para 1,2 vezes o valor dos extractos complexados), que pode representar 

apenas um erro experimental.   
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