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Introdução 

Emulsões podem ser estabilizadas por partículas 

sólidas, como por exemplo, sílica, asfaltenos, 

nanocristais as quais adsorvem na interface entre a 

água (A) e óleo (O). A energia (ΔE) necessária para 

remover uma partícula da interface depende do 

tamanho (r) e forma da partícula, da tensão 

interfacial (γO/A)  e do ângulo de contato (θ) entre a 

partícula e A ou O.
1
 

 ΔE = (π r
2
 γO/A) (1- │cos θ│)

2
  (1) 

A radiação ultrassônica também pode estabilizar 

emulsões. A transmissão de ultrassom (US) através 

de um meio líquido gera pequenos vazios no meio, 

que quando atingem um volume limite por não 

poder absorver mais energia, colapsam. Este 

fenômeno é denominado de cavitação. As 

cavitações liberam uma grande energia, a qual pode 

ser utilizada para reduzir γO/A.
2
 Neste trabalho, 

primeiramente foram obtidos e caracterizados 

nanocristais de celulose bacteriana (NCB) por 

hidrólise enzimática. A estabilidade de emulsões de 

óleo de girassol em água foi investigada na 

presença desses NCB, sob radiação US, através de 

análise de separação de fases num equipamento 

LUMiReader®.  

Resultados e Discussão 

Os NCB foram obtidos após 16 h de hidrólise 

enzimática
3
. A taxa de degradação foi monitorada 

por análise de açúcar terminal e microscopia de 

forca atômica (AFM), como mostra a Figura 1. O 

comprimento médio, após correção de efeitos de 

convolução de ponta, foi de 400 ± 100 nm.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Imagem topográfica (700 nm X 700 nm) 

de AFM obtida para NCB adsorvidos sobre lâminas 

de Si. 

                                                                             

Emulsões O/A foram preparadas na proporção 

volumétrica de 1:25.  A água espalha bem sobre os 

NCBs, o que favorece seu uso como estabilizante 

em emulsões O/A. As concentrações de NCBs 

foram 2,8 g/L e 14 g/L. Após homogeneização em 

vórtex, as emulsões ficaram 40 min em banho de 

água, onde uma ponteira MS7 com potência de 130 

W/cm
2
 foi acoplada ao processador de US Hielscher 

UP100H. A Figura 2 mostra os perfis de 

transmitância de luz normalizados, nas duas 

concentrações de NCB e no branco (O/A) 

monitoradas ao longo de toda a cubeta em função 

do tempo determinados pelo LUMiReader®.  

 
Figura 2. Perfis de transmitância normalizados, 
medidos para emulsões O/A na ausência (branco), 
e presença de NCB nas concentrações 2,8 g/L e    
14 g/L, com e sem tratamento de US. 

Conclusões 

Resultados preliminares mostraram que para 

tempos curtos US foi mais eficiente do que NCB, e 

para tempos longos (não apresentados) a 

combinação de US e NCB foi mais eficiente na 

estabilização das emulsões. Efeitos de composição 

da emulsão, concentração e tamanho de NCB, 

potência e tempo de US estão sendo analisados. 
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