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RESUMO 

 

A goma de linhaça vem despertando grande interesse por se tratar de um polímero natural, 

bem como, ser derivado da semente de linhaça, em que o óleo é o principal produto de 

interesse comercial. A casca (onde está localizada a maior porcentagem de goma) torna-se um 

subproduto, assim, é possível agregar valor a esse “rejeito”. Desse modo, o crescente interesse 

por parte da indústria (farmacêutica, alimentícia, entre outras) torna importante o estudo no 

sentido de conhecer melhor as propriedades físico-químicas da goma de linhaça, 

principalmente em meio aquoso, devido seu caráter hidrofílico. Neste trabalho, realizou-se a 

extração da goma de linhaça através de duas condições experimentais, à 50ºC sob agitação 

durante 4 h e concentração de sementes de 8%, e uma segunda condição à 25ºC, durante 8 h e 

concentração de 15%. O agente precipitante foi o etanol PA e a metodologia de secagem 

adotada foi por liofilização. A segunda condição de extração tornou-se mais interessante do 

ponto de vista econômico (menor gasto de agente precipitante e sem uso de aquecimento). Por 

isso, foi o método utilizado no estudo de propriedades físico-químicas em meio aquoso. O 

comportamento reológico da goma de linhaça foi estudado em função do pH do meio, da 

presença de sal em solução e da temperatura. Também foram realizadas análises de potencial 

Zeta em diferentes valores de pH da solução e análises de espalhamento de luz dinâmico 

(DLS), em função do efeito da filtração da solução polimérica, do pH do meio e da salinidade. 

Realizou-se o estudo da atividade antioxidante total, por ser um polímero natural e 

biocompatível. O estudo reológico mostrou que a goma de linhaça apresentou maiores valores 

de viscosidade numa faixa de pH entre 6 e 9, sendo o pH 9, aquele com maior valor de 

viscosidade. Já em pH 13 ocorreu uma queda abrupta dessa viscosidade. No estudo da 

salinidade, observou-se que a adição de 0,1 M de NaCl, bem como de CaCl2, na solução de 

linhaça reduziu significativamente a viscosidade comparado com sistemas sem sal. Porém, o 

aumento da salinidade a partir desse valor torna-se imperceptível na redução de viscosidade. 

O aumento da temperatura também reduziu a viscosidade do sistema. O estudo de potencial 

Zeta revelou que o pH 13 é a condição de maior instabilidade, já os demais resultados 

encontrados para os outros valores de pH estudados foram referentes às soluções estáveis. As 

análises de DLS confirmaram que o efeito da filtração, do pH do meio e da salinidade são 

bastante relevantes nas propriedades apresentadas pela goma da linhaça. De maneira geral, os 

tamanhos das partículas em solução para sistemas não filtrados tiveram maiores valores de RH 

(raio hidrodinâmico). Em pH 13, esse efeito foi bem menos pronunciado do que para os 

demais valores de pH. Em função da mudança de pH do meio, foi possível notar diversas 

alterações, relacionadas ao fato do polímero ser constituído por uma fração  ácida e outra 

neutra. Desse modo, em diferentes valores de pH e diferentes salinidades a goma de linhaça 

apresentou diferentes tamanho de partícula em solução. A capacidade antioxidante total 

(CAT) mostrou uma melhor atividade para uma menor concentração da goma de linhaça (100 

μg), em função da maior disponibilidade dos grupos hidroxila. 
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ABSTRACT  

 

 

Flaxseed gum is attracting great interest because It is a natural polymer derived from flaxseed, where 

the oil is the main product for commercial interest. The shell (where is located the highest percentage 

of gum) becomes a coproduct, so you can add value to this "tailing". Thus, the growing interest from 

industry (pharmaceutical, food, etc.) is important to a better understand the physical and chemical 

properties of flaxseed gum, especially in aqueous media, due its hydrophilic character. This work was 

carried out at extraction of linseed gum by two experimental conditions at 50 °C under stirring for 4 h 

and 8% concentration seeds, and a second condition at 25 °C for 8 h and concentration of 15%. The 

precipitating agent was the PA ethanol and  the lyophilization was the methodology adopted for 

drying. The second condition extraction became more interesting from an economic point of view 

(lower expense of precipitating agent and without heating use). Therefore, this method was used for 

studying physicochemical properties in aqueous media. The rheological behavior of flaxseed gum 

was studied as function of pH, salinity and the temperature. It was also carried zeta potential analysis 

at different pH values of the solution and analysis of dynamic light scattering (DLS), due to the effect 

of the filtration of the polymer solution, pH and the salinity. A study of the total antioxidant activity 

was also determined, for being a natural and biocompatible polymer. The rheological study showed 

that flaxseed gum had higher viscosity in a pH range between 6 and 9, being 9 the one with the 

highest viscosity value. On the other hand, for pH 13 was observed a sharp drop on its viscosity. For 

salinity studies, It was observed that auditioning 0.1 M NaCl, as well as CaCl2, flaxseed solution 

reduced significantly its viscosity compared to systems salt free. However, increased salinity from 

this value becomes imperceptible reducing viscosity. The increase in temperature also reduces the 

system’s viscosity. The Zeta potential study revealed that pH 13 is the condition of greater instability, 

other results found for pH values studied were related to stable solutions. The DLS analysis 

confirmed that the effect of filtration, pH and salinity of the medium are quite relevant to the 

properties presented by the flaxseed gum. In general, particles size in solution for unfiltered systems 

had higher RH values (hydrodynamic radius). At pH 13, this effect was less pronounced than for the 

other pH values. Depending on pH, It was possible to observe various changes related to the fact that 

the polymer is constituted by an acid and neutral fraction. Thus, at different pH values and different 

salinities flaxseed gum had different particle size in solution. The total antioxidant capacity (TAC) 

showed a better activity for a lower concentration of flaxseed gum (100 mg), due to the greater 

availability of the hydroxyl groups. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

O estudo de biopolímeros tornou-se imprescindível, tendo em vista suas diversas 

aplicações em vários segmentos industriais, bem como seu potencial renovável, variedade 

estrutural e propriedades físico-químicas que nos possibilitam numerosas estratégias de uso 

(KUHN; CAVALLIERI; CUNHA, 2011; WANG et al., 2010; QIAN et al, 2012). 

No caso do biopolímero derivado da semente da linhaça (presente na sua casca), suas 

propriedades físico-químicas podem apresentar comportamentos diferentes dependendo do 

cultivo, condições climáticas, espécie de linhaça e até mesmo das condições de extração. 

Portanto, torna-se interessante um estudo sistemático, considerando a escolha de uma espécie, 

de preferencia da mesma colheita, assim como uma condição de extração ótima, buscando 

padronizar as propriedades do polímero e compreendê-las melhor, para identificar potenciais 

aplicações (CUI et al, 1994; WANNERBERGE et al, 1991). 

A produção de linhaça no Brasil é em torno de 21 toneladas/ano, sendo a variedade 

marrom produzida em maior escala (ALMEIDA; BOAVENTURA; GUZMAN-SILVA, 

2003). Além disso, a variedade marrom contém maior quantidade de fibra dietética, por esses 

motivos esta variedade desperta maior interesse para o presente estudo. O óleo de linhaça, 

obtido do grão da linhaça, é o principal produto de consumo e com maior valor agregado 

devido aos seus benefícios comprovados para a saúde (MICHOTTE et al, 2011; GRINDEL; 

STAPS; KUHNT, 2013). Por outro lado, pesquisas recentes vêm demonstrando grandes 

interesses no polímero encontrado na linhaça devido às possíveis aplicações como fibra 

dietética, que pode atenuar a concentração de glicose no sangue (parâmetro preventivo da 

diabetes). Além disso, o seu uso pode reforçar o valor nutricional em bebidas à base de leite e 

propiciam aplicações em geral como hidrocoloide associado a alimentos, devido à sua 

biocompatibilidade (KUHN; CAVALLIERI; CUNHA, 2011; WANG et al., 2009; 

KHALLOUFI et al., 2008; CHEN; XU; WANG, 2007; CHEN; XU; WANG, 2006; 

FEDENIUK, BILIADERIS, 1994). 

A goma da linhaça tem sua ocorrência principal na camada mais externa da semente 

(THOMPSON, CUNNANE, 2003).  Quando embebida em água, a semente pode liberar 

facilmente o material mucilaginoso, portanto, trata-se de um método que não causa danos ao 
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meio ambiente. Visando uma redução de custos e aumento no rendimento da extração, 

considera-se uma melhor alternativa a extração diretamente do subproduto, ou seja, a partir 

das cascas. Inclusive, já existe patente para processo de separação da casca do núcleo (CUI, 

HAN, 2006). Há ainda a possibilidade de extração da farinha desengordurada, oriunda da 

extração do óleo, no entanto o rendimento e pureza da goma obtida são bem menores 

(FEDENIUK, BILIADERIS, 1994). 

A goma é composta de polissacarídeos ácidos e neutros. A fração neutra é composta 

principalmente por xilose em sua cadeia principal, conferindo rigidez a essa fração que tem 

conformação do tipo novelo aleatório. Já a fração ácida é composta principalmente por 

ramnose (metil-pentose) e ácido galacturônico (substrato proveniente da oxidação do 

carbono-6 da galactose). Este grupamento ácido confere ao polímero uma natureza aniônica a 

partir de pH 6. Também apresenta ramificações curtas ao longo da cadeia principal e 

conformação do tipo estrela com alta flexibilidade (CUI et al., 1994; FEDENIUK, 

BILIADERIS, 1994, Qian 2014). 

Alguns estudos foram realizados no sentido de investigar as propriedades da goma da 

linhaça em diferentes sistemas aquosos (FEDENIUK, BILIADERIS, 1994; CUI et al., 1994; 

KUHN; CAVALLIERI; CUNHA, 2011; WANG et al., 2010; KHALLOUFI et al., 2008; 

CHEN; XU; WANG, 2007; CHEN; XU; WANG, 2006), mas não há informações mais 

detalhadas disponíveis sobre a influência de variáveis tais como pH e salinidade nos 

parâmetros moleculares, ou mesmo na estabilidade das soluções. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

 

 O trabalho teve por finalidade estudar as propriedades físico-químicas do biopolímero 

extraído da goma da linhaça em meio aquoso em função de variáveis do meio, como o pH e a 

salinidade e a temperatura. 

  

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

1°- Estudar a extração do biopolímero derivado do grão da linhaça (goma de linhaça) em 

diferentes condições; 

 2°- Estudar as propriedades físico-químicas, tais como solubilidade, estabilidade e 

viscosidade das soluções aquosas de goma de linhaça;  

3°- Avaliar o efeito do pH e salinidade no comportamento reológico do biopolímero em 

solução aquosa; 

4°- Avaliar o efeito do pH e salinidade no tamanho de partículas em solução aquosa;  

5°- Avaliar as propriedades antioxidantes da goma de linhaça. 
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 Neste item estão descritos a produção e a origem da goma de linhaça, obtenção e 

estrutura química do biopolímero da linhaça e propriedades físico-químicas relacionadas ao 

comportamento reológico e parâmetros estruturais do biopolímero em meio aquoso.  

  

3.1 PRODUÇÃO DA LINHAÇA E ORIGEM DA GOMA DE LINHAÇA  

 

 Segundo Cosmo et al. (2014), no cenário mundial, a produção de linhaça é 

aproximadamente de dois milhões e meio de toneladas por ano. Os maiores produtores do 

mundo são, o Canadá seguido por EUA, Índia e China. A produção de lihaça também tem 

merecido destaque na Ucrânia, Rússia, Bélgica, França, Alemanha e Países Baixos. Na 

América do Sul, o maior produtor de linhaça é a Argentina, com cerca de 80 toneladas/ano, 

enquanto no Brasil a produção é em torno de 21 toneladas/ano. 

A semente de linhaça é um grão oleaginoso e apresenta variedades de cor marrom ou 

dourada. A espécie marrom é produzida em maior escala no Brasil, por isso tem menor custo, 

e seu cultivo adapta-se em diferentes condições climáticas. Já a linhaça dourada tem sua 

produção principalmente no Rio Grande do Sul, pois o clima frio favorece o seu cultivo, e a 

sua produção requer maiores custos (COSMO et al., 2014).  

A goma de linhaça é encontrada principalmente na parte mais externa do grão, como 

observado na Figura 1, podendo sua composição chegar a 8% da massa total da semente. Por 

esse motivo, quando a semente é embebida em água, facilmente libera o material 

mucilaginoso, devido a sua alta solubilidade em meio aquoso (BEMILLER et al., 1993; 

BHATTY; CHERDKIATGUMCHAI, 1990; WANNERBERGE et al, 1991; CUNNANE; 

THOMPSON, 2003). No entanto, quando essa extração ocorre diretamente do grão, mesmo a 

goma extraída tendo alto valor agregado, às vezes torna-se inviável para aplicações 

industriais. Diante dessa perspectiva, Cui e Han (2003) desenvolveram um processo de 

separação da casca. Trata-se de um sistema contínuo para separação dos componentes, em que 

o teor de umidade é reduzido a uma quantidade desprezível e, em seguida, é introduzido em 

uma câmara que contém um rotator abrasivo. Deste modo, a casca é separada do corpo da 

semente, sendo possível obter a goma de linhaça com baixo custo, além de manter as 

propriedades do grão inalteradas. 
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Figura 1. Ocorrência da mucilagem na semente de linhaça. 

 

 

     

Fonte: Cunnane et al. (2003) 

 

3.2 OBTENÇÃO DO BIOPOLÍMERO DA LINHAÇA 

 

 De um modo geral, a goma da linhaça é formada de uma mistura complexa de 

polissacarídeos, relatada pela maior parte da literatura como sendo composta por uma fração 

neutra, uma fração ácida e contaminantes proteicos (HUNT; JONES, 1962; CUI et al, 1994; 

WANNERBERGE et al, 1991; FEDENIUK, 1994; WARRAND et al., 2005; WANG et al., 

2010; QIAN, 2014). 

A goma extraída da linhaça pode apresentar diferentes propriedades de acordo com o 

cultivo, condições climáticas, espécie de linhaça, condições de extração, e até mesmo as 

condições de secagem (CUI et al, 1994; WANNERBERGE et al, 1991; QIAN, 2012; 

FEDENIUK, 1994; WANG et al., 2010). 

Wannerberger e colaboradores (1991) realizaram um estudo das propriedades 

reológicas da mucilagem de 23 variedades de sementes de linho (Linum usitatissimun). Foi 

possível observar que a uma taxa de cisalhamento constante (10 s
-1

) e concentração de 1%, a 

viscosidade em meio aquoso (pH 7) variou em uma faixa de  0,02 – 0,28 Pa.s. Tendo em vista 

as diferentes viscosidades observadas, cinco variedades (Liflora, Linda, Ariadna, Belinka, 

Szegedi 62) foram escolhidas para determinação da fibra dietética e composição. Os 

polissacarídeos mucilaginosos das diferentes variedades de linhaça apresentaram, 

principalmente, ácidos urônicos (21-36%) e xilose (19-38%). Ainda foi possível verificar 

quantidades apreciáveis de ramnose e fucose (11-16%), galactose (12-16%) e de arabinose (8-

13%). Em quantidades mínimas foram detectados glucose (4-6%) e manose (1-2%). As 
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proporções de ácido urônico e xilose apresentaram a maior diferença entre as espécies de 

linhaça estudadas (WANNERBERGER et al., 1991). 

As condições de extração em função das variáveis temperatura, pH e razão 

semente/água, sendo a temperatura a variável de maior impacto na composição final da goma 

obtida, constituem uma série de fatores capazes de interferir na composição final do material. 

Nesse sentido, as altas temperaturas sempre são responsáveis pelos maiores rendimentos. No 

entanto, acarretam uma maior quantidade de proteínas e, consequentemente, uma cor mais 

intensa do substrato extraído. Em relação ao pH, os estudos relatam maiores viscosidades 

aparentes para valores entre pH 5-7 da extração, sendo o pH 6,5 o responsável pela maior 

viscosidade da goma. Outra questão interessante em relação ao pH do meio durante a extração 

está relacionada ao fato de que, quanto menor este valor, maior será a extração da proteína, ou 

seja, maior a quantidade de impurezas. Esse fato pode ser atribuído a melhor solubilidade da 

proteína em meio ácido. Do mesmo modo, as maiores razões água/semente são responsáveis 

pelas maiores quantidades de proteína no extrato, como ilustrado na Figura 2 (QIAN, 2014; 

CUI et al, 1994; FEDENIUK e BILIADERIS, 1994).  

Figura 2. Superficie de resposta correlacionando o efeito da temperatura, pH e razão         

semente/água de maneira independente e combinada. 

 

 

                       
 

Fonte: Cui et al. (1994). 

 

Outro fator interessante relacionado à temperatura de extração é referente à quantidade 

da fração ácida e neutra obtida. Os estudos verificaram que para baixas temperaturas há uma 

maior extração da fração ácida, já a medida que se aumenta a temperatura são detectados 
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maiores níveis de xilose. Esse açucar compõe  principalmente a fração neutra (FEDENIUK e 

BILIADERIS, 1994). 

A literatura relata que a adição de sequestrante de cálcio (oxalato de amônio) falhou 

para extração adicional de polissacarídeos, indicando que os polissacarídeos peptídicos 

detidos na parede celular das matrizes através de pontes de Ca
2+

 não estavam presentes. O uso 

alternativo de bicarbonato de sódio também falhou para qualquer extração adicional 

(FEDENIUK e BILIADERIS, 1994). 

Estudos revelaram ainda que a extração efetuada diretamente da semente tem um 

maior rendimento e uma menor quantidade de impurezas (proteína) quando comparado à 

extração realizada da farinha de linhaça (grão desengordurado e triturado), pois as proteínas 

ficam mais expostas a solução aquosa na forma moída, acarretando uma maior quantidade de 

proteínas no meio (FEDENIUK e BILIADERIS, 1994; MONEGO, 2009). 

Wang e colaboradores (2010) avaliaram o efeito dos diferentes métodos de secagem 

da goma de linhaça em suas propriedades físico-químicas e coloração. Os métodos de 

secagem empregados foram por pulverização, liofilização, secagem a vácuo, secagem em 

estufa em diferentes temperaturas e diferentes intervalos de tempo e precipitação com etanol. 

Em termos de coloração, o pó que apresentou melhor aspecto visual foi o obtido através de 

secagem por pulverização, pois apresentou alta luminosidade e aspecto menos vermelho. Já o 

pó obtido através da secagem em estufa a 105ºC inferiu em características opostas. Esses 

comportamentos distintos foram atribuídos ao tempo de secagem, que é bem mais curto no 

método de pulverização. Com relação à estabilidade das soluções, foi observada uma maior 

estabilidade através do isolamento do polímero por precipitação com etanol, pois a solução 

teve maior valor de potencial zeta comparado aos demais métodos de secagem, indicando 

uma melhor estabilidade da solução. As amostras pulverizadas e liofilizadas tiveram menor 

capacidade de formar espuma, se comparadas à amostra seca em estufa a 105ºC, sendo sua 

capacidade de formar espuma semelhante à goma guar e goma xantana. 

De acordo com Qian et al. (2012), a fração neutra é isenta de proteína, estando esta 

presente apenas na porção ácida. A goma extraída a 25ºC mostrou que a fração ácida compõe 

somente 27 % da mucilagem. Foi possível observar ainda que a porção neutra foi composta 

principalmente por xilose (68,2%) e arabinose (20,2%). Em paralelo, a fração ácida foi 
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constituída principalmente de ramnose (38,3%), galactose (35,2%) e fucose (14,7%) (QIAN, 

2012). 

 

3.3   ESTRUTURA QUÍMICA DO BIOPOLÍMERO DA LINHAÇA 

 

O fracionamento da goma de linhaça em suas frações neutra e ácida, com melhor 

eficácia, é realizado por cromatografia de troca iônica (CUI ET AL, 1994; WARRAND ET 

AL., 2005; QIAN, 2014). A fração neutra é composta principalmente por um arabinoxilano de 

alta massa molar, contribuindo significativamente para viscosidade da solução da goma, bem 

como da fração neutra. Já a fração ácida é composta especialmente por uma pectina de baixa 

massa molar como ramnogalacturonano. A estrutura da goma e suas frações (ácida e neutra) 

foram investigadas por análise de metilação, em que na fração ácida foi observado que o 

terminal não redutor estava ligado na posição O-3 dos resíduos de ramnose ao invés da 

posição O-4 mais comumente encontrada, ao passo que na fração neutra foi possível observar 

uma cadeia principal constituída basicamente por xilose altamente ramificada por unidades de 

terminais não redutores de L-arabinose nas posições O-2 e/ou O-3 (CUI ET AL, 1994; 

NARAN; CHEN; CARPITA, 2008). 

Qian (2014), em estudos recentes, realizou a análise via metilação e espectroscopia de 

ressonância magnética nuclear (RMN) 1D e 2D das frações neutra e ácida da goma de 

linhaça. Para a fração neutra, foi observado uma cadeia principal β-1,4-xilano, di-, mono- ou 

não-substituído, em O-2 e / ou O-3 por ramificações curtas constituídas principalmente por  

três resíduos de açúcar. Já as análises da fração ácida mostraram que essa foi constituída por 

quatro hexoses, sendo elas: ramnose (38,1%), ácido galacturônico (24,8%), galactose (20,8%) 

e fucose (4,5%), além de duas pentoses: xilose (7,7%) e arabinose (2,6%). 

Através das análises estruturais (metilação e espectroscopia de RMN 1D e 2D),  

parâmetros de espalhamento de luz dinâmico (DLS) e estático (SLS), foi possível obter a 

elucidação das frações neutra e ácida bem como a conformação dessas frações em meio 

aquoso (QIAN, 2014). 

O parâmetro estrutural (ρ) (Tabela 1), que é igual à razão entre raio de giro e raio 

hidrodinâmico (Rg/RH), é um indicador de conformação macromolecular e depende da 
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estrutura molecular e da polidispersão, independentemente da massa molar: um valor de ρ 

entre 1,5-2,05 indica um conformação típica de novelo aleatório, enquanto que os menores 

valores de ρ entre 1,0-1,3 sugerem uma conformação do tipo estrela. O parâmetro estrutural ρ 

da fração neutra foi 1,8, o que indica uma conformação de novelo aleatório. Isso foi 

condizente com a presença de cadeias laterais na fração neutra, contribuindo para o aumento 

da densidade (QIAN et al., 2012), considerando que a fração neutra tem uma cadeia principal 

mono-β-1,4-xilano, di- ou não-substituído, em O-2 e / ou O-3 por ramificações curtas 

constituídas principalmente por  três resíduos de açúcar. Já o menor valor de ρ (1,3) 

encontrado para a fração ácida sugeriu uma conformação do tipo estrela (QIAN, 2014). Um 

esquema foi então proposto para as supostas estruturas da fração neutra e ácida (Figura 3). 

Figura 3. Representação da estrutura molecular (a e b) e conformação (c e d) para as frações 

neutra (NFG) e ácida (AFG) da goma de linhaça. 

 

 

 

Fonte: Qian (2014) 

A Tabela 1 resume as características moleculares obtidas por Qian (2014) através de 

espalhamento de luz estático (SLS) e dinâmico (DLS), para fração neutra (NFG) e fração 

ácida (AFG).  
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Tabela 1. Características moleculares da fração neutra (NFG) e ácida (AFG) obtidas por SLS 

e DLS. 

 

 Massa Molar Rg A2 RH ρ 

 (KDa) (nm) (cm
3
mol/g

2
) (nm)  

NFG 616 19 49,2 3,4 9,8x10
-4 

27,1 1,5 1,8 

AFG 285 25 38,2 2,7 9,3x10
-4

 29,6 2,3 1,3 

Quian (2014) (Rg: raio de giração, A2: segundo coeficiente de Virial, RH: raio hidrodinâmico e ρ: parâmetro 

estrutural). 

 

 

3.4 REOLOGIA E PROPRIEDADES REOLÓGICAS DA GOMA DE 

LINHAÇA 

 

Reologia é a ciência que estuda a deformação e o fluxo da matéria (MACHADO, 

2002; KULICKE; CLASEN, 2004). A viscosidade é um parâmetro que pode ou não depender 

da tensão aplicada, em casos que a viscosidade independe das condições de deformação, o 

fluido é reconhecido como newtoniano. Por outro lado, se a viscosidade varia com a 

velocidade e tensão de cisalhamento, diz-se que o sistema apresenta comportamento de um 

fluido não-newtoniano (LUCAS; SOARES; MONTEIRO, 2001). 

Em soluções poliméricas, a orientação da macromolécula é extremamente dependente 

da tensão aplicada ao sistema. Esta orientação é, entretanto, perturbada pela mobilidade 

térmica das cadeias, funcionando da seguinte maneira, quanto maior a mobilidade térmica, 

maior será o número de colisões durante o fluxo e consequentemente maior será a viscosidade 

do meio. No momento em que se aumenta a tensão de um sistema é aumentada também a 

orientação da macromolécula e, consequentemente, reduzido o efeito inferido pela mobilidade 

térmica, resultando em uma redução de viscosidade. Ao se aumentar muito a tensão aplicada 

em um dado sistema, a conformação das cadeias atinge um máximo de orientação, 

consequentemente, a viscosidade atinge seu valor mínimo, não variando mais com o aumento 

da tensão de cisalhamento. A figura 4 ilustra a dependência da viscosidade em relação à 

tensão de cisalhamento, sendo o primeiro patamar (A) correspondente à viscosidade 
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newtoniana inicial e o segundo patamar (B) correspondente à viscosidade newtoniana 

mínima. A porção do meio da curva (C) corresponde à viscosidade estrutural e depende das 

condições de deformação. Fatores que podem influenciar bastante a viscosidade de soluções 

poliméricas são: massa molar, tensão de cisalhamento, temperatura e qualidade do solvente 

(LUCAS; SOARES; MONTEIRO, 2001). 

Figura 4. Dependência da viscosidade com a tensão de cisalhamento. 

 

 

 
 

Fonte: Lucas; Soares e Monteiro (2001). 

 

De acordo com a literatura, três regimes dinâmicos são utilizados para avaliar as 

propriedades físicas de uma solução polimérica dependente da concentração, são eles: sistema 

diluído, semidiluído e concentrado. Um parâmetro marcante na distinção desses sistemas é a 

concentração critica do polímero (C*) (KULICKE; CLASEN, 2001; CLASEN; KULICKE, 

2004). Esta concentração crítica aponta a transição do sistema diluído para o concentrado, 

como exemplificado na figura 5. 
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Figura 5. Transição entre os regimes de uma solução polimérica: (a) diluído, (b) semidiluído 

e (c) concentrado. 

 

 

 

Em um primeiro momento, os novelos encontram-se separados, logo, a probabilidade 

de existir interações entre as macromoléculas é mínima. À medida que essa concentração 

aumenta, a aproximação das cadeias poliméricas é inevitável, sendo o limiar da mudança de 

regime diluído e concentrado, onde a concentração do sistema se iguala a concentração crítica 

do polímero. Finalmente, em decorrência do aumento da concentração ocorre uma 

interpenetração desses novelos (KULICKE; CLASEN, 2001; CLASEN; KULICKE, 2004). 

Em sistemas poliméricos diluídos é possível se medir as interações polímero- solvente, 

devido às interações polímero-polímero serem mínimas. Essas medidas fornecem informações 

a respeito das dimensões da cadeia, do formato e tamanho da partícula do polímero (volume 

hidrodinâmico) em solução (KULICKE; CLASEN, 2004; LUCAS; SOARES; MONTEIRO, 

2001).  

No estudo de soluções diluídas de polímeros, em geral, se determina a viscosidade da 

solução em relação ao solvente puro. A relação entre a viscosidade da solução e do solvente 

puro é dada pela viscosidade relativa. Para determinar o valor desta viscosidade, o tempo do 

escoamento do solvente, t0, e da solução, t, são medidos no mesmo viscosímetro. Levando em 

consideração que a densidade da solução diluída é praticamente igual a do solvente puro, a 

viscosidade relativa pode ser definida como a razão entre o tempo de escoamento da solução e 

do solvente puro. Já a viscosidade específica é definida como a diferença dos tempos de 

escoamento da solução e do solvente puro (t – t0) dividido pelo tempo de escoamento do 
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solvente puro. Ambas são adimensionais. A relação entre a viscosidade específica e a 

concentração da solução é denominada viscosidade reduzida.  E, por fim, a razão entre o 

logaritmo da viscosidade relativa e a concentração é chamada viscosidade inerente. Por sua 

vez, a viscosidade intrínseca [η] é independente da concentração, é determinada através da 

extrapolação da viscosidade reduzida ou inerente quando C→0, sendo muito importante para 

relacionar ao tamanho da molécula do polímero, bem como correlacionar com a massa molar. 

Expressões de viscosidades são definidas na Tabela 2 (KULICKE; CLASEN, 2004; LUCAS; 

SOARES; MONTEIRO, 2001). 

Tabela 2. Expressões de viscosidades. 

 

Viscosidade Fórmula Unidade 

Relativa          Adimensional 

Especifica 
           

     
  

 
Adimensional 

Reduzida       
   

     

 
 

Inerente       
    

   
  

 
 

Intrínseca         
   

   
 

      
   

       
  

 
 

 

Para determinar a viscosidade intrínseca ou número de viscosidade limite, é necessário 

determinar a viscosidade reduzida ou inerente, a várias concentrações, e extrapolar à 

concentração zero. A viscosidade intrínseca independe da concentração da solução. Como a 

viscosidade relativa e específica são adimensionais, a viscosidade intrínseca tem como 

unidade a recíproca da concentração, ou seja, dL/g. Em sistemas diluídos, as equações 

empíricas expressam uma região linear, desde que as interações polímero-polímero sejam 

minimizadas. Nestes casos, as equações podem ser empregadas para obtenção da viscosidade 

intrínseca. As relações mais usualmente utilizadas são: Equação de Huggins (Equação 1), 

Equação de Kraemer (Equação 2), Equação de Schulz-Blaschke (Equação 3) e Equação de 

Martin (Equação 4) (KULICKE; CLASEN, 2004; LUCAS; SOARES; MONTEIRO, 2001). 

 

   

 
             

    
(1) 
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(2) 

 

 
   

 
                  

(3) 

 

 

    
   

 
                 

(4) 

 

Em que KH, KK, KSB e KM são as constantes de Huggins, Kraemer, Schulz- Blaschke e 

Martin, respectivamente. 

Um bom valor para constante de Kramer situa-se no valor entre 0,3 – 0,4, indicando 

um bom poder de solvatação do solvente. Quando esse valor aumenta, o poder de solvatação 

do solvente decresce. Assim, quando o valor de Kk for maior que 0,5, a equação 

correspondente não fornece valores confiáveis, sendo mais indicado o uso da equação de 

Huggins. Já para os casos em que a dependência da viscosidade reduzida com a concentração 

(equação de Huggins) apresenta curvatura considerável, a extrapolação a diluição infinita 

torna-se mais difícil, e nesses casos a equação de Martin é mais indicada (LUCAS; SOARES; 

MONTEIRO, 2001). 

Os polieletrólitos podem sofrer variações consideráveis em seu volume hidrodinâmico, 

a depender de fatores adicionais, tais como grau de dissociação, pH e força iônica do meio 

(LUCAS; SOARES; MONTEIRO, 2001; QIAN, 2012). As propriedades reológicas da goma 

de linhaça são influenciadas também pela sua composição resultante das condições de cultivo, 

fatores climáticos, genótipo, condições de extração, dentre outras (CUI; MAZZA; 

BILIADERIS, 1994; WANNERBERGER, 1991). Cui e colaboradores (1996) investigaram as 

propriedades reológicas, em diferentes concentrações (0,3; 0,5; 1,0 e 2,0 %), da goma in 

natura, da forma dializada, das frações neutra e ácida. No caso das amostras in natura, 

dializada e neutra foi observado comportamento pseudoplástico para as concentrações a partir 

de 1,0 % em uma ampla faixa de taxa de cisalhamento (0,1 – 1000 s
-1

). Entretanto, para a 

fração ácida foi observado comportamento newtoniano para todas as concentrações estudadas. 

Esse comportamento foi atribuído a menor massa molar dos polissacarídeos constituintes da 

fração ácida. O estudo do módulo de armazenamento (G’) e modulo de perda (G”) mostrou 

que a fração neutra apresentou comportamento típico de um fluido viscoelástico, comparado 
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ao comportamento apresentado pela goma guar (também oriunda de uma oleaginosa) (CUI; 

MAZZA; BILIADERIS, 1994).    

Cui e Mazza (1996) realizaram estudo utilizando cinco diferentes genótipos de grão de 

linhaça. A goma oriunda desses genótipos apresentou diferentes viscosidades intrínsecas, 

variando em uma faixa de 434,0 – 657,8 mL/g. A goma orinda do genótipo Norman foi 

fracionada para obtenção das porções neutra e ácida. Os valores de viscosidade intrínseca da 

goma in natura, da fração neutra e da fração ácida foram 483,0; 530,4 e 248,4 ml/g, 

respectivamente. 

De maneira geral, o aumento da concentração resulta no aumento da viscosidade das 

soluções da goma de linhaça, tanto da goma na forma in natura como das frações resultantes 

(fração ácida e fração neutra). Outro comportamento frequentemente observado é que a goma 

na forma in natura e a fração neutra, para concentrações a partir de 0,5 %, apresentam 

comportamento pseudoplástico. A fração ácida tem uma maior tendência ao comportamento 

newtoniano, porém, observa-se um comportamento pseudoplástico apenas em altas 

concentrações superiores (CUI; MAZZA; BILIADERIS, 1994; QIAN, 2012).  O aumento da 

temperatura leva a  uma diminuição da viscosidade das soluções de goma de linhaça, bem 

como das porções fracionadas. 

Também foi observado que a goma de linhaça mantém a viscosidade constante em 

uma ampla faixa de pH (5 – 9), apresentando redução de viscosidade apenas para valores de 

pH extremos, tais como pH 2 e 12. A literatura sugere uma blindagem de cargas em pH 2 e, 

em pH 12, a hidrólise das macromoléculas.  Em relação à força iônica do meio, o aumento 

desta provoca a redução da viscosidade devido à blindagem de cargas. Esse comportamento é 

semelhante para sais monovalentes e bivalentes (FEDENIUK e BILIADERIS, 1994). 

O valor da viscosidade intrínseca, [η], depende principalmente do tamanho molecular 

e da rigidez da cadeia do polímero, bem como da interação polímero-solvente (LAPASIN et 

al., 1995B). E aumenta com o aumento da massa molar (M), de acordo com a relação de 

Mark-Houwink, (Equação 5), e que k é uma constante, M representa a massa molar média e α 

é um expoente constante relacionado à flexibilidade da cadeia. No caso de polieletrólitos, a 

presença de contra-íons em solução afeta diretamente o valor da viscosidade intrínseca, 

devido à blindagem de cargas que promove a redução da repulsão entre as cadeias. Portanto, o 

aumento da concentração de sal (aumento da força iônica) na solução, diminui o valor da [η] à 
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medida que aumenta a quantidade de grupos ácidos na goma in natura ou na fração ácida de 

linhaça (QIAN, 2014). 

         (5) 

  
A relação entre [η] e força iônica (I) do meio é dada pela expressão 6 (HARDING, 

1997). Em que      é a viscosidade intrínseca para uma força iônica infinita, I representa a 

força iônica do meio, S é um critério de comparação da rigidez dos polímeros com mesma 

massa molar. Considerando as Equações 5 e 6, foram obtidos valores de viscosidade 

intrínseca de 377,5 mL g
-1

 e 332,5 mL g
-1

 para as frações neutra e ácida, respectivamente. Um 

valor maior de viscosidade, 446,0 mL g
-1

, foi obtido para a goma in natura. Diante desses 

resultados, foi possível atribuir uma maior rigidez a estrutura da fração neutra, assim como, 

uma maior massa molar para essa fração. Embora, a goma in natura tenha apresentado rigidez 

molecular e distribuição de massa molar similar à fração neutra e ácida, respectivamente, o 

valor da viscosidade intrínseca foi maior do que de ambos, devido a interações sinérgicas 

entre as frações (QIAN, 2014; GOH et al., 2006; CUI; MAZZA, 1996). 

 

                (6) 

 

 

3.5 ESPALHAMENTO DE LUZ DINÂMICO (DLS) E PARÂMETROS 

DE DLS PARA GOMA DE LINHAÇA 

 

A técnica de spalhamento de luz estuda a  interação da radiação com partículas suspensas em 

um meio através do qual a radiação é transmitida. Ao incidir na partícula, parte da radiação é 

espalhada e a intensidade do espalhamento depende, basicamente, do tamanho e da forma da 

partícula (LUCAS; SOARES; MONTEIRO, 2001). 

O espalhamento de luz é uma das técnicas mais utilizada na caracterização de 

polímeros em solução por causa da sua alta sensibilidade. A técnica divide-se em 

espalhamento de luz estático (SLS – static light scattering) e dinâmico (DLS - dynamic light 

scattering). No SLS é medida a intensidade média da luz espalhada por um conjunto de 
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partículas e fornece parâmetros macromoleculares tais como a massa molar ponderal média, o 

raio de giro e o segundo coeficiente de virial. Já no DLS são medidas as flutuações da 

intensidade do espalhamento em função do tempo. A técnica de espalhamento de luz 

dinâmico também é denominada espectroscopia de correlação de fótons (PCS - photon 

correlation spectroscopy) e espalhamento de luz quase elástico (QELS - quasi-elastic light 

scattering) (LUCAS; SOARES; MONTEIRO, 2001). 

A movimentação das macromoléculas causa flutuações de concentração em um dado 

volume da solução em função do tempo. No DLS, a intensidade de espalhamento (em curtos 

intervalos de tempo) é registrada como uma função do tempo, onde são observadas flutuações 

na intensidade do espalhamento como consequência das flutuações de concentração no 

volume do espalhamento (LUCAS; SOARES; MONTEIRO, 2001). 

A técnica de DLS permite a rápida obtenção do coeficiente de difusão da 

macromolécula em solução, partindo da detecção da luz espalhada a um ângulo fixo. Estas 

flutuações são oriundas da variação do índice de refração dentro do volume de espalhamento, 

em decorrência do movimento browniano das partículas (LUCAS; SOARES; MONTEIRO, 

2001). Desse modo, as flutuações locais dentro do volume de espalhamento estão 

relacionadas com o coeficiente de difusão aparente e o vetor de onda do espalhamento, 

segundo a Equação 7, e que   é a constante de correlação ou de relaxação, D é o coeficiente 

de difusão aparente e q é o vetor de onda do espalhamento. 

        (7) 

O experimento de DLS consiste em obter as flutuações do sinal de intensidade de luz 

espalhada com o tempo, realizar o cálculo da correlação desses valores e obter, por 

transformada de Fourier, o espectro de frequência de flutuações. Esse espectro é, então, 

ajustado por uma curva lorentziana (Equação 8), a partir do qual se obtém a função de 

correlação, G( ), ou constante de relaxação utilizando-se o valor da meia altura e da meia 

largura da curva (LUCAS; SOARES; MONTEIRO, 2001). Logo, o valor do coeficiente de 

difusão é dado pela equação 8, e que A é o valor da linha de base e B é o fator pré-

exponencial contendo constantes ópticas do equipamento e da amostra. 

                     (8) 
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 O coeficiente de difusão aparente pode conter contribuições tanto do movimento 

translacional quanto rotacional. Para obter o coeficiente translacional real (D0), é necessário 

extrapolar o coeficiente de difusão aparente ao vetor de onda de espalhamento zero (LUCAS; 

SOARES; MONTEIRO, 2001). Para uma partícula tipo bastão, esta extrapolação é realizada 

pela Equação 9, e que    é o raio de giração quadrático e depende da forma da 

macromolécula, como por exemplo, esferas, discos finos, bastões, novelo aleatório, entre 

outros.    

                 (9) 

O parâmetro C, que representa a contribuição de movimentos internos ao coeficiente 

de difusão aparente, dá uma medida da flexibilidade no caso de estruturas em cadeia. Para 

bastões, C tem um valor teórico de 0,033. A medida que ocorre o aumento da flexibilidade 

das cadeias, C passa por um valor máximo de 0,2 a 0,3, e então alcança um limite teórico de 

0,17 para uma estrutura de novelo aleatório (LUCAS; SOARES; MONTEIRO, 2001). 

O raio hidrodinâmico das partículas (RH) é obtido de D0, utilizando a Equação de 

Stokes-Einstein (Equação 10). 

    
  

     
 

 (10) 

Onde K é a constante de Boltzmann, T é a temperatura absoluta e η é a viscosidade do 

solvente. 

Outra forma de interpretar os dados de DLS consiste em ajustar a função de 

correlação, G(t), não por uma, mas por duas exponenciais, de acordo com a Equação 11. 

            
  

                          (11) 

Sendo Af + As = 1 

Onde Af e As são as amplitudes dos modos de relaxação rápida e lenta, 

respectivamente,     é um dado tempo de relaxação efetivo e             é uma medida 

da distribuição dos tempos de relaxação. 
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 No experimento de DLS, a função de auto correlação de intensidade normalizada, g2 (t), 

é relacionada com a função de correlação do campo elétrico, g1 (t), pela relação de Siegert, 

como na Equação (12) (VILLETTI et al., 2011), em que β é o fator de coerência espacial. 

                   
 
 

 

(12) 

 Para sistemas polidispersos, o g1 (t) pode ser escrito como uma integral através da 

Equação (13) (CHEN et al., 2011). 

                        (13) 

  

 Onde A (τ) é a distribuição de tempos de relaxação e t é o tempo de decaimento da 

função de correlação.  

As distribuições dos tempos de relaxação são mostrados como τ (A) em função de log  (τ / 

μs). Os tempos médios de relaxação (τ) ou a frequência de relaxação (Γ = 1 / τ) pode ser 

quantitativamente associada a um coeficiente de difusão aparente (D) determinada de acordo 

com o a equação (14) (HEINECK et al., 2008). 

   
 

  
 

 

(14) 

q é a magnitude do vetor de espalhamento dado pela Equação (15). 

  

   
    

  
    

  

  
  

 

(15) 

 θ é o ângulo de dispersão, n é o índice de refração médio, e λ é o comprimento de onda 

da luz. 

 Por fim, o raio hidrodinâmico das partículas (RH) pode ser obtido utilizando a Equação 

16 de Stokes-Einstein, relacionado ao coeficiente de difusão D.  

    
   

    
  

   

    
    

    
 

   
  

 

 (16) 
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A figura 6 ilustra flutuações temporais na intensidade de luz espalhada por dispersões 

de partículas grandes e dispersões de partículas pequenas. O movimento lento de partículas 

grandes causa lentas alterações na intensidade da luz espalhada. Enquanto que, a 

movimentação rápida de partículas pequenas provoca uma flutuação muito rápida na 

intensidade de luz espalhada. As flutuações de intensidade de luz espalhada ao longo do 

tempo são representadas através de uma função de correlação de tempo. Para partículas 

pequenas, a função de correlação entre as intensidades diminui mais rapidamente com o 

tempo, do que no caso de partículas grandes (LIM et al., 2013). 

 

Figura 6. Esquema da medida da intensidade de luz espalhada (a) e a sua correspondente 

função de correlação (b) obtida por espalhamento de luz dinâmico. 

 

 

 

 

Fonte: Lim et al. (2013) 
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GOH et al. (2006) observou através de ensaios de SLS acoplado ao HPLC 

(cromatografia líquida de alta eficiência) que a fração solúvel de linhaça apresenta três 

diferentes picos, já em análise de DLS apresentou apenas duas populações principais, 

provavelmente, por não ter ocorrido a separação de picos por HPLC, resultando em uma 

menor resolução. Foram encontrados por DLS valores de raios hidrodinâmicos de 10 nm e 

100 nm, o menor valor foi atribuído às espécies de menor massa molar (3,1 x 10
5 

Da) 

observado no terceiro pico resultante do SLS, já o maior raio foi atribuído à presença de 

agregados (GOH et al., 2006). 

Qian (2014), por sua vez, realizou medidas de DLS para verificar a presença de 

agregados nas formas fracionadas da goma de linhaça (fração neutra e ácida). O estudo 

conduzido em diferentes forças iônicas mostrou uma ampla distribuição no tamanho de 

partículas (20 – 600 nm) em solução. Observou-se uma redução do raio hidrodinâmico médio 

de 77,3 nm para 55,6 nm com o aumento da força iônica do meio de 0,1 M para 0,5 M de 

NaCl. Já para soluções 0,1M de NaOH, houve uma redução na distribuição dos tamanhos de 

partícula (20 – 120 nm), comportamento semelhante foi observado para o aumento da 

alcalinidade do meio (0,5M  NaOH: 20 – 88 nm). Medidas de DLS também foram realizadas 

após um período de filtração, e foi observado um aumento do raio hidrodinâmico médio com 

o tempo decorrido da mesma, indicando que a formação de agregados pode ocorrer com o 

tempo, bem como, acelerar a formação de agregados com o aumento da concentração. A 

Figura 7 mostra as populações das partículas em meio salino e alcalino (QIAN, 2014). 
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Figura 7. Distribuição de tamanho das partículas da fração ácida em diferentes soluções 

aquosas (a: 0.1 M NaCl; b: 0.5 M NaCl; c: 0.1 M NaOH; d: 0.5 M NaOH). 

 

Fonte: Qian (2014) 

 

3.6 POTENCIAL ZETA (ζ) 

O potencial zeta, também conhecido como potencial eletrocinético, é um parâmetro 

que descreve o comportamento das cargas em interfaces sólido-líquido (LUXBACHER, 

2014).  

 Medidas de ζ não podem ser obtidas diretamente, entretanto, o potencial zeta pode ser 

calculado a partir das medidas de mobilidade eletroforética (µe) das partículas em solução. Os 

dados de ζ permitem investigar a carga líquida de sistemas poliméricos, sendo um indicador 

indireto da densidade de carga e da estabilidade dos sistemas. Embora de modo incorreto, 

frequentemente o potencial zeta é considerado um potencial de superfície. No entanto, o sinal 

e a grandeza do potencial zeta também dependem das condições da solução, tais como força 

iônica, pH, espécies que fazem ligações químicas com a superfície, resultando em valores de 

potencial zeta positivos ou negativos, independente da partícula ser neutra ou não. De uma 

forma geral, a mobilidade eletroforética está relacionada com o potencial zeta pela Equação 

de Henry (BELICIU; MORARU, 2011;  CAMINO et al., 2011; WANG et al., 2010). 
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 (17) 

 Onde f (ka) é função dependente do modelo,   é a constante dielétrica, η é a 

viscosidade do solvente. ka é um produto adimensional, onde a é o raio da unidade cinética.  

 O estado elétrico de uma superfície carregada é determinado pela distribuição espacial 

dos íons ao redor da superfície. Esta distribuição de cargas é tradicionalmente chamada de 

dupla camada elétrica. A dupla camada elétrica é um modelo físico no qual uma camada 

interna contém cargas ligadas à superfície da partícula e a outra camada externa é distribuída 

mais ou menos difusa dentro da solução próxima a superfície da partícula. Esta camada 

contém um excesso de contraíons (DELGADO et al., 2007). 

 Na maioria dos casos, a região não carregada entre a superfície da partícula e o local 

dos contraíons hidratados é chamada camada de Stern. Enquanto que, os íons além dessa 

camada formam a camada difusa. Em alguns casos, a separação da dupla camada elétrica em 

uma camada de Stern livre de cargas e uma camada difusa não é suficiente para interpretar os 

experimentos. A camada de Stern é subdividida em uma camada interior Helmholtz (IHL – 

inner Helmholtz Layer) ligada a superfície e um plano interior Helmholtz (IHP – inner 

Helmholtz Plane) e uma camada externa Helmholtz (OHL – Outer Helmholtz Layer) 

localizada entre IHP e o plano externo Helmholtz (OHP – Outer Helmholtz Plane). Uma 

representação esquemática da dupla camada é ilustrada na Figura 8. Esta subdivisão de 

camadas pode ser necessária quando alguns tipos de íons estão adsorvidos na superfície da 

partícula e interagem com outros tipos de íons na solução através de forças eletrostáticas. O 

IHP é o local dos primeiros íons e o OHP indica o inicio da camada difusa, que é uma parte 

genérica da dupla camada elétrica (DELGADO et al., 2007). 
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Figura 8. Representação esquemática da dupla camada elétrica e do potencial zeta 
 

 

Fonte: Delgado et al., 2007 

 A carga entre a superfície da partícula e a solução aquosa é gerada principalmente por dois 

mecanismos: 

 Reações ácido-base entre grupos da superfície e a solução aquosa; 

 Adsorção de íons da água. 

A Figura 9 descreve o mecanismo de geração de cargas em solução, através da interação 

de grupos funcionais presentes na superfície da partícula com o meio aquoso. Grupos ácidos, 

tais como ácido carboxílico, ácido sulfônico e grupos hidroxila ao se dissociarem em água 

adquirem carga negativa. Enquanto grupos básicos, tais como aminas primária, secundária e 

terciária ao dissociarem adquirem carga positiva.  As cargas geradas pelas reações ácido-base 

estão ligadas diretamente aos seus grupos funcionais que estão na superfície (LUXBACHER, 

2014).  
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Figura 9. Representação da formação de cargas resultante da interação entre os grupos 

funcionais ácidos e básicos da superfície da partícula com a solução aquosa. 

 

Fonte: Luxbacher, 2014. 

Quando a superfície da partícula possui alta densidade de grupos funcionais, a dissociação 

completa de grupos ácidos ou protonação de grupos básicos pode ser inibida devido à 

repulsão eletrostática entre grupos carregados e seus vizinhos. O pH de uma solução aquosa é 

a força motriz para a reação ácido-base. Um pH alto, aumentará a dissociação dos grupos 

ácidos, mas suprime a protonação dos grupos básicos e vice-versa. A dependência do 

potencial zeta como função do pH é importante para obter informações sobre o tipo e força 

dos grupos funcionais presentes na superfície da partícula (LUXBACHER, 2014). 

A formação de carga líquida pode se dar ainda pelo fenômeno de adsorção. Para 

superfícies sem grupos funcionais ácido-base, também se pode obter o potencial zeta. No 

entanto, o comportamento de carga difere das reações ácido-base. Em soluções aquosas, 

superfícies de materiais sem grupos funcionais comportam-se de maneira hidrofóbica. Tal 

como indicado na Figura 10, moléculas de água são afetadas pela presença da superfície 

hidrofóbica e são substituídas por íons hidróxido, OH
-
, e hidrônio, H3O

+
 (LUXBACHER, 

2014). 
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Figura 10. Esquema representando a formação de carga líquida em uma superfície 

hidrofóbica  

 

Fonte: Luxbacher, 2014. 

 Para a maioria dos casos¸ devido à adsorção preferencial de íons hidróxidos nas 

superfícies hidrofóbicas, esses sistemas apresentam um potencial zeta negativo quando em 

contato com uma solução aquosa (LUXBACHER, 2014). 

3.7   CAPACIDADE ANTIOXIDANTE 

O termo antioxidante pode servir para qualquer substância cuja presença, mesmo em 

baixas concentrações, retarde ou iniba a oxidação de um substrato, evitando o dano causado 

por radicais livres. Em células, o conjunto de antioxidantes é de sistema de defesa 

antioxidante, e nele são encontrados antioxidantes enzimáticos e não-enzimáticos, que juntos 

atuam para impedir o início do dano oxidativo e/ou controlar a sua propagação (FERREIRA, 

MATSUBARA,1997). 

Devido à oxidação de um substrato ser provocada por um radical em uma reação em 

cadeia que inclui três etapas (iniciação, propagação e terminação), a ação dos antioxidantes é 

avaliada através de vários mecanismos. Por exemplo, os antioxidantes podem inibir as 

enzimas pró-oxidantes que geram radicais (como inibidor de enzima, visando o início da 

reação em cadeia), a quelação de íons de metais de transição que catalisam a geração de 

radicais (como quelantes de metais, visando o início da reação em cadeia) ou neutralizar os 

radicais (como sequestradores de radicais livres, visando à propagação da reação em cadeia). 

Os dois primeiros tipos de antioxidantes impedem a formação de radicais e, assim, reduzem o 
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perigo dos radicais indiretamente. Esses são chamados de antioxidantes preventivos. O 

terceiro tipo de antioxidantes elimina os radicais diretamente e são, portanto, referidos como 

antioxidantes bloqueadores da cadeia (iniciação, propagação e terminação) (ZHANG; YANG; 

TANG, 2006). 

No mecanismo de antioxidantes, a capacidade de uma molécula de doar átomos de 

hidrogênio aos radicais e a propensão de doação de hidrogênio é o fator crítico que influencia 

a atividade contra os danos causados pelos radicais livres (CETKOVIC et al., 2004). Os 

polissacarídeos são moléculas com boa capacidade de hidratação em decorrência 

principalmente dos grupos hidroxilas, que podem servir como doadores e aceptores de 

hidrogênio. Entretanto, os grupos hidroxilas são também sítios ativos para o sequestro de 

radicais através da doação de átomos de hidrogênio (ALIMI et al, 2011). Estas características 

fazem dos polissacarídeos moléculas antioxidantes multipotentes. Porém há outras 

características que fazem com que alguns polissacarídeos sejam melhores antioxidantes do 

que outros. Características estruturais, como tipo de açúcar, massa molar, arranjo estrutural da 

cadeia polimérica e a presença de grupamentos químicos ligados ao polímero, como 

grupamentos sulfato, carboxílico ou metil estão intimamente relacionados com a atividade 

antioxidante de polissacarídeos (CHEN, 2008). 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

 Para a extração da goma de linhaça, foi utilizado um método já citado na literatura 

com algumas modificações, visando um maior rendimento, um processo com baixo gasto de 

reagentes bem como um menor uso de energia. 

 

4.1 EXTRAÇÃO DA GOMA DE LINHAÇA 

 

 A extração foi conduzida de acordo com a metodologia adotada por Qian (2014), com 

pequenas modificações. A extração do polímero foi realizada a partir da semente da linhaça 

marrom, em meio aquoso, em diferentes condições de temperatura, tempo de contato 

(semente-água) e porcentagem de semente/água, como indicado a seguir. 

Extração 1: Temperatura de 50
o
C, sob agitação branda durante 4 h e porcentagem de 8% 

(m/m) da semente de linhaça; 

Extração 2: Temperatura de 25
o
C, sob agitação branda durante 8 h e porcentagem de 15% 

(m/m) da semente de linhaça. 

A mucilagem obtida foi centrifugada em centrifuga Himac CR 21G, a 8000 rpm, 

durante 15 minutos, para a retirada de impurezas em suspensão. Em seguida, foi adicionado 

ao sobrenadante etanol PA, em proporção 1:1 v/v, para a precipitação do polímero, que foi 

recolhido por centrifugação a 6000 rpm durante 5 minutos. Por fim, o polímero foi 

solubilizado em água destilada e liofilizado em liofilizador da Thermo Savant - ModulyoD. 

O rendimento da extração foi calculado usando a seguinte fórmula matemática 

(Equação 18) (MONEGO, 2009): 

              
                          

                                  
 

(18) 

O fluxograma mostrado na Figura 11 reúne as etapas do processo de obtenção da 

goma de linhaça a partir das sementes. 
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Figura 11. Fluxograma do processo de extração do polímero de linhaça. 

 

(1) (2) 
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Fonte: autor 
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4.2 CARACTERIZAÇÃO DA GOMA DE LINHAÇA 

 

 O polímero extraído foi caracterizado pelas técnicas de reologia, potencial Zeta e 

espalhamento de luz dinâmico (DLS). A seguir são mostrados os procedimentos empregados 

na caracterização das propriedades físico-químicas da goma de linhaça. 

 

4.2.1 Análise Reológica 

 O comportamento de fluxo foi acompanhado através de medidas de viscosidade. As 

análises foram realizadas no reômetro Haake-Mars, acoplado a um banho termostatizado e um 

sensor cilindro coaxial DG41. A viscosidade das soluções poliméricas, concentração 10 g/L, 

foi medida em função da taxa de cisalhamento (0,01 a 100 s
-1

), a 25ºC em uma faixa de pH 3-

13, bem como diferentes forças iônicas CaCl2 (0,1M; 0,5M e 1M) e NaCl (0,1M; 0,5M e 1M). 

O comportamento reológico foi verificado, também, em função do tempo de cisalhamento a 

taxa constante de 100 s
-1

, variando a temperatura de 25ºC a 60ºC.  

 As soluções aquosas da goma de linhaça foram mantidas sob agitação, à temperatura 

ambiente, por aproximadamente 24 h antes de serem analisadas. Para verificar o efeito da 

temperatura em função do tempo de cisalhamento, o polímero foi apenas dissolvido em água 

destilada. Já para verificar o efeito das diferentes forças iônicas em diferentes concentrações, 

os sais foram adicionados as soluções de polímero em água destilada sob agitação, 

aproximadamente 1 h antes de executar a análise.  

4.2.2 Medidas de potencial zeta (ζ) 

 Os dados de potencial zeta foram obtidos pelo Zetaplus da Brookhaven instruments 

Corporation para investigar a carga líquida dos sistemas poliméricos em soluções diluídas de 

1g/L na ausência de sal. As soluções foram analisadas para uma faixa de pH (3-13). Os 

experimentos foram realizados na temperatura de 25ºC, com erro inferior a 3%. 

Uma solução mãe de 5 g/L foi preparada em água destilada e ficou sob agitação 

aproximadamente 24h. Em seguida, foram pipetados 1 mL dessa solução em 4 mL de cada 

uma das soluções com pH ajustado. 
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4.2.3 Medidas de espalhamento de luz dinâmico (DLS) 

 

 As análises de DLS foram realizadas utilizando o equipamento da Brookhaven 

Instrument para investigar o tamanho de partículas do polímero de linhaça. Soluções de goma 

de linhaça foram preparadas na concentração de 1g/L (regimes de concentração diluído), em 

diferentes valores de pH (3-13). Também foram utilizadas soluções em diferentes 

concentrações de NaCl (0,01 e 0,1 M). As medidas foram realizadas a um ângulo de 

espalhamento de 90º e a temperatura de 25ºC. Um laser de He-Ne (λ = 632,8 nm) foi usado 

como fonte de luz.  

 As distribuições de tempos de relaxação A (τ) foram obtidas a partir da intensidade da 

função de autocorrelação, utilizando o programa GENDIST que emprega o algoritmo REPES.

 As medidas foram realizadas utilizando soluções centrifugadas (sem filtração da solução 

polimérica) em diferentes pH (3, 5, 7, 9, 11, 13), com filtração da solução polimérica para 

comparação e verificar a presença de agregados. O filtro utilizado foi de acetato de celulose 

com diâmetro de poro 0,45 µm. Para verificar o efeito apenas do pH, as medidas foram 

realizadas em soluções na ausência de sal. 

 A segunda etapa de experimentos foi realizada com o intuito de verificar o 

comportamento do polímero na presença de sal. 

1º) Medidas das soluções poliméricas em  pH 3, 7, 9 e 11 com adição de NaCl em 

concentrações de  0,01 M e 0,1 M; 

2º) Medidas das soluções poliméricas em  água destilada (na ausência de sal e sem 

correção de pH) e na presença de NaCl  0,01 M e 0,1 M. 

4.2.4  Propriedades antioxidantes 

 Capacidade antioxidante total (CAT)  

 

 A capacidade antioxidante da goma de linhaça foi verificada pelo método de redução 

do Molibdênio (Mo). O ensaio é baseado na redução do Mo
+6

 a Mo
+5

 pela amostra teste 

(goma de linhaça), com formação final de um complexo esverdeado fosfato/molibdênio +5 

em pH ácido. As amostras (1 mg/mL) foram adicionadas em uma solução reagente (28 Mm 
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de fosfato de sódio, 0,6M de ácido sulfúrico, 4 mM de molibdato de amônia). A solução foi 

mantida a 100 °C por 90 minutos e depois resfriada. A leitura de absorbância foi feita a 695 

nm (PRIETO; PINEDA; AGUILAR. 1999). O ácido ascórbico foi utilizado como padrão de 

leitura. O resultado foi expresso em equivalentes de ácido ascórbico (mg de ácido ascórbico/g 

de amostra). 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Neste item serão abordados os resultados e a discussão sobre a extração do polímero 

de linhaça, bem como as caracterizações desse extrato. 

 

5.1 ESTUDO DA EXTRAÇÃO DA GOMA DE LINHAÇA 

 

 Na comparação dos procedimentos testados para a extração da goma do grão de 

linhaça, foi observada uma maior dificuldade para precipitar o polímero na proporção 

etanol/extrato aquoso 1:1 quando foi empregada na extração  uma concentração de semente de 

8% a 50ºC do que na concentração 15% a 25ºC. Para a concentração 8% foi necessária uma 

maior quantidade de etanol PA a fim de realizar a completa precipitação, onerando os custos 

dessa condição de extração. Além do maior gasto do agente precipitante, a mucilagem obtida 

tinha tonalidade mais amarelada, provavelmente, inferindo em uma maior quantidade de 

proteínas (contaminantes), em decorrência da maior temperatura de extração, esses resultados 

corroboram com a literatura (FEDENIUK e BILIADERIS, 1994; CUI et al 1994; MONEGO, 

2009). 

 A extração realizada na concentração 15% mostrou-se mais eficiente, nos aspectos 

ligados a: menor quantidade de agente precipitante, sendo a proporção 1:1 de etanol PA/ 

extrato aquoso suficiente para precipitar toda goma presente, menor quantidade de 

contaminantes no produto final, ausência de aquecimento e consequentemente menores 

custos. Logo, a goma extraída na concentração 15% e temperatura ambiente foi adotada para 

realizar as caracterizações. 

  O rendimento para ambas as extrações foi similar, sendo de aproximadamente 

6%. 
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5.2 CARACTERIZAÇÕES 

 

 Nesta seção serão abordados os resultados e discussão das análises reológicas, 

potencial Zeta (ζ), Espalhamento de luz dinâmico (DLS) e propriedade antioxidante da goma 

de linhaça.  

5.2.1 ANÁLISE REOLÓGICA 

 Efeito do pH no comportamento reológico da goma de linhaça 

 

 Análise reológica de sistemas poliméricos, em solução, tem auxiliado na compreensão 

da estrutura molecular de muitos tipos de polímeros e como a conformação estrutural afeta o 

comportamento reológico (QIAN, 2014). 

 Medidas reológicas foram realizadas para o polímero de linhaça. A viscosidade 

aparente em função da taxa de cisalhamento foi medida em solução aquosa para uma ampla 

faixa de pH (3-13),  concentração de 10 g/L a 25ºC. 

 O comportamento reológico das soluções de polímero de linhaça é ilustrado na Figura 

12. Pode-se observar através da curva de viscosidade, que fornece uma relação entre 

viscosidade e a de taxa de cisalhamento aplicada, que houve uma diminuição da viscosidade 

com o aumento da taxa de cisalhamento. De acordo com a Tabela 3 a solução polimérica, 

segue o modelo de Ostwald de Waale (Potência), apresentando índice de comportamento (n) 

com valores menores que um, caracterizando um comportamento pseudoplástico. No entanto, 

em pH 13, o valor de n (0,85) indicou uma tendência de comportamento de fluxo 

Newtoniano, justificando sua linearidade mais expressiva nos valores de viscosidade em 

função da taxa de cisalhamento. Foi possível observar que os valores de n são maiores para 

faixa ácida em comparação com a faixa neutra para alcalina.  

  Em toda faixa de pH estudada, o polímero se manteve solúvel, conferindo boa 

estabilidade à solução, sem separação de fases. No entanto, o estudo reológico evidenciou 

propriedades diferentes em função do pH do meio. Para faixa de pH entre 3 e 5 (região ácida), 

foram observados menores valores de viscosidades das soluções poliméricas. Por sua vez, a 

viscosidade máxima foi obtida em pH 9, que foi mantida em uma ampla faixa de pH (6-9).  

Provavelmente em pH alcalino a fração ácida do polímero se encontra na sua forma ionizada, 
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conduzindo a uma expansão do volume do polieletrólito, devido às repulsões eletrostáticas 

intramoleculares e intermoleculares. Entretanto, à medida que a alcalinidade do meio 

aumentou, ocorreu um decréscimo de viscosidade, como observado a partir do pH 11. Para  

pH 13, foi observada uma queda acentuada de viscosidade,  esses resultados corroboram com 

aqueles encontrados na literatura (CHEN; XU; WANG, 2006; FEDENIUK, BILIADERIS, 

1994). Uma possível explicação está no fato de que acima de determinado valor de pH, a 

concentração de contra-íons na solução (cátions) aumenta muito e estes começam a ser 

atraídos pelos ânions carboxílicos presentes na cadeia da macromolécula. Os cátions 

associados aos ânions formam um tipo de cobertura da cadeia polimérica. As repulsões 

eletrostáticas e as interações intermoleculares decrescem, resultando em uma contração do 

novelo polimérico e consequentemente decréscimo da viscosidade da solução (LUCAS; 

SOARES; MONTEIRO, 2001). 

Figura 12. Curva de viscosidade  para os diferentes pH da solução de polímero de linhaça, à 

concentração de polímero de 10 g/L e 25ºC. 
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Tabela 3. Índice de comportamento em diferentes valores de pH das soluções de polímero de 

linhaça, à concentração de polímero de 10 g/L e 25ºC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Efeito da força iônica do meio no comportamento reológico da goma 

de linhaça 

 

 Para melhor compreender o comportamento da viscosidade da goma de linhaça em meio 

aquoso o estudo foi realizado também na presença de sal NaCl e CaCl2 (0,1 M; 0,5 M e 1 M), 

à temperatura ambiente e taxa de cisalhamento variando entre 0,01 a 100 s
-1

. 

O efeito da salinidade no comportamento reológico foi ilustrado na Figura 13. Foi 

possível observar para todos os meios estudados, independente da concentração de sal e da 

natureza salina (NaCl e CaCl2), que as soluções apresentaram comportamento pseudoplástico 

como nas curvas ilustradas na Figura 13.  Para adição de NaCl, a partir de 0,1 M, houve 

redução de viscosidade em relação ao polímero de linhaça em água, esse comportamento pode 

ser atribuído a blindagem das cargas negativas dos grupos carboxílicos ionizáveis, reduzindo 

as repulsões entre a macromoléculas da fração ácida, e diminuindo o volume hidrodinâmico 

do polímero em solução. O aumento da concentração de NaCl de 0,1 M para 1 M, 

praticamente, não alterou a viscosidade do polímero a 10 g/L, indicando que a menor 

quantidade de sal já foi suficiente para blindagem das cargas negativas do polímero nessa 

pH 

Índice de 

Comportamento 

(n) 

3 0,74 

5 0,73 

7 0,67 

9 0,65 

11 0,66 

13 0,85 

ÁGUA 0,71 
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concentração. Efeito similar ocorreu para os sistemas de CaCl2. Esse comportamento 

corroborou com os resultados de Fedeniuk e Biliaderis (1994). 

 

Figura 13. Curvas de Viscosidade do polímero de linhaça em solução aquosa: (a) 

Diferentes concentrações de NaCl, (b) Diferentes concentrações de CaCl2 e (c) 

Diferentes forças iônicas. 

 

 

 

 

1 

10 

100 

1000 

1 10 100 

V
is

co
si

d
a
d

e 
(m

P
a
.s

) 

Taxa de cisalhamento (1/s) 

NaCl 

NaCl 0,1M 

NaCl 0,5M 

NaCl 1M 

(a) 

10 

100 

1000 

1 10 100 

V
is

co
si

d
a
d

e 
 (

m
P

a
.s

) 

Taxa de cisalhamento (1/s) 

 CaCl2 

CaCl2 0,1M 

CaCl2 0,5M 

CaCl2 1M 

(b) 



48 

 

 

 

 

 

 

 Efeito da temperatura na viscosidade da goma de linhaça 

 

O estudo para verificar o efeito da temperatura na viscosidade da goma de linhaça em 

água foi realizado a taxa de cisalhamento constante de 100 s
-1

, no intervalo de temperatura de 

25ºC a 60ºC. Na Figura 14 foi observado um decréscimo da viscosidade da solução com o 

aumento da temperatura, como ilustrado para a maioria dos polissacarídeos. E esse 

comportamento é explicado pelo aumento da cinética da macromolécula, diminuindo as 

interações físicas entre as cadeias poliméricas (TA  O   NA  -E -D N, 1  8  GA C  A-

OCHOA et al., 2000).  
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Figura 14. Variação da viscosidade da goma de linhaça em solução aquosa com o aumento da 

temperatura, a 100 s
-1

. 

 

 

5.2.2 MEDIDAS DE POTENCIAL ZETA (ζ) 

Potencial Zeta (ζ) fornece uma medida indireta da carga líquida do sistema, resultado das 

condições de superfície das partículas e do meio, além disso, é um indicador relativo da 

estabilidade do sistema. As partículas que contêm grupos ácidos podem sofrer ionização em 

solução, tal como polissacarídeos ácidos, assim, o grau de ionização depende do pH da 

solução (LUCAS; SOARES; MONTEIRO, 2001). Portanto, potencial zeta é fortemente 

influenciado pela mudança do pH da solução na qual as partículas estão dispersas. A Figura 

15 ilustra os dados de potencial zeta em função do pH, para a goma de linhaça. 

 Em meio ácido, os valores de potencial zeta (ζ) tiveram valores absolutos menores 

para as soluções estudadas, pois nessa faixa de pH a dissociação dos grupos ácidos (fração 

ácida) não é favorecida, logo a carga líquida pode ser  referente à adsorção de íons hidróxidos, 

resultantes da ionização da água, na superfície da cadeia polimérica,. À medida que aumenta o 

pH para a faixa neutra a alcalina, os valores negativos absolutos foram maiores, em função da 

dissociação dos grupos ácidos, presentes na fração ácida. O resultado encontrado para o pH 7 

foi similar ao encontrado por WANG (2010). Para faixa de pH de 3 a 11, os valores absolutos 

altos de potencial zeta reflete a estabilidade da solução.  

Já para o pH 13 foi observado um valor de -0,53 mV. Esse ponto pode representar a 

situação na qual a solução atinge sua máxima instabilidade, pois os íons Na
+
 neutralizam a 
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carga do polímero. Esse comportamento corrobora com o estudo reológico, em que a solução 

de pH 13 apresentou viscosidade mínima. 

Figura 15. Variação do potencial zeta com a mudança de pH da soluções aquosas de goma de 

linhaça. 

  

 

5.2.3 ESPALHAMENTO DE LUZ DINÂMICO (DLS) 

 As análises de DLS fornecem informações a respeito da distribuição do tamanho de 

partículas poliméricas e como as macromoléculas estão dispostas em solução, na forma 

individual ou agregadas. Além disso, a técnica DLS é altamente sensível para investigar a 

presença de agregados em soluções diluídas, uma vez que a intensidade de dispersão da luz 

aumenta significativamente com o aumento do diâmetro da partícula. Mesmo uma pequena 

população de agregados resulta numa elevada intensidade de espalhamento de luz (  α d
6
). 

Portanto, a técnica de DLS tem sido amplamente utilizada para estudar o comportamento de 

agregação de vários polímeros em solução aquosa, incluindo a goma de linhaça (GOH et al., 

2006; QIAN, 2014). 

 O estudo de DLS foi realizado com três objetivos distintos: (a) verificar o efeito da 

filtração da solução da goma de linhaça (b) o efeito do pH do meio aquoso e (c) o efeito da 

salinidade nas soluções poliméricas, a fim de correlacionar esses efeitos com o raio 

hidrodinâmico (RH). 
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 Efeito da filtração 

 

 Para comparar o efeito da filtração da solução foram utilizadas amostras centrifugadas e 

amostras filtradas em membranas de acetato de celulose com tamanho de poro  0,45μm. 

 A Figura 16 ilustra o efeito da filtração para diferentes valores de pH do meio nas 

análises de DLS. É possível observar que o processo de filtração tem influência nos resultados 

das análises em função da mudança de pH. As funções de distribuição normalizadas para 

todos os valores de pH apresentaram três populações distintas, em que o tamanho do raio 

hidrodinâmico médio (RH) de cada população variou em função da filtração e do pH do meio.  

Esse efeito foi mais pronunciado em pH 3 e em água destilada (pH 6,3 - sem adição de base 

ou ácido), em que as soluções não filtradas tiveram populações com maior tamanho de RH. O 

mesmo pode ser observado através da função de correlação em que houve maior 

deslocamento entre as funções de decaimento exponencial da GLCF (goma de linhaça com 

filtração) e GLSF (goma de linhaça sem filtração), obtendo um maior tempo de relaxação para 

GLSF. Para o pH 3 é possível observar na Tabela 3 que o RH médio de cada população 

aumentou consideravelmente, quando partimos de uma condição com filtração para uma sem 

filtração. De acordo com Qian (2014) o valor do RH de soluções filtradas da goma de linhaça 

pode aumentar com o decorrer do tempo, mostrando uma tendência à agregação. Na Figura 

13, pode-se observar ainda que a população intermediaria com RH de 100 nm e 200 nm para 

GLCF e GLSF, respectivamente, calculados a partir da equação de Stokes-Einstein (Tabela 

4), teve menor intensidade para GLSF, logo como   α d
6
, esse comportamento pode ser 

atribuído a uma menor quantidade de moléculas contribuindo para esse tipo de agregação. 

Essa tendência foi semelhante para a análise realizada em água destilada, bem como para os 

demais sistemas até pH 9. 

 Em pH 11, o deslocamento da função de correlação entre as curvas não foi tão 

acentuado como observado para menores valores de pH. Assim, é possível afirmar que a 

partir desse valor de pH, o efeito da filtração torna-se bem menos pronunciado, sendo 

praticamente irrelevante em pH 13, em que os valores de RH de cada população alteraram de 

forma menos significativa de GLSF para GLCF (Tabela 4). Podemos observar também que 
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em todos os pHs, o modo de relaxação intermediário para o sistema filtrado diminui de 

amplitude com o aumento do pH.   

 De modo geral, as maiores diferenças entre os RH para as condições GLSF e GLCF 

foram observadas para a população com maiores tamanhos de partículas em cada pH 

estudado. Esse resultado pode ser explicado em decorrência do sistema com a filtração 

promover a remoção de partículas maiores em solução. 

 

Figura 16. Efeito da filtração em análises de DLS para: pH 3,  água destilada, pH 11 e pH 13 

para amostras com filtração (GLCF) e sem filtração (GLSF) 
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Tabela 4. RH para as diferentes condições do polímero de linhaça em solução aquosa. 

 

Amostra 

de 

Polímero 

pH 3 pH 5 pH 7 pH 9 pH 11 pH 13 Água 

RH (nm) RH (nm) RH (nm) RH (nm) RH (nm) RH (nm) RH (nm) 

GLCF 
12 10 10 12 10 13 10 

100 80 50 73 50 39 50 

333 335 239 274 268 135 190 

GLSF 
28 20 44 26 21 17 37 

200 200 200 172 166 63 224 

1000 1584 1333 1700 704 258 1000 

GLSF 

(0,1M) 

16 - 27 29 12 - 45 

71 - 218 144 55 - 251 

438 - 1338 1000 237 - 502 

GLSF 

(0,01M) 

31 - 29 60 87 - 38 

194 - 256 314 398 - 250 

819 - 1052 1321 - - 1466 

 

 

 Efeito do pH 

 

 

 Ao comparar os valores dos RH na Tabela 4, em função do pH, é possível observar 

uma maior diferença entre os RH para pH extremos (pH 3, 11 e 13), enquanto que os demais 

valores na faixa de pH 5 a 9 permaneceram aproximadamente constantes em ambos os 

sistemas, GLSF e GLCF. 

Para o sistema GLCF, foi possível identificar uma população com maior RH (333,3 

nm) (Tabela 3) em pH 3, sendo esse valor similar para pH 5, e decaindo com aumento do pH, 

caracterizando uma maior tendência a agregação para a faixa de pH ácido. Esse efeito 

possivelmente ocorreu pelo fato do biopolímero em solução ácida não se encontrar na sua 

forma ionizada (fração ácida), logo se torna passível de maiores interações, tal como ligações 

de hidrogênio através das hidroxilas contidas na cadeia. À medida que o meio torna-se 

alcalino essa população tem um decréscimo no valor do RH como apresentado na Tabela 4, 
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podendo gerar uma mudança de conformação da macromolécula, por essa fração ácida 

adquirir cargas negativas com aumento do pH e possibilitar repulsões eletrostáticas. Em 

relação à população intermediária para soluções em pH 11 e 13, observou-se partículas com 

RH bem menores (pH 11 = 50 nm e pH 13 = 39,8 nm) quando comparado a pH 3 (100 nm). 

Uma possível explicação para esse fato é que a fração ácida da macromolécula se encontra na 

forma ionizada em pH alcalino, podendo ter ocorrido mudança de conformação da mesma, 

consequentemente as cadeias podem ter diminuído as interações intermoleculares, 

contribuindo para a formação de agregados menores. Quanto ao menor valor de RH 

encontrado em pH 13 pode ser explicado em função da blindagem de parte das cargas pelos 

contra-íons (Na
+
) no seio da solução, fazendo com que a macromolécula diminua seu volume 

hidrodinâmico e reduza consequentemente o valor do RH, corroborando com os resultados 

encontrados para  as análises reológicas.  

Existe ainda uma terceira população com RH variando de 10 a 13 nm para GLCF, que 

pode ser atribuída às cadeias isoladas da fração ácida e neutra, corroborando com os dados 

obtidos por Qian (2014) e Goh et al. (2006).   

A Figura 17 ilustra o efeito do pH para sistemas com filtração (GLCF) e sem filtração 

(amostras centrifugadas - GLSF) das análises de DLS. Ao comparar as funções de correlação 

e as funções de distribuição normalizadas é possível observar que o efeito do pH é mais 

significativo para o sistema sem filtração. 

A variação do pH na Figura 17, considerando as funções de correlação dos sistemas, 

mostra que o GLSF apresenta uma diferença mais significativa entre as funções de correlação, 

mostrando um decaimento em menores tempos de relaxação para pH 13. O aumento de pH de 

11 para 13 resulta em valores de RH médios que diminuem a metade para o sistema GLCF, 

enquanto que para GLSF, os valores diminuem cerca de um terço. De acordo com as curvas 

de distribuição (Figura 17), comparando a população intermediaria entre pH 11 e pH 3 para 

GLSF é possível considerar uma maior quantidade de moléculas nessa população em pH 11, 

em decorrência de sua maior amplitude deste modo de relaxação. 
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Figura 17. Efeito do pH em análises de DLS para uma condição sem filtração (GLSF) e com 

filtração (GLCF). 

 

   

 

    

 

 Efeito da salinidade 

 

A Figura 18 ilustra as funções de correlação e de distribuição normalizadas para o 

efeito da salinidade obtidas através das análises de DLS para soluções isentas de sal em 

comparação com amostras contendo 0,01 M e 0,1 M de NaCl, em diferentes valores de pH do 

meio (3, 7 e 9) para o sistema GLSF. De modo geral, ao comparar as funções de distribuição 

para cada um dos valores de pH, os resultados mostraram uma maior influência do meio no 
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tamanho das partículas em pH 3, essa influência diminuiu em pH 9 e praticamente não houve 

interferência a adição de sal em pH 7. Além disso, em pH 7, a população de agregados 

intermediários apresentou maior amplitude em 0,01 M NaCl, mostrando uma tendência a esse 

tipo de agregação em relação aos demais meios. 

 

Figura 18. Efeito da salinidade do meio (0; 0,01 e 0,1 M NaCl) em análises de DLS para 

sistemas com diferentes valores de pH (3, 7 e 9). 
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De acordo com os valores da Tabela 3, verificou-se uma forte tendência de diminuição 

dos RH com o aumento da concentração de sal e em pH extremos, pH 3 e 11. Além disso, uma 

maior quantidade de sal, 0,1 M NaCl, juntamente com um pH fortemente alcalino, pH 11, 

mostrou esse efeito ainda mais acentuado, resultando em menores valores dos RH para essa 

condição. 

Essa tendência pode ser atribuída ao fato de que o aumento da concentração de sal 

aumenta a polaridade do solvente (água). Considerando que o biopolímero apresenta caráter 

hidrofílico e se encontra em pH 3, onde a fração ácida polimérica encontra-se não ionizada, é 

possível que ocorra diminuição das interações polímero-polímero, no sentido de diminuir as 

associações intermoleculares, e aumente as interações polímero-solvente, consequentemente, 

reduzindo o RH em cada população nesse meio. Em pH 11, a fração ácida polimérica mesmo 

na forma ionizada, seus grupos aniônicos encontram-se blindados pelos contra íons em 

solução, diminuindo a repulsão eletrostática, e por as macromoléculas encontrarem-se em um 

meio de maior polaridade com a presença de sal, ocorre uma maior diminuição do RH das 

populações quando comparado ao pH 3. 

 

 

5.3 ESTUDO DA ATIVIDADE ANTIOXIDANTE 

 

 Diante da biocompatibilidade e boa solubilidade apresentada pela goma de linhaça, foi 

realizado o estudo preliminar da atividade antioxidante total dessa espécie.  

 As Figuras 19 ilustra a atividade da goma de linhaça dada em g de ácido ascórbico 

(Vitamina C), que tem boa capacidade antioxidante total e é usada como padrão, e a curva de 

calibração do ácido ascórbico (padrão), respectivamente. Os resultados mostraram que para 

menores concentrações da goma de linhaça (100 μg) houve maior atividade antioxidante total 

dada em equivalentes de ácido ascórbico, enquanto que para uma concentração dez vezes 

superior (1000 μg) essa atividade foi reduzida praticamente pela metade.  

 A goma de linhaça contém muitos grupos hidroxilas em sua estrutura, logo, esses 

grupos provavelmente são os responsáveis pela redução do Molibdênio, Mo (VI) a Mo (V). E 

este forma um complexo com o fosfato de coloração esverdeada em pH ácido. Nesse caso, os 



58 

 

 

 

grupos carboxílicos, não são capazes de sofrer ionização (pH ácido), logo, não contribuem 

para atividade antioxidante total do polissacarídeo. Na faixa de pH ácido, foi possível 

observar uma forte tendência a agregação do polímero por efeito associativo, já que não 

ocorre a repulsão eletrostática para essa faixa de pH, e dessa maneira as hidroxilas não se 

encontram disponíveis, pois grande parte esta realizando ligação de hidrogênio, refletindo em 

uma atividade antioxidante razoável quando comparado ao polissacarídeo de Mandacaru 

(MORAIS, 2013). Esse efeito é similar para o aumento da concentração, que torna as 

hidroxilas menos disponíveis e, consequentemente, contribuem menos para atividade 

antioxidante total da goma de linhaça.  

 

Figura 19. Atividade antioxidante total da goma de linhaça dada em equivalentes de ácido 

ascórbico, para concentração de 100 µg e 1000 μg. 
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6. CONCLUSÃO 

 Ambas as metodologias adotadas para extração do polímero de linhaça mostraram-se 

satisfatórias para obtenção do mesmo. Porém foi possível observar que o aumento da 

proporção de sementes/água favorece um menor gasto de agente precipitante (etanol PA), 

bem como a extração conduzida a temperatura ambiente infere em um processo mais viável 

tanto do ponto de vista econômico como ambiental.  

 O estudo reológico evidenciou comportamento pseudoplático para todos os meios 

estudados. A goma de linhaça em solução pode adotar diferentes conformações com a 

mudança de pH da solução devido à presença de grupos carboxílicos ionizáveis no meio 

(referentes à fração ácida). A menor viscosidade da solução foi verificada em pH 13, em 

decorrência da presença de contra íons (Na
+
). Foi possível inferir que a presença de sal a 

partir de 0,1M foi capaz de blindar todas as cargas a uma concentração de 10 g/L, para ambos 

os sais, NaCl e CaCl2. 

 As medidas de potencial zeta corroboraram com o estudo reológico, foi possível 

encontrar o ponto de menor estabilidade da solução da goma de linhaça, em pH 13, em que 

também foi observada a menor viscosidade no estudo reológico. 

 Através das medidas de espalhamento de luz dinâmico (DLS) foi possível verificar 

que a filtração das soluções provoca mudanças significativas nos RH das populações 

encontradas, principalmente para terceira população com maiores valores de partículas, e 

esses são completamente eliminados pelo filtro quando mudamos de GLSF para GLCF. 

 O efeito do pH nas medidas de DLS, se deu principalmente pela mudança de 

conformação da fração ácida da macromolécula, em que para faixa de pH ácido (3-5), foram 

observados os maiores valores de RH, devido essa fração não se encontrar na forma ionizada e 

favorecer a aproximação das cadeias poliméricas. Para pH neutro a pH 11 esses valores de RH 

diminuíram em decorrência das repulsões eletrostáticas e para pH 13 esses valores 

diminuíram de forma mais intensa, em decorrência da presença do contra-íon (Na
+
), que ao 

blindar as cargas provocou a contração das cadeias. 

  Já o efeito da salinidade foi intensificado para valores de pH extremos(3 e11), 

mostrando que o aumento da salinidade contribuiu para menores valores de RH, enquanto para 

pH 7 esse efeito praticamente não foi observado.  
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 O polímero de linhaça apresentou atividade antioxidante total, principalmente pela 

presença de grupos hidroxilas, sendo essa atividade mais pronunciada em menores 

concentrações.  
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