
Resumo 

Este trabalho consistiu em investigar a estrutura e o comportamento reológico dos sistemas mistos 

gelatina/goma de alfarroba.  

O primeiro objectivo foi o de determinar os efeitos dos principais factores físico-químicos (PH, força 

iónica e temperatura) e das principais características estruturais da gelatina (estado de agregação 

das moléculas e ponto isoeléctrico) e da goma de alfarroba (massa molar e razão manose/galactose) 

nas interacções destes dois biopolímeros em meio aquoso. Verificou-se que, independentemente dos 

parâmetros referidos, os dois biopolímeros são caracterizados por uma elevada incompatibilidade em 

meio aquoso. O segundo objectivo foi o de relacionar o fenómeno de separação de fases com a 

estrutura e as propriedades mecânicas dos sistemas mistos, quer para temperaturas superiores 

(40°C), quer para temperaturas inferiores (18°C) à temperatura de transição sol-gel da gelatina.  

Os métodos utilizados foram a determinação de diagramas de fase (através de titulações 

turbidimétricas e método da razão de volumes de fases), ensaios de microscopia confocal por 

varrimento laser, ensaios reológicos (ensaios em regime estacionário, testes oscilatórios e testes 

estáticos) e ensaios de análise de textura (testes uniaxiais de penetração). Foram também utilizados 

modelos reológicos, desenvolvidos para dispersões concentradas, numa tentativa de prever de uma 

forma mais quantitativa o comportamento reológico destes sistemas bifásicos.  

A análise do efeito dos principais factores físico-químicos e da estrutura dos dois biopolímeros sobre 

o seu grau de compatibilidade e sobre a distribuição do solvente entre as duas fases coexistentes, 

permitiu concluir que as interacções solvente-gelatina desempenham um papel determinante no 

mecanismo de separação de fases.  

Este estudo permitiu, ainda, evidenciar que o fenómeno de separação de fases é o factor 

determinante no desenvolvimento da estrutura e das propriedades mecânicas destes sistemas 

mistos. Quer para temperaturas superiores (40°C), quer para temperaturas inferiores (18°C) à 

temperatura de transição sol-gel da gelatina, estes sistemas apresentam propriedades claramente 

distintas de cada lado do ponto de inversão de fase e distintas das propriedades dos biopolímeros 

isolados, que podem ser explicadas com base em fenómenos de exclusão de volume. Foi 

demonstrado que a microestrutura dos sistemas mistos depende significativamente da razão de 

volumes e da razão de viscosidades entre fases as quais, por sua vez, originam diferenças 

quantitativas e qualitativas no comportamento mecânico. A 40°C e para sistemas em que a fase 

contínua está enriquecida em goma de alfarroba, a microestrutura e as propriedades de escoamento 

são típicas de uma emulsão; os sistemas apresentam um comportamento reofluidificante, descrito 

pelo modelo de Cross, e a dependência da viscosidade da fracção de volume da fase dispersa segue, 

aproximadamente, a regra da actividade logarítmica. No caso inverso, em que a fase contínua está 

enriquecida em gelatina, os sistemas apresentam um comportamento típico de uma suspensão 

floculada, provavelmente devido à agregação da fase dispersa enriquecida em goma de alfarroba; as 

curvas de escoamento, descritas pelo modelo de Bingham, apresentam aparentes tensões de 



cedência e a dependência da viscosidade da fracção de volume da fase dispersa segue, 

aproximadamente, a equação de Palierne para sistemas de duas fases viscoelásticas, com uma 

interface puramente elástica. A 18°C e no caso de sistemas em que a fase contínua está enriquecida 

em goma de alfarroba, os sistemas comportam-se como suspensões, apresentando viscosidades 

superiores às de soluções puras de goma de alfarroba, como resultado da sua concentração pelo 

aumento da fracção de volume da fase dispersa enriquecida em gelatina que, nessas condições, se 

encontra, aparentemente, sob a forma de microgéis. No caso inverso, em que a fase contínua está 

enriquecida em gelatina, os sistemas apresentam características mecânicas de um sólido, sendo as 

propriedades elásticas determinadas pela competição de dois factores actuando de forma oposta: por 

um lado, o aumento das propriedades elásticas esperado pelo aumento da concentração de gelatina 

na fase contínua e, por outro lado, a sua diminuição, pelo aumento das imperfeições estruturais com 

o aumento da fracção de volume da fase dispersa.  

Os resultados obtidos permitiram concluir que a modificação dos principais factores físico-químicos, 

da proporção dos dois biopolímeros, da razão de viscosidades entre fases, bem como das condições 

de processamento, altera, em larga escala, as propriedades estruturais e mecânicas dos sistemas 

mistos gelatina/goma de alfarroba em meio aquoso. Para controlar/manipular essas propriedades, é 

essencial o conhecimento dos diagramas de fase dos sistemas mistos, numa vasta gama de 

condições experimentais, e as respectivas correlações com a sua microestrutura e comportamento 

reológico. 

Abstract  

In this work, the structure and rheological behaviour of gelatin/locust bean gum (LBG) mixed systems 

were studied.  

The first objective was to determine the effects of the main physicochemical parameters (pH, ionic 

strength and temperature) and of the main structural features of gelatin (state of aggregation of the 

molecules and isoelectric point) and LBG (molar mass and mannose to galactose ratio), on the 

interaction of these two biopolymers in aqueous medium. It was verified that, independently of the 

main physicochemical parameters and structural features of gelatin and LBG, the two biopolymers 

were characterised by a high incompatibility in aqueous medium. The second objective was to relate 

the phenomenon of phase separation with the structure and the mechanical properties of the mixed 

systems, for temperatures higher (40°C) and lower (18°C) than the sol-gel transition temperature of 

gelatin.  

Several methods were used: the establishment of phase diagrams (through turbidimetric titrations and 

the phase-volume ratio method), confocal laser scanning microscopy, rheological measurements (both 

steady and dynamic) and texture analysis (penetration tests). Rheological models, developed for 

concentrated dispersions, were also used to try to forecast quantitatively the rheological behaviour of 

these biphasic systems.  



The analysis of the effect of the main physicochemical parameters and of the structure of the two 

biopolymers on their compatibility and on the distribution of the solvent between the co-existing 

phases made possible to demonstrate that the interactions solvent-gelatin play a key role in the 

mechanism of phase separation.  

It was, also, possible to demonstrate that the phenomenon of phase separation is the key factor 

determining the structure development and the mechanical properties ofthese mixed systems. For 

temperatures higher (40°C) or lower (18°C) than the sol-gel transition temperature of gelatin, the 

mixed systems exhibit properties that are clearly different on each side of the phase inversion point. 

These properties are also distinct from those of the biopolymers alone, which can be explained on the 

basis of volume exclusion phenomena. It was demonstrated that the microstructure of the mixed 

systems depends significantly on the phase volumes and phase viscosity ratios, which, in turn, 

originate quantitative and qualitative differences in the mechanical behaviour. At 40°C and for systems 

in which the continuous phase is enriched in LBG, the microstructure and flow properties are typical of 

an emulsion. The systems show a shear-thinning behaviour, described by the Cross model, and the 

dependence of the viscosity on the volume fraction of the disperse phase follows, approximately, the 

rule of logarithmic additivity. In the reverse case, where the continuous phase is enriched in gelatin, 

the systems present a typical behaviour of flocculated suspensions, probably due to the aggregation of 

the disperse phase rich in LBG. The flow curves, described by the Bingham model, show apparent 

yield stresses and the dependence of the viscosity on the volume fraction ofthe disperse phase 

follows, approximately, the Palierne equation for systems of two viscoelastic phases, with a purely 

elastic interface. At 18°C, systems where the continuous phase is enriched in LBG behave as 

suspensions with a viscosity higher than those of LBG solutions, as a result oftheir concentration with 

the increasing volume fraction ofthe gelatin enriched disperse phase, which, in these conditions, 

appears to form microgels. In the reverse case, where the continuous phase is enriched in gelatin, the 

systems behave like solids. The elastic properties of these systems may result of two factors with 

opposite effects: the increase of gelatin concentration in the continuous phase and the increase of 

structural imperfections, due to the increase of the volume fraction of the disperse phase.  

The results obtained show that, by changing the main physicochemical parameters, the proportion of 

biopolymers and the phase viscosity ratio, as well as by changing the processing conditions, it is 

possible to modify in large scale the structural and mechanical properties of the gelatin/LBG mixed 

systems in aqueous medium. It is also possible to conclude that for controlling/manipulating those 

properties it is essential to know the phase diagrams of the mixed systems in a wide range of 

experimental conditions, and the corresponding correlation with their microstructure and rheological 

properties. 


