
40

A
D

IT
IV

O
S

 &
 I

N
G

R
E

D
IE

N
T

E
S

EMULSIFICANTES

INTRODUçãO
Os emulsificantes de grau ali-

mentício são geralmente ésteres 
compostos de um final hidrófilo 
(água) e um final lipofílico (gor-
dura). Em geral, o final lipofílico 
é composto pelos ácidos esteárico, 
palmítico, oléico ou linoléico, ou 
pela combinação destes ácidos gra-
xos. O final hidrofílico é geralmente 
composto por grupos hidroxil ou 
carboxil. O ponto de fusão dos vá-
rios ésteres dentro de cada família 
é determinado pelo ponto de fusão 
do ácido graxo usado no preparo 
do emulsificante. O ponto de fusão 
comum dos ácidos graxos é apresen-
tado na Tabela 1. 

TABELA 1 - PONTOS DE FUSÃO  
DOS ÁCIDOS GRAXOS

           Ácidos CMP(°C)

C8:0 Ácido caprílico 16,3

C10:0 Ácido cáprico 31,5

C12:0 Ácido laurico 44,2

C14:0 Ácido miristico 56,4

C16:0 Ácido palmítico 62,9

C18:0 Ácido esteárico 69,6

C18:1 Ácido oléico 14

C18:2 Ácido linoléico -6

Quando os ácidos esteárico e pal-
mítico são dominantes, o éster será 
sólido e a fusão relativamente alta; 
quando os ácidos oléico e linoléico 
são dominantes, o éster terá baixa 
fusão e poderá ser líquido em tem-
peratura ambiente. Os ácidos graxos 
presentes em um emulsificante po-
dem ser obtidos da gordura, óleo ou 
de uma fonte ácida gordurosa. Todas 
as gorduras e óleos são triglicerídios 
e os ácidos graxos podem ser obti-
dos dos triglicerídeos por processo 
hidrolítico, seguido de destilação 
fracionária. Geralmente, as gorduras 
e óleos, naturais ou completamente 
hidrogenados, são divididos para 
obtenção dos ácidos graxos. Esse 
processo é ilustrado na Equação 1.

SÍNTESE E 
COMPOSIçãO DOS 
EMULSIFICANTES 

ALIMENTÍCIOS
Existem várias famílias de emulsificantes de grau 
alimentício, os quais podem ser classificados como 
mono e diglicerídeos, monoésteres de propilenoglicol, 
ésteres lactilatos, ésteres de poliglicerol, ésteres de 
sorbitano, ésteres etoxilados, ésteres succinilatos, mono 
e diglicerídeos acetilados, mono e diglicerídeos fosfatados 
e ésteres de sacarose. Este artigo descreve os métodos 
gerais de preparo destes emulsificantes e ressalta  
algumas das suas características. 
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O ácido oléico puro pode ser 
obtido do cártamo e da semente 
de girassol. Também pode ser 
obtido de um óleo especialmente 
purificado de árvores píneas. O 
ácido esteárico comercial pode 
ser de três tipos: uma mistura de 
aproximadamente 90% de ácido 
esteárico e 10% de ácido palmíti-
co, uma mistura de aproximada-
mente 70% de ácido esteárico e 
30% de ácido palmítico, ou uma 
mistura de aproximadamente 50% 
de ácido palmítico e 50% de ácido 
esteárico; todos são conhecidos 
como ácido esteárico. Geralmen-
te, são usadas gorduras e óleos 
parcialmente hidrogenados para 
o preparo de emulsificantes do 
tipo plástico. 

TIPOS E 
FORMULAçõES 

Mono e diglicerídeos
Os mono e diglicerídeos são 

emulsificantes de grau alimentício 
amplamente usados. Podem ser 
ésteres sólidos de alto ponto de 
fusão, ésteres líquidos em tem-
peratura ambiente, ou ésteres do 
tipo plástico. Existe uma varieda-
de de mono e diglicerídeos comer-
cialmente disponíveis atualmente. 
Geralmente são designados como 
40% α -monoglicerídeos,  50% 
α-monoglicerídeos, e 90% mono-
glicerídeos. Os monoglicerídeos 
são geralmente compostos por 
vários componentes, conforme 
apresentado na Figura 1, os quais 
estão presentes em diferentes 
quantidades nos ésteres comer-
cialmente disponíveis. 

Os mono e diglicerídeos podem 
ser preparados ou por processo de 
interesterificação com glicerina e 
triglicerídio, ou por esterificação 
direta com ácidos graxos (veja 
Equação 2). No segundo caso, ou 
seja, no processo de esterificação 
direta com ácidos graxos, ocorre a 
formação de água, a qual é remo-

vida durante as etapas do processo 
de esterificação. 

Geralmente, os catalisadores 
usados nestes processos são o hi-
dróxido de sódio ou a cal hidratada 
(hidróxido de cálcio); as tempe-
raturas envolvidas são de 200ºC 
a 250ºC. As proporções de cada 
um dos produtos - glicerina livre, 
monoglicerídeo, diglicerídeo e tri-
glicerídeo - são puramente depen-
dentes da razão molar (número de 
moles de uma substância química 
em uma equação) de glicerina e 
óleo ou de glicerina e ácido graxo 
usados. A composição geral pode 
ser aproximada usando uma distri-
buição casual de grupos hidroxil 
livre e grupos de ácido graxos. Os 
vários grupos de ácidos graxos do 
óleo ou do ácido graxo também 
são assumidos casualmente na 
distribuição do produto final. 

Quando a proporção desejada 
de óleo ou ácido graxo e glice-
rina for escolhida para render 
o conteú do de monoglicerídeo 
desejado, vários tipos diferentes 
de composições de monoglicerí-
deos ainda estão potencialmente 
disponíveis. Por exemplo, se uma 
composição de 40% de monogli-
cerídeos é desejada, então: (a) o 
catalisador pode ser neutraliza-
do, geralmente através de ácido 
fosfórico; (b) o catalisador não 
pode ser neutralizado, (c) a mis-
tura da reação pode ser esfriada 
a uma determinada temperatura 
e a glicerina, que é insolúvel na 
composição final, removida por 
processo de decantação, e (d) o 
excesso de glicerina livre pode ser 
removida através de destilação a 
vácuo. Um preparado de 40% de 
monoglicerídeo por processo de 
decantação pode conter aproxi-
madamente 4% de glicerina livre, 
enquanto  que um preparado de 
40% de monoglicerídeo por pro-
cesso de remoção a vácuo contém, 
tipicamente,  menos de 1% de gli-
cerina livre. A remoção de 40% de 
monoglicerídeo terá, tipicamente, 
46% de monoglicerídeo, 43% de 
diglicerídeo, 10% de triglicerídeo 
e 1% de glicerina. Da mesma for-
ma, 50% de monoglicerídeo pode 
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ser preparado através de decanta-
ção de glicerina insolúvel ou por 
processo de remoção a vácuo. O 
processo de remoção de 50% de 
monoglicerídeo conterá, tipica-
mente, 55% monoglicerídeo, 38% 
de diglicerídeo, 5% de triglicerí-
deo e 2% de glicerina livre. 

Em alta temperatura e muito 
baixa pressão, os monoglicerídeos 
podem ser destilados e, assim, 
serem concentrados e purifica-
dos. Esse processo é conhecido 
como “destilação molecular”. 
Tipicamente, uma mistura de 
40% de monoglicerídeo é sujeita 
a destilação molecular para ren-
der monoglicerídeos com 90% de 
pureza. A porção não destilada 
é reciclada pelo processo de in-
teresterificação adicional para 
render outra composição de 40% 
de monoglicerídeo para uso como 
feedstock.

Como mencionado anterior-
mente, os triglicerídeos não hi-
drogenados ou parcialmente hi-
drogenados, ou os ácidos graxos 
saturados ou insaturados, podem 
ser usados para o preparo de mis-
turas de monoglicerídeos sólidas, 
plásticas ou líquidas. 

Os mono e diglicerídeos geral-
mente são reconhecidos como se-
guros (GRAS) pela FDA (Food and 
Drug Administration – órgão go-
vernamental norte-americano). 

Monoésteres  
de propilenoglicol

O propilenoglicol ou 1,2-pro-
panodiol é usado para preparo 
de uma variedade de emulsifi-
cantes de grau alimentício. Já o 
1,3-propanodiol não é permitido 
no preparo de emulsificantes de 
grau alimentício. Existem dois 
métodos para preparo de mono-

ésteres de propilenoglicol de grau 
alimentício: interesterificação de 
propilenoglicol com triglicerídeos 
e interesterificação direta com 
ácidos graxos. Ao contrário dos 
mono e diglicerídeos, ambos os 
procedimentos não rendem as 
mesmas composições. Quando é 
usado o processo de interesterifi-
cação, a composição final contém 
mono, di e triglicerídeos, além de 
mono e diésteres de propilenogli-
col. Esse processo é ilustrado na 
Equação 3. 

No processo de interesterifi-
cação são usados catalisadores 
básicos, como o hidróxido de sódio 
ou a cal hidratada (hidróxido de 
cálcio). Geralmente, o excesso 
de propilenoglicol e de glicerina 
formado durante a reação são 
retirados por processo de destila-
ção a vácuo. O catalisador básico 
é neutralizado antes do processo 
de destilação para prevenir des-
proporcionalidade dos produtos; 
geralmente é usado 85% de ácido 
fosfórico. A composição do pro-
duto final é controlada pela razão 
molar de propilenoglicol para 
triglicerídeo no início da reação 
da mistura. As concentrações 
finais aproximadas de monoéster 
de propilenoglicol e monoglicerí-
deo podem ser determinadas pela 
distribuição casual que ocorre 
durante o processo da reação. 
Controlando a razão molar de 
propilenoglicol para triglicerídeo, 
podem ser obtidos conteúdos de 
monoéster de propilenoglicol que 
variam de aproximadamente 13% a 
70%. Geralmente, as composições 
comerciais contêm 50% a 70% de 
monoéster de propilenoglicol. 

Produtos comerciais contendo 
monoéster de propilenoglicol 
acima de 90% são produzidos 

A maioria dos monoésteres de propilenoglicol comercialmente 
disponíveis contêm porcentagens muito altas de ácido palmítico 

e ácido esteárico, que são ácidos graxos saturados. 
Poucos monoésteres de propilenoglicol não saturados estão 

disponíveis no mercado atualmente. 
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através do processo de destilação 
molecular, semelhante à destila-
ção empregada para produção de 
monoglicerídeos. No caso do mo-
noéster de propilenoglicol, uma 
mistura de interesterificação que 
contém alta concentração de mo-
noéster de propilenoglicol é usada 
como feedstock para o processo de 
destilação. Pequenas quantidades 
de monoglicerídeos destilados po-
dem co-destilar com o monoéster 
de propilenoglicol. 

A esterificação direta de propi-
lenoglicol com ácidos graxos ren-
de uma mistura de propilenoglicol 
livre, monoéster de propilenogli-
col, e diéster de propilenoglicol 
(veja Equação 4). 

O propilenoglicol residual é 
geralmente removido por pro-
cesso a vácuo. A quantidade de 
monoéster de propilenoglicol 
em composições comercialmente 
disponíveis preparadas por esteri-
ficação direta de propilenoglicol 
com ácidos graxos varia de 45% 
a 70%. Um catalisador básico, 
como o hidróxido de sódio ou cal 
hidratada, é geralmente usado 
durante a etapa de esterificação 
para evitar a formação de ésteres 
de dipropilenoglicol. O catalisador 
básico é neutralizado com ácido, 
normalmente 85% de ácido fosfó-
rico, antes da etapa de remoção a 
vácuo para evitar desproporciona-
lidade do monoéster. 

O uso de um ácido forte como 
catalisador durante a etapa de 
interesterificação direta, torna 
distinta a possibilidade de auto-
condensação do propilenoglicol 
para dímero ou trímero, seguido 
por esterificação do dímero ou 
trímero existente. Assim, esteri-
ficações com catalisadores ácidos 
podem conter monoésteres de 
dipropilenoglicol e de tripropi-
lenoglicol. Estes ésteres não são 
permitidos pela FDA como aditivos 
diretos de alimentos.

Os regulamentos da FDA para 
monoéster de propilenoglicol per-
mitem o uso de todos os óleos e 
ácidos graxos comestíveis. Porém, 
a maioria dos monoésteres de 
propilenoglicol comercialmente 
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disponíveis contêm porcentagens 
muito altas de ácido palmítico e 
ácido esteárico, que são ácidos 
graxos saturados. Poucos mono-
ésteres de propilenoglicol não 
saturados estão disponíveis no 
mercado atualmente. 

ésteres lactilatos
O ácido láctico, ácido 2-hidroxi-

propanóico, é um ácido bifuncio-
nal. Conforme ilustrado na Figura 
2, ésteres de ácidos graxos podem 
ser preparados através da reação 
com o grupo hidroxil ou com o 
grupo de ácidos graxos. O ácido 
láctico também pode auto-reagir 
para formar cadeias de políme-
ros (dímero, trímero etc.), os 
quais também podem reagir com 
partes ácidas gordurosas (veja 
Figura 2).

Esta reação de auto-condensa-
ção não pode ser evitada, e todos 
os emulsificantes de ácido láctico 
contêm misturas de éster de mo-
nômero, dímero e trímero. 

reação ao grupo hidroxil
Duas amplas categorias de 

emulsificantes de grau alimentício 
preparadas pela reação do grupo 
hidroxil de ácido láctico com áci-
dos graxos ou cloreto de ácidos 
graxos estão comercialmente dis-
poníveis: os ésteres lactilatos de 
ácidos graxos, e os sais metálicos 
parciais de ésteres lactilatos de 
ácidos graxos. 

Ésteres lactilatos de ácidos 
graxos. Dois tipos de ésteres 
lactilatos de ácidos graxos estão 
disponíveis comercialmente. Uma 
das composições contêm aproxi-
madamente 60% de monômero, 

10% de dímero e trímero, 30% de 
ácidos graxos livres, e 3% de ácido 
poliláctico. A outra composição 
contém aproximadamente 42% 
de monômero, 16% de dímero e trí-
mero, 30% de ácidos graxos livres, 
e 12% de ácido poliláctico. Três 
métodos são disponíveis para o 
preparo do éster lactilato conten-
do 60% de monômero. O primeiro 
é a reação do ácido láctico com 
conteúdo de monômero com um 
cloreto de ácido graxo, com ou 
sem a presença de uma base fraca 
para capturar o cloreto de hidro-
gênio gerado. Este método usa 
um cloreto ácido oneroso e um 
extenso processo de purificação. O 
segundo método envolve a esterifi-
cação direta de aproximadamente 
1:1 de razão molar de lactase de 
sódio e ácido graxo, seguida por 
acidificação com ácido mineral 
e isolamento do éster lactilato 
gorduroso. Um terceiro método 
de preparo do éster lactilato com 
conteúdo de 60% de monômero, é 
reagir o ácido láctico com anidrido 
acético para formar o acetato de 
lactil, que é, então, sujeito a uma 
reação de acidólise com ácidos 
graxos na presença de uma base 
de sódio sob condições de alto 
vácuo. A mistura é acidificada com 
ácido mineral e o éster lactilato 
gorduroso é isolado. O éster lacti-
lato, com aproximadamente 42% 
de monômero e 16% de dímero e 
trímero, é preparado pela esterifi-
cação direta de ácido láctico com 
ácido graxo em aproximadamente 
1:1 de razão molar. 

Não há nenhuma restrição 
quanto ao conteúdo de ácido 

láctico dos ésteres lactilatos na 
regulamentação da FDA. Assim 
como não há nenhuma restrição 
da FDA quanto ao uso de ácidos 
graxos comestíveis. 

Sais metálicos de éster lactila-
to de ácidos graxos. Existem dois 
sais metálicos de éster lactilato 
de ácidos graxos usados na in-
dústria alimentícia: sal de cálcio 
e sal de sódio. O sal de cálcio foi 
o primeiro a ser comercializado 
como um condicionador de mas-
sa para pão, e é conhecido como 
estearoil-2-lactilato de cálcio; o 
número 2 indica que dois moles de 
ácido láctico foram usados em suas 
preparações. O sal de sódio, que foi 
comercializado mais tarde, é conhe-
cido como estearoil-2-lactilato 
de sódio, lactato de estearoil de 
sódio, ou simplesmente SSL. São 
extensivamente usados em muitas 
aplicações alimentícias. 

Ambos os ésteres podem ser 
preparados pelo mesmo processo, 
o da esterificação direta parcial do 
sal de ácido láctico com um ácido 
graxo em aproximadamente 2:1 de 
razão molar de ácido láctico para 
ácido graxo. Ambos os ésteres pos-
suem conteúdo de monômero de 
aproximadamente 40%, conteúdo 
de polímero de aproximadamente 
31%, e conteúdo de ácido polilácti-
co de aproximadamente 6%. 

As quantidades de ácido láctico 
e conteúdo de metal de íon de am-
bos os ésteres são regulamentadas 
pela FDA em aproximadamente 
34% e 4,5%, respectivamente. So-
mente o uso de graus específicos 
de ácido esteárico é permitido 
pelos regulamentos da FDA. 

reação ao grupo ácido  
carboxílico 

Monoglicerídeos lactilatos. O 
grupo ácido carboxílico de ácido 
láctico pode reagir com os grupos 
hidroxil de outras composições 
derivadas de ácidos graxos para 
render emulsificantes úteis em 
muitos produtos alimentícios. 
Uma das composições mais co-
muns de ácidos graxos é o produto 
da reação com um monoglicerídeo 
para formar um monoglicerídeo 
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lactilato, identificado nos regu-
lamentos da FDA como éster de 
lactoglicerol de ácidos graxos. A 
reação simplificada é apresentada 
na Equação 5.

Como pode ser observado na 
Equação 5, o número de grupos 
hidroxil permanece o mesmo no 
produto da reação e no monoglice-
rídeo inicial, sendo que um grupo 
metil é introduzido. Isso provoca o 
abaixamento do ponto de fusão e 
aumenta a solubilidade da gordura 
do monoglicerídeo lactilato, com-
parado ao monoglicerídeo inicial. 
Como mencionado anteriormente, 
o ácido láctico pode homopolime-
rizar, assim, os ésteres dilactato 
e trilactato de monoglicerídeos 
podem e serão formados durante 
a reação de esterificação. 

A principal variável na forma-
ção de monoglicerídeos lactilatos 
é a composição do monoglicerídeo 
que irá reagir com o ácido láctico. 
Por exemplo, em 1950 foi descober-
to o uso de duas composições que 
contêm monoglicerídeo lactilato 

através de métodos diferentes. O 
primeiro monoglicerídeo lactilato 
foi preparado pela reação de 1 
mole de ácido oléico com 1 mole 
de glicerina; o produto da reação 
foi 33% a 88% de ácido láctico. O 
segundo monoglicerídeo foi pre-
parado pela interesterificação de 
100 partes de óleo parcialmente 
hidrogenado com 25 partes de 
glicerina; o produto da reação foi 
29,5% de ácido láctico anidro. Em 
ambos os casos, uma composição 
intermediária de 40% de monogli-
cerídeo foi formulada, contendo 
7% de glicerina livre na mistura de 
monoglicerídeo. A glicerina livre 
pode reagir com o ácido láctico 
para render água solúvel, óleo 

insolúvel e lactatos de glicerol. 
Este lactatos de glicerol podem 
ser removidos através de lavagem 
com água ou retirados a vapor, sob 
pressão reduzida.

Um monoglicerídeo destilado 
também pode ser usado na reação 
da composição de monogliceríde-

os. Porém, durante a reação com 
o ácido láctico, o monoglicerí-
deo destilado pode render, total 
ou parcialmente, glicerina livre 
desproporcionadamente e uma 
mistura de mono, di e triglicerí-
deos. Assim, o benefício de usar 
um monoglicerídeo destilado é 
perdido.

Outra variável na produção 
de monoglicerídeos lactilatos 
é a quantidade de ácido láctico 
que reage com o monoglicerídeo 
intermediário. Teoricamente, 
um monoglicerídeo pode reagir 
com 2 moles de ácido láctico 
para render éster monoglicerídeo 
dilactilato. Comercialmente, os 
monoglicerídeos lactilatos contém 

aproximadamente 15% ou 22% de 
ácido láctico. 

Devido a extensa gama de mo-
noglicerídeos iniciais e as combi-
nações de reação escolhidas, todas 
as composições comerciais de 
monoglicerídeos lactilatos podem 
não ser composicionalmente os 

mesmos e, possivelmente, podem 
existir diferenças na funcionalida-
de  entre produtos com um conteú-
do de ácido láctico semelhante.

O regulamento da FDA para 
lactilatos mono e diglicerídeos 
permite o uso de qualquer gordu-
ra, óleo ou ácido graxo comestível 
para sua produção. Não há nenhu-
ma restrição quanto a quantidade 
de ácido láctico presente em mono 
e diglicerídeos.

Ésteres lactilatos de ácidos gra-
xos de glicerina e propilenoglicol. 
Outro emulsificante preparado 
com ácido láctico pela reação do 
grupo ácido carboxílico do ácido 
láctico com o grupo hidroxil de 
glicerina e monoéster de propi-

Devido a extensa gama de monoglicerídeos iniciais e as combinações
de reação escolhidas, todas as composições comerciais 

de monoglicerídeos lactilatos podem não ser 
composicionalmente as mesmas.
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lenoglicol, é o éster lactilato de 
ácido graxo de glicerina e propi-
lenoglicol. Neste tipo de emulsi-
ficante, o propilenoglicol é inte-
resterificado com uma gordura ou 
óleo comestível para render uma 
mistura de mono e diglicerídeos 
e monoéster de propilenoglicol; a 
mistura reage com ácido láctico. 

Assim como o mono e o di-
glicerídeo lactilato, uma grande 
variedade de monoéster de pro-
pilenoglicol e monoglicerídeos 
pode ser usada na mistura para 
reagir com o ácido láctico para 
render uma composição final. 
Além disso, o ácido láctico pode 
reagir inicialmente com qualquer 
propilenoglicol livre e glicerina 
livre presentes ou formados por 
uma desproporcionalidade do 
propilenoglicol inicial na compo-
sição monoéster/monoglicerídeo. 
Estes lactatos de propilenoglicol e 
lactatos de glicerol são removidos 
por lavagem ou destilação a vácuo 
do produto da reação. Obviamen-
te, é produzida uma composição 
complexa.

É importante ressaltar que 
apenas o éster de propilenoglicol 
preparado pelo processo de in-
teresterificação pode ser usado. 
Mono e diésteres de propilenogli-
col preparados por esterificação 
direta de ácido graxo não são 
permitidos pela regulamentação 
da FDA. A regulamentação da FDA 
especifica o conteúdo da composi-
ção final de éster em 14% a 18%. 

ésteres de poliglicerol
Os ésteres de poliglicerol estão 

comercialmente disponíveis na in-
dústria alimentícia há  mais de  25 
anos, mas já eram conhecidos por 
outras indústrias há muito mais 
tempo. Os álcoois de poliglicerol 
são preparados, freqüentemente, 
pela polimerização de glicerina 
com um catalisador alcalino a 
temperaturas elevadas. A polime-
rização é um processo casual e 
vários poligliceróis diferente são 
produzidos, conforme mostra a 
Equação 6.

A extensão da polimerização é 
seguida pelo índice refrativo, visco-
sidade ou valor do hidroxil. Quando 

o valor teórico do hidroxil para um 
diglicerol é obtido, o poliglicerol 
pode ser chamado de diglicerol. 
Quando o valor do hidroxil para um 
triglicerol é obtido, o poliglicerol 
pode ser chamado de triglicerol, 
e assim por diante. Os valores do 
hidroxil para di até decaglicerol 
são resumidos na Tabela 2. O peso 

molecular teórico de cada poligli-
cerol também é apresentado na 
Tabela 2.

Em geral, não se separaram os 
vários poligliceróis da mistura da 
reação, que contém uma distri-
buição de poligliceróis usada para 
preparar éster de poliglicerol. Em 
graus inferiores de polimerização, 

TABELA 2 -  VALORES HIDROXIL E PESO MOLECULAR TEÓRICO DE POLIGLICERÓIS

Poliol Valor teórica hidroxila Peso molecular teórico

Glicerina 1839 92

Diglicerol 1352 166

Triglicerol 1169 240

Tetraglicerol 1072 314

Pentaglicerol 1012 388

Hexaglicerol 971 462

Heptaglicerol 942 536

Octaglicerol 920 610

Nonaglicerol 902 684

Decaglicerol 888 758
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concentrações baixas de poliglice-
róis estão presentes; graus mais 
elevados de polimerização, concen-
trações mais altas de poligliceróis 
estão presentes. 

O éster de poliglicerol pode ser 
preparado por esterificação direta 
do poliglicerol com ácidos graxos 
ou por interesterificação com 
triglicerídeos. Quando o processo 
com ácido graxo for usado, o peso 
molecular teórico do poliglicerol 
é usado com o peso molecular dos 
ácidos graxos para calcular o débi-
to da reação. Geralmente, se baixos 
graus de esterificação são usados, o 
produto da reação é neutralizado. 
O poliol livre é separado e o emul-
sificante é filtrado e embalado. Se 
graus mais altos de esterificação 
são usados, nenhum poliol é reti-
rado e o produto, neutralizado ou 
não, é filtrado e embalado. 

Se o processo de interesterifi-
cação é usado, a glicerina ou óleo 
adicional são introduzidos na mis-
tura da reação. Esta glicerina adi-
cional modifica a distribuição do 
poliol no produto final, comparada 
à distribuição do poliol no poligli-
cerol inicial. Mono e diglicerídeos 
adicionais serão produzidos, com-
parado ao processo de esterificação 
direta; a distribuição de ésteres 
de ácidos graxos será diferente se 
o processo de esterificação direta 
for usado. Ésteres preparados pelo 
processo de interesterificação são 
identificados pelo poliol inicial-
mente usado.

É óbvio que, até mesmo, se um 
único ácido graxo for usado para 
produção de éster de poliglicerol, 
o número de composições possíveis 
será muito numeroso e complexo. 
Se várias misturas de ácidos graxos 
forem usadas, o éster de poligli-
cerol será mais complexo. Assim, 
um monoestearato de triglicerol 
de éster de poliglicerol é uma 
mistura de éster de estearato e de 
palmitato com glicerina, diglicerol, 
triglicerol, tetraglicerol, pentagli-
cerol, hexaglicerol, heptaglicerol, 
octaglicerol, monaglicerol e deca-
glicerol, enquanto um triestearato 
de decaglicerol é uma mistura de 
éster de estearato e de palmitato 

do mesmo poliglicerol, mas em 
proporções diferentes.

Uma extensa gama de ésteres 
de poliglicerol é comercialmente 
disponível, desde ésteres líquidos, 
como o dioleato de hexaglicerol, 
ésteres plásticos, como o monotri-
glicerol, até ésteres sólidos, como 
o decaestearato de decaglicerol. 

A regulamentação da FDA per-
mite o uso de óleos não láuricos 
comestíveis, hidrogenados ou não, 
e derivados de ácidos graxos co-
mestíveis, assim como ácido oléico, 
para preparo de ésteres de poligli-
cerol e, inclusive, decaglicerol.

ésteres de sorbitano
Somente um éster de sorbitano 

é atualmente aprovado pela FDA 
como aditivo alimentício direto 
nos Estados Unidos: o monoestea-
rato de sorbitano. Geralmente, o 
processo usado para produção de 
éster de sorbitano é a esterificação 
direta de ácido graxo de sorbitol 
com ácido esteárico. Geralmente, 
o ácido esteárico usado é uma mis-
tura 50:50 dos ácidos esteárico e 
palmítico. A reação desta mistura 
é apresentada na Equação 7. 

O sorbitano é um mono ani-
dro do sorbitol e da sorbide (ou 
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isosorbide); é um dianidro do sor-
bitol, como ilustrado na Equação 
7. O monoestearato de sorbitano 
comercial é o éster de estearato, 
o éster de palmitato da mistura 
de aproximadamente 1% a 12% de 
sorbitol, 65% a 72% de sorbitano e 
16% a 32% de isosorbide. A quan-
tidade de sorbitano é bastante 
constante, mas a quantidade linear 
de sorbitol e isosorbide pode variar 
conforme o fabricante. 

O uso de um catalisador ácido 
durante a esterificação do sorbitol 
promove a ciclização do sorbitol 
para formas mono e dianidro. O 
uso de um catalisador básico na 
reação de esterificação promove 
formações de cor. Cada um dos 

fornecedores comerciais possui 
sua própria mistura de catalisado-
res, ácidos e básicos, para gerar 
éster de sorbitano de acordo com 
as especificações da FDA quanto 
ao número hidroxil, número de 
saponificação e número ácido, mi-
nimizando a degradação de cor do 
produto. O peróxido de hidrogênio 
pode ser usado para reduzir a cor 
do monoestearato de sorbitano. 

ésteres etoxilados
Quatro ésteres etoxilados de 

ácidos graxos têm homologação da 
FDA para uso como aditivo alimen-
tício direto. São eles: o monoestea-
rato de sorbitano etoxilado, o mo-
nooleato de sorbitano etoxilado, o 

triestearato de sorbitano etoxilado, 
e o mono e diglicerídeo saturado 
etoxilado. O éster básico que foi 
etoxilado é o monoestearato de sor-
bitano, o monooleato de sorbitano, 
o triestearato de sorbitano, e 28% 
de monoglicerídeo, respectivamen-
te. Para cada um destes ésteres a 
mesma reação básica é envolvida, 
ou seja, a reação de um grupo hi-
droxil com óxido de etileno. Esta 
reação é ilustrada na Equação 8 
para um monoglicerídeo. 

Um catalisador básico, como o 
hidróxido de potássio, é usado du-
rante o processo de etoxilação. Os 
ésteres etoxilados são altamente 
complexos em sua composição e os 
atuais componentes dos etoxilados 
de sorbitano ou ésteres de mono-
glicerídeos não estão definidos. 

Outro nome dado ao compo-
nente etoxilado é monoestearato 
polioxietileno de sorbitano, por 
exemplo. Polioxietileno se refere 
a cadeia polimérica do óxido de 
etileno e indica que foram reagi-
dos aproximadamente 20 moles 
de óxido de etileno. Outros nomes 
mais comuns para este produto são 
polisorbato 60 para monoestearato 
de sorbitano etoxilado, polisorbato 
80 para oleato, polisorbato 65 para 
triestearato, e polisorbato 60 para 
monoglicerídeo saturado. 

O grupo polioxietileno é um 
grupo hidrófilo. Com a introdução 
do grupo polioxietileno, o éster 
de ácido graxo inicial é formado 
de forma mais hidrófila e a com-
posição final apresenta excelente 
solubilidade e dispersabilidade em 
água. O ponto de fusão de cada um 
dos ésteres iniciais é diminuído e 
os ésteres etoxilados são líquidos 
ou pastas macias à temperatura 
ambiente.

O uso de ésteres etoxilados em 
produtos alimentícios é regula-
mentado pela FDA. 

ésteres succinilatos
Ésteres succinilatos de mono-

glicerídeos e ésteres de propileno-
glicol são permitidos como aditivos 
alimentícios diretos. A etapa es-
sencial na preparação dos ésteres 
succinilatos é a reação do grupo 
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hidroxil com o anidrido succínico. 
Esta reação esta ilustrada na Equa-
ção 9 para monoglicerídeos.

A reação de succinilação é rea-
lizada sob condições anidras, com 
ou sem um catalisador, como o 
carbonato de potássio, pela reação 
de um monoglicerídeo destilado 
ou monoéster de propilenoglicol 
destilado com anidrido succínico, 
sob ponto de fusão do éster ácido 
graxo e do anidrido succínico. A 
manipulação do controle do ani-
drido succínico deve ser cuidadosa, 
por ser este um material irritante 
e sensível à umidade. Geralmente, 
é utilizada uma temperatura de re-
ação de aproximadamente 110°C. 
Se um catalisador for usado, este 
geralmente não é removido, perma-
necendo na composição final. Deve-
se evitar a reação do grupo carboxil 
do grupo ácido succinil com outro 
grupo hidroxil disponível para for-
mação de materiais polímeros. Esta 
reação de condensação polímera 
ocorre mais facilmente na presença 
de um catalisador e a temperaturas 
acima de 170°C. Na determinação 
da extensão de conclusão da reação 
de succinilação, um solvente sem 
álcool deve ser usado para deter-
minação do número ácido. Se um 
solvente, como o álcool etílico, for 
usado, este reagirá com o anidrido 
succínico, de forma semelhante ao 
monoglicerídeo, gerando uma falsa 
indicação da perfeição da reação. 

Sendo possível reagir 2 moles 
de anidrido succínico com 1 mole 
de monoglicerídeo, os resultados 
mais funcionais serão obtidos 
aproximadamente entre 0,75 a 
1,1 mole de anidrido succínico 
por mole de monoéster destilado, 
monoglicerídeo ou monoéster de 
propilenoglicol.

Os atuais regulamentos da FDA 
para monoglicerídeos succinilatos 
permite o uso de qualquer óleo ou 
ácido graxo comestível como fonte 
intermediária de monoglicerídeo. 
Porém, existem restrições quanto 
ao conteúdo de ácido succínico 
e ponto de fusão da composição 
final. Existem também restrições 
quanto ao uso de monoglicerídeos 
de succinil em produtos alimentí-

cios. Em contrapartida, somente 
óleos saturados comestíveis, pre-
dominantemente C16 e C18, de 
cadeia curta podem ser usados 
na preparação de monoéster de 
propilenoglicol intermediário. O 
emulsificante pode ser usado em 
muitas aplicações através de “Boas 
Práticas de Fabricação”. 

Monoglicerídeos  
acetilados

Outro aditivo de grau alimen-
tício formado pela reação de um 
anidrido ácido com um grupo 
hidroxil é o monoglicerídeo aceti-
lado. Esta reação é apresentada na 
Equação 10.

O monoglicerídeo inicial pode 
ser saturado ou insaturado e é mo-
lecularmente do tipo destilado. É 
permitido o uso de um catalisador 
de grau não alimentício ou de um 
catalisador de grau alimentício na 
reação de acetilação. O ácido acé-
tico e qualquer excesso de anidrido 
acético ou triacetina formado são 
afastados através de destilação a 
vácuo. Considerando que o anidri-
do acético é mono funcional, não 
há nenhum perigo nos polímeros 
que são formados. 

Os monoglicerídeos acetilados 
também podem ser formados pelo 
processo de interesterificação. 
Neste caso, a triacetina é interes-
terificada com uma mistura satis-
fatória de gorduras comestíveis ou 
óleos e glicerina, como ilustrado na 
Equação 11.

Neste caso, a composição final 
da mistura pode ser calculada 
usando uma distribuição casual. A 

mistura final da reação é separada 
por meio de remoção a vapor e 
destilação molecular. Qualquer 
triacetina não-reagente é afastada 
pelo processo de remoção a vácuo, 
sendo o monoglicerídeo acetilado 
desejado, concentrado pelo proces-
so de destilação molecular. 

Na reação direta de acetilação, o 
grupo hidroxil hidrófilo é substituí-
do por um grupo acetil lipofílico. 
No processo de interesterificação, 
ambas as composições, completa e 
parcialmente esterificada, também 
podem ser formadas, dependendo 
da quantidade de glicerina usada. 

O regulamento da FDA especi-
fica que a composição final tenha 
um valor de Reichert-Meissl de 75 
para 200 e um valor ácido número 
6. O número de Reichert-Meissl 
determina a quantidade de ácidos 
graxos de cadeia curta na composi-
ção final, e é uma medida do grau 
de acetilação. O grau de acetilação 
em monoglicerídeos acetilados 
comercialmente disponíveis varia 
de 50% a 90%.

ésteres de sacarose
A mais nova família de emulsi-

ficantes que obteve aprovação da 
FDA para uso como aditivo alimen-
tício direto é o éster de sacarose. 

Os ésteres de sacarose permiti-
dos como aditivos são o mono, di e 
triésteres. O regulamento da FDA 
não relaciona o éster de sacarose 
completamente esterificado, obti-
do pela substituição de gorduras e 
óleos não absorvidos. Estes ésteres 
são uma mistura de octa, hepta e 
hexaésteres de sacarose. 
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O principal método de preparo 
de monoésteres de sacarose é atra-
vés do processo de interesterifica-
ção entre sacarose e metil ésteres 
de ácidos graxos. O processo bási-
co é ilustrado na Equação 12. 

A sacarose e o metil éster de 
ácidos graxos são muito insolú-
veis um ao outro. Além disso, a 
sacarose escurece e carmeliza 
em temperaturas de 150°C. Esta 
insolubilidade e escurecimento 
da sacarose conduz ao uso de 
solventes orgânicos, como o N, 
N-dimetilformamido (DMF) ou o 
dimetilsulfóxido (DMSO) e pres-
são reduzida na preparação da 
sacarose mono, di e triéster. O uso 
do dimetilsulfóxido como solvente 
foi permitido em 1987. 

Outro processo de interesterifi-
cação para preparo de monoésteres 
de sacarose sob vácuo é conhecido 
como “processo de microemulsão” 
ou “processo de emulsão transpa-
rente”. Neste processo é utilizado 
propilenoglicol comestível como 
solvente e reagente. No processo 
de microemulsão, uma quantidade 
muito alta de sal de potássio ou 
de sódio de ácido carboxílico é 
usada para produzir um tamanho 
de partícula de emulsão menor do 
que ¼ do comprimento da onda 
de luz, em contraste com outras 
emulsões nas quais os tamanhos 
da partícula são maiores  do que 
o comprimento da onda de luz. 
A partícula é tão pequena que 
a emulsão parece transparente. 
Porém, o uso de alta quantidade 
de sal metálico metal salgado dos 
ácidos graxos e a não reação da 
sacarose, conduzem a uma difícil 
purificação e procedimentos de 
separação. Em geral, solventes 
como o acetato de etilo, metiletil-
cetona ou isobutanol, são usados 
durante o processo de purificação. 
A FDA especifica a quantidade 
destes solventes que podem estar 
presentes na composição final do 
éster de sacarose. 

De forma geral, a produção 
de monoéster de sacarose é um 
processo complicado, comparado 
à produção dos outros emulsifica-
dores de grau alimentício. 
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