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RESUMO
BARRETO, Marina Sígolo Rodrigues. Óxido de zinco estruturado em biopolímeros: Caracterização,
atividade antimicrobiana e liberação in vitro em modelo suíno. Rio de Janeiro, 2016. Tese de
Doutorado em Ciência de Alimentos. Programa de Pós-Graduação em Ciência de Alimentos,
Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2016.
O óxido de zinco (ZnO) é um importante antimicrobiano que é adicionado às dietas de leitões recémdesmamados a fim de combater a diarreia comum a esta fase de criação. Doses elevadas de ZnO têmse mostrado efetivas no campo; porém, grande parte é perdida com os dejetos dos animais,
contaminando os solos e o lençóis freáticos. Por ser solúvel em pH ácido, o ZnO se dissocia no
estômago e, consequentemente, uma quantidade menor atinge o intestino dos animais. Alternativas
que protejam o ZnO no meio gástrico e permitam a maximização da sua liberação no meio entérico
têm sido pesquisadas. Neste estudo, avaliou-se a liberação in vitro do zinco (Zn2+) de compostos à
base de ZnO estruturado com diferentes biopolímeros e a sua atividade antibacteriana. As amostras
obtidas foram caracterizadas pelas técnicas de difração de raios-X (XRD), espectroscopia de absorção
na região do infravermelho com transformada de Fourier (FTIR), por microscopia eletrônica de
varredura (SEM), por análise térmica (TGA), espectroscopia de absorção atômica (AA), distribuição
do tamanho de partícula e quanto às propriedades reológicas.
O primeiro grupo de amostras foi obtido com partículas de ZnO comercial complexadas com
alginato, pectina e quitosana. Foi investigada a liberação do Zn2+ em condições simuladas do trato
gastrintestinal de leitões e os resultados mostraram que os produtos com ZnO estruturado em
dispersões de biopolímeros diferenciaram-se entre si quanto à liberação de Zn2+. A outra parte das
amostras deste primeiro grupo foi preparada com partículas de ZnO dispersas em água e revestidas
com quitosana de massa molar média, sonicadas por 10 e 20 minutos. A atividade antibacteriana das
micropartículas de ZnO puro e dos compostos ZnO/quitosana foi avaliada para Escherichia coli e
Staphylococcus aureus. Os resultados mostraram uma concentração mínima bactericida (MBC)
menor para ZnO puro (500 µg/mL para E. coli e 650 µg/mL para S. aureus) em relação às
micropartículas de ZnO/quitosana (1000 µg/mL, para ambas as bactérias). As amostras, com o
tamanho médio de partículas menor apresentaram maior homogeneidade e melhor atividade
antibacteriana, quando considerado o valor do zinco retido no produto. O segundo grupo de amostras
foi preparado com nanopartículas de ZnO sintetizado (ZnO nano) imobilizadas em um complexo
polieletrólito de quitosana e alginato com e sem tripolifosfato de sódio. Avaliou-se a liberação in vitro
de Zn2+ e a atividade antimicrobiana. O complexo foi eficaz em proteger o ZnO em suco gástrico
simulado. Comparado ao ZnO nanométrico sem proteção, o complexo liberou uma concentração
cerca de seis vezes maior de Zn2+, em suco entérico simulado. Os compostos apresentaram excelente
atividade antimicrobiana contra E. coli (2250 µg/mL de ZnO/CAT ou 229,5 µg/mL de Zn2+ retido e
1000 µg/mL de ZnO/CA ou 126 µg/mL de Zn2+ retido) e S. aureus (2000 µg/mL de ZnO/CAT ou 204
µg/mL de Zn2+ retido e 1000 µg/mL de ZnO/CA ou 126 µg/mL de Zn2+ retido). Diante dos resultados
in vitro, os produtos formulados com ZnO nano e complexo polieletrólito à base de quitosana e
alginato de sódio foram os mais adequados para a administração de ZnO em leitões recémdesmamados.

Palavras-chave: Quitosana, Alginato, Pectina, Óxido de Zinco, Liberação in vitro, Atividade
antimicrobiana, Leitões recém-desmamados.

ABSTRACT
Zinc oxide (ZnO) is an antimicrobial important that is added to the diets of weanling piglets to
combat the common diarrhea at this stage of creation. ZnO high doses have proven effective in
the farms; however, much is lost with the waste of animals, contaminating the soil and
groundwater. Since it is soluble in acidic pH, ZnO dissociates in the stomach and consequently, a
smaller amount reaches the intestines of the animals. Alternatives to protect the ZnO in the gastric
environment and allow the maximization of their release into the enteric have been researched. In
this study, we evaluated the antibacterial activity and in vitro release of zinc (Zn2+) compounds of
the ZnO-based structured with different biopolymers. The samples obtained were characterized
by diffraction techniques of X-ray (XRD), absorption spectroscopy in the infrared Fourier
transform (FTIR), by scanning electron microscopy (SEM), thermal analysis (TGA),
spectroscopy atomic absorption (AA), particle size distribution and as the rheological properties.
The first group of samples was obtained with commercial ZnO particles complexed with alginate,
pectin and chitosan. The release of Zn2+ was investigated in simulated conditions of the
gastrointestinal tract of piglets, and the results showed that products with ZnO structured with
biopolymer dispersions differed from each other as the release of Zn2+. The other part of this first
group of samples was prepared with ZnO particles dispersed in water and coated with average
molecular weight of chitosan, sonicated for 10 and 20 minutes. The antibacterial activity of
microparticles of pure ZnO and ZnO/chitosan composite was evaluated for Escherichia coli and
Staphylococcus aureus. The results showed a minimum bactericide concentration (MBC) of less
pure ZnO (500 µg/mL to E. coli and 650 µg/mL to S. aureus) compared to the microparticles of
ZnO/chitosan for both bacteria (1000 µg/mL to both bacteria). The samples, with the average
particle size less had greater homogeneity and better antibacterial activity. The second group of
samples was prepared with ZnO nanoparticles synthesized (nano ZnO) immobilized in a
polyelectrolyte complex of chitosan and alginate with and without sodium tripolyphosphate. The
in vitro release of Zn2+ and the antimicrobial activity was evaluated. The complex was effective in
protecting the ZnO in simulated gastric fluid. Compared to the nano ZnO unprotected, the
complex released a concentration, approximately, six times higher Zn2+ in simulated enteric fluid.
The compounds showed excellent antimicrobial activity against E. coli (2250 µg/mL of ZnO/CAT
or 229.5 µg/mL of Zn2+ trapped and 1000 µg/mL of ZnO/CA or 126 µg/mL of Zn2+ trapped) and
S. aureus (2000 µg/mL of ZnO/CAT or 204 µg/mL of Zn2+ trapped and 1000 µg/mL of ZnO/CA
or 126 µg/mL of Zn2+ trapped). According as in vitro results, products formulated with nano ZnO
and complex polyelectrolyte based on chitosan and sodium alginate were the most appropriate for
ZnO administration in weanling pigs.

Keywords: Chitosan, Alginate, Pectin, Zinc Oxide, In vitro release, Antimicrobial activity,
Weanling pigs.
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RESUMO
BARRETO, Marina Sígolo Rodrigues. Óxido de zinco estruturado em biopolímeros: Caracterização,
atividade antimicrobiana e liberação in vitro em modelo suíno. Rio de Janeiro, 2016. Tese de
Doutorado em Ciência de Alimentos. Programa de Pós-Graduação em Ciência de Alimentos,
Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2016.
O óxido de zinco (ZnO) é um importante antimicrobiano que é adicionado às dietas de leitões recémdesmamados a fim de combater a diarreia comum a esta fase de criação. Doses elevadas de ZnO têmse mostrado efetivas no campo; porém, grande parte é perdida com os dejetos dos animais,
contaminando os solos e o lençóis freáticos. Por ser solúvel em pH ácido, o ZnO se dissocia no
estômago e, consequentemente, uma quantidade menor atinge o intestino dos animais. Alternativas
que protejam o ZnO no meio gástrico e permitam a maximização da sua liberação no meio entérico
têm sido pesquisadas. Neste estudo, avaliou-se a liberação in vitro do zinco (Zn2+) de compostos à
base de ZnO estruturado com diferentes biopolímeros e a sua atividade antibacteriana. As amostras
obtidas foram caracterizadas pelas técnicas de difração de raios-X (XRD), espectroscopia de absorção
na região do infravermelho com transformada de Fourier (FTIR), por microscopia eletrônica de
varredura (SEM), por análise térmica (TGA), espectroscopia de absorção atômica (AA), distribuição
do tamanho de partícula e quanto às propriedades reológicas.
O primeiro grupo de amostras foi obtido com partículas de ZnO comercial complexadas com
alginato, pectina e quitosana. Foi investigada a liberação do Zn2+ em condições simuladas do trato
gastrintestinal de leitões e os resultados mostraram que os produtos com ZnO estruturado em
dispersões de biopolímeros diferenciaram-se entre si quanto à liberação de Zn2+. A outra parte das
amostras deste primeiro grupo foi preparada com partículas de ZnO dispersas em água e revestidas
com quitosana de massa molar média, sonicadas por 10 e 20 minutos. A atividade antibacteriana das
micropartículas de ZnO puro e dos compostos ZnO/quitosana foi avaliada para Escherichia coli e
Staphylococcus aureus. Os resultados mostraram uma concentração mínima bactericida (MBC)
menor para ZnO puro (500 µg/mL para E. coli e 650 µg/mL para S. aureus) em relação às
micropartículas de ZnO/quitosana (1000 µg/mL, para ambas as bactérias). As amostras, com o
tamanho médio de partículas menor apresentaram maior homogeneidade e melhor atividade
antibacteriana, quando considerado o valor do zinco retido no produto. O segundo grupo de amostras
foi preparado com nanopartículas de ZnO sintetizado (ZnO nano) imobilizadas em um complexo
polieletrólito de quitosana e alginato com e sem tripolifosfato de sódio. Avaliou-se a liberação in vitro
de Zn2+ e a atividade antimicrobiana. O complexo foi eficaz em proteger o ZnO em suco gástrico
simulado. Comparado ao ZnO nanométrico sem proteção, o complexo liberou uma concentração
cerca de seis vezes maior de Zn2+, em suco entérico simulado. Os compostos apresentaram excelente
atividade antimicrobiana contra E. coli (2250 µg/mL de ZnO/CAT ou 229,5 µg/mL de Zn2+ retido e
1000 µg/mL de ZnO/CA ou 126 µg/mL de Zn2+ retido) e S. aureus (2000 µg/mL de ZnO/CAT ou 204
µg/mL de Zn2+ retido e 1000 µg/mL de ZnO/CA ou 126 µg/mL de Zn2+ retido). Diante dos resultados
in vitro, os produtos formulados com ZnO nano e complexo polieletrólito à base de quitosana e
alginato de sódio foram os mais adequados para a administração de ZnO em leitões recémdesmamados.

Palavras-chave: Quitosana, Alginato, Pectina, Óxido de Zinco, Liberação in vitro, Atividade
antimicrobiana, Leitões recém-desmamados.

ABSTRACT
Zinc oxide (ZnO) is an antimicrobial important that is added to the diets of weanling piglets to
combat the common diarrhea at this stage of creation. ZnO high doses have proven effective in
the farms; however, much is lost with the waste of animals, contaminating the soil and
groundwater. Since it is soluble in acidic pH, ZnO dissociates in the stomach and consequently, a
smaller amount reaches the intestines of the animals. Alternatives to protect the ZnO in the gastric
environment and allow the maximization of their release into the enteric have been researched. In
this study, we evaluated the antibacterial activity and in vitro release of zinc (Zn2+) compounds of
the ZnO-based structured with different biopolymers. The samples obtained were characterized
by diffraction techniques of X-ray (XRD), absorption spectroscopy in the infrared Fourier
transform (FTIR), by scanning electron microscopy (SEM), thermal analysis (TGA),
spectroscopy atomic absorption (AA), particle size distribution and as the rheological properties.
The first group of samples was obtained with commercial ZnO particles complexed with alginate,
pectin and chitosan. The release of Zn2+ was investigated in simulated conditions of the
gastrointestinal tract of piglets, and the results showed that products with ZnO structured with
biopolymer dispersions differed from each other as the release of Zn2+. The other part of this first
group of samples was prepared with ZnO particles dispersed in water and coated with average
molecular weight of chitosan, sonicated for 10 and 20 minutes. The antibacterial activity of
microparticles of pure ZnO and ZnO/chitosan composite was evaluated for Escherichia coli and
Staphylococcus aureus. The results showed a minimum bactericide concentration (MBC) of less
pure ZnO (500 µg/mL to E. coli and 650 µg/mL to S. aureus) compared to the microparticles of
ZnO/chitosan for both bacteria (1000 µg/mL to both bacteria). The samples, with the average
particle size less had greater homogeneity and better antibacterial activity. The second group of
samples was prepared with ZnO nanoparticles synthesized (nano ZnO) immobilized in a
polyelectrolyte complex of chitosan and alginate with and without sodium tripolyphosphate. The
in vitro release of Zn2+ and the antimicrobial activity was evaluated. The complex was effective in
protecting the ZnO in simulated gastric fluid. Compared to the nano ZnO unprotected, the
complex released a concentration, approximately, six times higher Zn2+ in simulated enteric fluid.
The compounds showed excellent antimicrobial activity against E. coli (2250 µg/mL of ZnO/CAT
or 229.5 µg/mL of Zn2+ trapped and 1000 µg/mL of ZnO/CA or 126 µg/mL of Zn2+ trapped) and
S. aureus (2000 µg/mL of ZnO/CAT or 204 µg/mL of Zn2+ trapped and 1000 µg/mL of ZnO/CA
or 126 µg/mL of Zn2+ trapped). According as in vitro results, products formulated with nano ZnO
and complex polyelectrolyte based on chitosan and sodium alginate were the most appropriate for
ZnO administration in weanling pigs.

Keywords: Chitosan, Alginate, Pectin, Zinc Oxide, In vitro release, Antimicrobial activity,
Weanling pigs.
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