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RESUMO 
 

SILVA, G.S. Obtenção de prolipossomas por recobrimento de sacarose micronizada, produção 

de lipossomas multilamelares encapsulando curcumina e incorporação das vesículas em iogurte. 

2018. 99 f. Tese (Doutorado) – Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos, Universidade de 

São Paulo, Pirassununga, 2018. 

 

O maior interesse dos consumidores por alimentos que tragam benefícios à saúde faz necessário o 

constante desenvolvimento de métodos de tecnologias que tornem possível a sua produção em 

grande escala. Dentre tais tecnologias, destaca-se a microencapsulação de componentes bioativos. 

Lipossomas têm sido amplamente estudados para diversos fins, dentre eles, a encapsulação e a 

veiculação de bioativos, pois permitem maior proteção dos bioativos encapsulados, bem como podem 

promover a liberação controlada dos mesmos. Dentre os bioativos de interesse da indústria de 

alimentos está a curcumina, que além de ser um poderoso antioxidante, pode ser uma ótima alternativa 

para substituição de corantes amarelos. Tais corantes amarelos possuem diversos efeitos colaterais 

conhecidos, como a alegernicidade. A fabricação de iogurtes no Brasil vem crescendo de maneira 

considerável, e a este fato pode-se atribuir o consumo por indivíduos que buscam suas características 

funcionais, tendo seu consumo associado a uma imagem positiva e aos benefícios que traz ao 

organismo. Tal produto se torna, portanto, bastante atrativo para utilização de curcumina encapsulada 

em lipossomas e sua utilização vai ao encontro dos interesses dos consumidores. Neste trabalho de 

Doutorado foram produzidos lipossomas multilamelares encapsulando curcumina, através do método 

inovador de hidratação de prolipossomas obtidos por recobrimento de sacarose micronizada. Os 

prolipossomas foram caracterizados, e constatou-se através de microscopia eletrônica de varredura que 

a sacarose foi completamente recoberta pelos fosfolipídios. Além disso, o pó obtido se mostrou 

amorfo e com solubilidade de 98% em água, fatores extremamente importantes para a etapa posterior 

de hidratação dos prolipossomas para formação das vesículas em dispersão. Também se mostraram 

com baixíssima capacidade de retenção de umidade, característica importante para aumentar sua vida 

de prateleira durante o armazenamento. Por sua vez, os lipossomas foram efetivos em preservar a 

curcumina encapsulada (70% da curcumina foi preservada após 30 dias de armazenagem sob 

refrigeração), com diâmetro médio aproximado de 700-800 nm. A incorporação dos lipossomas 

encapsulando curcumina em iogurte não alterou nenhum parâmetro físico-químico do produto, como 

composição centesimal, pH, acidez titulável e comportamento reológico. Os resultados da análise 

sensorial mostraram que o produto teve alta aceitação por parte dos panelistas, sendo que a apenas a 

adição de pedaços de fruta não foi bem aceito por parte dos consumidores. 

 

Palavras-chave: curcumina; iogurte; lipossomas; microencapsulação; produtos funcionais 



 

 

ABSTRACT 

 

SILVA, G.S. Production of proliposomes by coating of micronized sucrose to obtain 

multilamellar liposomes encapsulating curcumin and incorporation of the vesicles in yogurt. 

2018. 99 p. Ph.D. Thesis – School of Animal Science and Food Engineering, University of São Paulo, 

Pirassununga, 2018. 

 

The increased consumer interest in food products that produces health benefits requires constant 

development of methods and technologies to make possible their production on a large scale. Among 

these technologies, there are the processes of microencapsulation of bioactive components. Liposomes 

have been extensively studied for a variety of purposes, including the encapsulation and delivery of 

bioactives, as they allow greater protection of encapsulated bioactive substances as well as promote 

the controlled release of bioactive substances. Among the bioactives of interest in the food industry is 

curcumin, which in addition to being a powerful antioxidant, can be a great alternative for yellow dye 

substitution. Such yellow dyes have several known side effects, such as allergenicity. The production 

of yogurt in Brazil has been growing considerably, and this fact can be attributed consumption by 

individuals seeking their functional characteristics, having its consumption associated with a positive 

image and the benefits it brings to the body. Such a product, therefore, becomes quite attractive for use 

to test the incorporation of curcumin-loaded liposomes, to verify if their characteristics would meet the 

interests of consumers. In the present PhD, multilamellar liposomes were produced to encapsulate 

curcumin, through the innovative method of hydration of proliposomes obtained by coating of 

micronized sucrose. The proliposomes were characterized, and it was found by scanning electron 

microscopy that the sucrose was completely covered by the phospholipids. In addition, the powder 

obtained showed to be amorphous and with solubility of 98% in water, factors extremely important for 

the subsequent hydration of the proliposomes to form the vesicles in dispersion. They were also shown 

to have very low moisture retention capacity, an important feature to increase shelf life during storage. 

In turn, liposomes were effective in preserving encapsulated curcumin (70% of curcumin was 

preserved after 30 days of storage under refrigeration), with an approximate mean diameter of 700-800 

nm. The incorporation of the liposomes encapsulating curcumin into yogurt did not change 

significantly any relevant physicochemical parameters of the dairy product, such as proximate 

composition, pH, titratable acidity and rheological behavior. The results of the sensorial evaluation 

showed that the product had high acceptance by the panelists, and that only the addition of pieces of 

fruit was not well accepted by the consumers. 

 

Keywords: curcumin; yogurt; liposomes; microencapsulation; functional products 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Recentemente a indústria alimentícia tem feito grandes esforços para disponibilizar 

alimentos que,  além da sua função nutricional , possam também apresentar uma vertente 

funcional. Outra  tendência corresponde à utilização, cada vez maior, de ingredientes naturais 

em substituição aos sintéticos. Exemplos de tais tendências  incluem a incorporação de 

curcumina, carvacrol, retinol, α- tocoferol, resveratrol, quercetina, β-caroteno e minerais 

diversos em alimentos. No entanto, as tecnologias e os processos utilizados pela indústria de 

alimentos para a incorporação desses compostos nem sempre são eficazes, e precisam estar 

em constante aperfeiçoamento. Tais tecnologias  apresentam muitas vezes problemas 

relacionados com solubilidade, degradação, agregação, coalescência e interação dos 

compostos bioativos com as matrizes alimentícias , que fazem com que o seu efeito funcional 

seja diminuído, ou até mesmo perdido, antes de chegar ao consumidor.  

A microencapsulação  tem sido apresentada nos últimos anos como uma forma de 

solucionar alguns desses problemas envolvendo a produção, o processamento e a aplicação de 

bioativos em sistemas alimentícios. . O termo “microencapsulação” compreende um conjunto 

de diversas técnicas que permitem o desenvolvimento de formulações, em que o seu conteúdo 

é protegido e sua liberação pode ser modificada com o objetivo de atuar num determinado 

local, por um determinado período de tempo e uma velocidade específica.  Esta técnica 

viabiliza a proteção de compostos, sendo empregada em diversas áreas, como na indústria 

farmacêutica, de alimentos e de cosméticos, sendo o seu principal objetivo proteger o material 

encapsulado das condições adversas do meio e liberá-lo em seu sítio de ação em quantidade e 

no momento adequado para exercer a função desejada. 

Dentre as diversas técnicas de microencapsulação, pode-se citar os lipossomas, que 

são vesículas fosfolipídicas  compostas de uma ou mais bicamadas lipídicas concêntricas, 

dispersas em meio aquoso. Tais vesículas podem encapsular substâncias hidrofílicas e/ou 

lipofílicas, sendo que as primeiras ficam no compartimento aquoso e as lipofílicas inseridas 

na membrana fosfolipídica. Por serem biodegradáveis, biocompatíveis e não-imunogênicos, 

os lipossomas são altamente versáteis para pesquisa, terapêutica e aplicações em diversas 

áreas, entre elas a de produção de alimentos.  No que respeita à utilização de corantes, existem 

diferentes técnicas que podem conduzir à sua estabilização e modificação da solubilidade de 

forma a proporcionar uma correta compatibilidade com a matriz alimentar onde vão ser 

incorporados.  
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A hidrofobicidade típica de diversos de bioativos com características corantes, como 

os carotenoides e diversos flavonoides, dificulta a adição direta de tais compostos em 

alimentos, sobretudo aqueles de base aquosa, o que difuculta a substituição dos corantes que 

vem sendo utilizados atualmente. Uma alternativa ao uso de corantes sintéticos, a curcumina, 

diante do grande número  de aplicações, aliadas à crescente demanda por tal tipo de insumo, é 

possível evidenciar um grande potencial da cultura da Curcuma longa como fonte de matéria-

prima para as indústrias dos mais diversos setores econômicos.  A incorporação de curcumina 

em lipossomas é uma alternativa para sua efetiva incorporação dos mesmos em sistemas 

alimentícios. A técnica de hidratação de prolipossomas é um método relativamente simples 

em termos operacionais, facilmente escalonável e possível de ser aplicado na indústria de 

alimentos.  

O consumo de alimentos com características funcionais está relacionado à prevenção 

de doenças e ao auxílio no tratamento delas, enfim, na busca de uma melhor qualidade de 

vida, ou, em outros casos, da necessidade dela, uma vez que a perda da saúde justifica a 

produção de alimentos funcionais. Entre os alimentos com essas propriedades os iogurtes, 

onde seu consumo está em constante crescimento, e a inserção de substâncias funcionais 

nesses produtos é bem recebida pelos consumidores. Sendo assim, o objetivo desta Tese foi 

produzir lipossomas multilamelares encapsulando curcumina, pelo método da hidratação de 

prolipossomas produzidos pelo método de recobrimento de sacarose micronizada e aplicação 

em iogurtes. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

2.1 MICROENCAPSULAÇÃO: DEFINIÇÃO E PROCESSOS 

 

Microencapsulação é definido classicamente como “o processo de 

empacotamento de materiais sólidos, líquidos ou gasosos em cápsulas extremamente 

pequenas, as quais podem liberar o conteúdo de forma controlada e sob condições 

específicas” (FAVARO-TRINDADE; PINHO; ROCHA, 2008). Na verdade, atualmente 

o termo microencapsulação abrange um conjunto de tecnologias que têm sido 

empregadas com êxito na indústria de cosméticos, farmacêutica e alimentícia. Várias 

técnicas têm sido empregadas na obtenção de sistemas de microencapsulação, tais 

como: spray drying, spray cooling, coacervação, extrusão, extrusão centrífuga, 

recobrimento em leito fluidizado, lipossomas, emulsificação e complexação por 

inclusão molecular. Essas técnicas têm colaborado para solucionar limitações no 

emprego de diversos ingredientes alimentícios, visto que podem suprimir ou atenuar 

flavors indesejáveis, reduzir a volatilidade e a reatividade de determinadas substâncias, 

bem como aumentar a estabilidade destas em condições ambientais adversas, como na 

presença de luz, oxigênio e pH (COOK et al., 2012; GOUIN, 2004). 

De modo geral, os ingredientes são encapsulados por três grandes motivos: 

proteger o ingrediente em si, melhorar o produto acabado como um todo, ou facilitar o 

processo de produção de alimentos e também para alteração do padrão/cinética de 

liberação de um ingrediente (especialmente bioativos), bem como aumentar a 

bioacessibilidade/ biodisponibilidade de determinados bioativos (RIBEIRO; 

BIAGIONI; SMITH, 2014).  

Diferentes métodos são utilizados para a produção de sistemas 

microencapsulados (Figura 1), que, em geral, podem ser divididos em três grupos 

(FAVARO-TRINDADE; PINHO; ROCHA, 2008): 

a) métodos físico-químicos: coacervação simples ou complexa, emulsificação, 

lipossomas ; 

b) métodos físicos: spray drying, spray coating, spray chilling, gelificação 

iônica, leito fluidizado, extrusão, centrifugação com múltiplos orifícios, co-

cristalização, liofilização; 

c) métodos químicos: polimerização interfacial, inclusão molecular 



16 

 

Figura 1 – Representação esquemática de diferentes métodos utilizados para a produção 

de sistemas microencapsulados: (A) spray chilling; (B) spray dryer; (C) extrusão; (D) 

leito fluidizado 

 

(A) 

 

 

 

 

 

 

(B) 

 

(C) 
 

(D) 

Fontes: ALVIM, I. D. et al. Use of the spray chilling method to deliver hydrophobic components: 

physical characterization of microparticles. Ciência e Tecnologia de Alimentos, Campinas, v. 33, p. 34–

39, 2013. 

ANJANI, K.; KAILASAPATHY, K.; PHILLIPS, M. Microencapsulation of enzymes for potential 

application in acceleration of cheese ripening. International Dairy Journal, Barking, v. 17, n. 1, p. 79–

86, 2007. 

BRIENS, L.; BOJARRA, M. Monitoring Fluidized Bed Drying of Pharmaceutical Granules. AAPS 

PharmSciTech, v. 11, n. 4, p. 1612–1618, 2010. 

BURGAIN, J. et al. Encapsulation of probiotic living cells: From laboratory scale to industrial 

applications. Journal of Food Engineering, Essex, v. 104, n. 4, p. 467–483, 2011.  
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A seleção da técnica de microencapsulação adequada depende, principalmente, 

da aplicação que será dada ao sistema produzido, do mecanismo de liberação e das 

propriedades físico-químicas, tanto do material ativo, quanto dos agentes encapsulantes 

(ASSUNÇÃO, 2014; COOK et al., 2012). A Tabela 1 apresenta algumas características 

de diversas tecnologias utilizadas para encapsulação. 

 

 

Tabela 1 – Algumas características de diversas tecnologias utilizadas para encapsulação 

Método 

de encapsulação 

Estado físico do material 

encapsulado 

Faixa de tamanho médio 

das estruturas formadas 

(µM) 

Métodos físicos 

Extrusão 

estacionária 
Líquido/sólido/gas 1000 – 6000 

Bocal submerso Líquido/sólido/gas 700 – 6000 

Extrusão centrifuga Líquido/sólido/gas 125 – 3000 

Bocal vibrante Líquido/sólido/gas 500 – 200 

Spray drying Líquido/sólido 5 – 150 

Pan coating Líquido/sólido >500 

Suspensão por ar Sólido 50 – 10000 

Spray chiling/spray 

cooling 
Sólido 20 – 200 

Leito fluidizado Sólido >100 

Co-cristalização Líquido/sólido - 

Liofilização Líquido - 

Métodos químicos 

Polimerização 

interfacial 
Líquido/sólido 1 – 500 

Inclusão molecular Líquido 5 – 50 

Polimerização in situ Líquido/sólido 1 – 500 

Métodos físico-químicos 

Coacervação simples Líquido/sólido 20 – 500 

Coacervação 

complexa 
Líquido/sólido 1 -500 

Lipossomas Líquido/sólido 0,02 – 3 

Lipoesferas Líquido/sólido 0,02 – 10 

Evaporação de 

solvente 
Líquido/sólido 1 – 5000 

Fontes: DESAI, K. G. H.; JIN PARK, H. Recent Developments in Microencapsulation of Food 

Ingredients. Drying Technology, New York, v. 23, n. 7, p. 1361–1394, jul. 2005. 

SOUTHWEST RESEARCH INSTITUTE. A Capability Statement for Microencapsulation. San 

Antonio, 1991. 31 p. 

MADENE, A. et al. Flavour encapsulation and controlled release - a review. International Journal of 

Food Science and Technology, Oxford, v. 41, n. 1, p. 1–21, 2006. 

SHAHIDI, F.; HAN, X. Encapsulation of food ingredients. Critical Reviews in Food Science and 

Nutrition, Boca Raton, v. 33, n. 6, p. 501–547,  1993.  
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2.1.1 Microencapsulação em sistemas lipídicos 

 

Os sistemas lipídicos de microencapsulação são bastante utilizados devido às 

inúmeras vantagens que podem ter quando se trata de bioativos hidrofóbicos. Dentre 

tais vantagens, estão o aumento da solubilidade do bioativo em meio aquoso, melhoria 

da atividade biológica, aumento da estabilidade, liberação controlada, redução da 

degradação por influência de fatores físico-químicos e aumento da bioacessibilidade e 

da biodisponibilidade (CORTÉS-ROJAS, 2015; PARADA; AGUILERA, 2007). Estes 

sistemas lipídicos podem ser estruturados de diferentes maneiras, como, por exemplo: 

sistemas auto-emulsificantes, emulsões secas, dispersões sólidas, lipossomas, micro e 

nano partículas lipídicas sólidas, dentre outras (ASSIS et al., 2012). 

Em particular, a encapsulação em lipossomas têm sido amplamente estudada há 

muitos anos por pesquisadores na área de saúde, devido ao seu uso potencial como 

carreadores de fármacos. O uso de lipossomas pela indústria de alimentos tem sido 

estudado mais intensamente nos últimos dez anos, principalmente devido à capacidade 

que tais vesículas fosfolipídicas possuem de aumento da eficiência de encapsulação e de 

liberação de bioativos in vivo. Dentre as vantagens do uso dos lipossomas, destacam-se 

a boa eficiência de encapsulação, a baixíssima toxicidade e a proteção ao ativo 

encapsulado contra fatores degradantes como pH e exposição à luz. Ademais, os 

lipossomas fazem parte da categoria denominada Lipid-Based Drug Delivery (LBDD), 

que podem promover aumento da bioacessibilidade e biodisponibilidade de compostos 

funcionais hidrofóbicos, pois suas matrizes são lipídicas (PARADA; AGUILERA, 

2007; PORTER; TREVASKIS; CHARMAN, 2007). 

 

2.2 LIPOSSOMAS: ESTRUTURA E PROPRIEDADES  

 

Lipossomas são sistemas lipídicos dispersos constituídos majoritariamente por 

fosfolipídios, que em meio aquoso se organizam espontaneamente em bicamadas, que, 

por sua vez, se fecham sobre si mesmas formando vesículas. Formam-se, então, 

vesículas esféricas, cujas bicamadas (denominadas também de lamelas) circundam uma 

cavidade aquosa interna (TAYLOR et al., 2005). Segundo Lasic (1993), os lipossomas 

podem encapsular substâncias polares e apolares, sendo capazes de atravessar diferentes 

barreiras e liberar substâncias encapsuladas no ambiente hidrofóbico, ou através de 

outras membranas. Na Figura 2 estão ilustradas as interações de vários tipos de 



19 

 

moléculas com um lipossoma unilamelar. Moléculas hidrofílicas são encapsuladas na 

sua cavidade interna, onde estão presentes os grupos polares dos fosfolipídios. Por sua 

vez, as substâncias lipofílicas são acomodadas na região apolar da bicamada, e as 

anfifílicas por toda sua estrutura, interagindo com as regiões apolares e polares do 

lipossoma. A Figura 3 faz uma represantação esquemática de um lipossoma unilamelar. 

 

 

Figura 2 – Representação esquemática da estrutura de uma molécula de fosfolipídio, e 

da fosfatidilcolina como exemplo 
 

 

Fonte: RYDBERG, E. Re: How does the structure of the head of a phospholipid give it polarity? 

2006. Disponível em: <http://www.madsci.org/posts/archives/2006-12/1164999854.Bc.r.html>. Acesso 

em: 10 abr. 2018. 

 

 

Figura 3 – Representação esquemática de um lipossoma unilamelar 

 

Fonte: Adaptado de JUSTO, O. R.; MORAES, Â. M. Economical feasibility evaluation of an ethanol 

injection Liposome production plant. Chemical Engineering and Technology, Weinhein, v. 33, n. 1, p. 

15–20, 2010. 
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A estrutura química dos fosfolipídios possui um esqueleto de glicerol. A posição 

3 da molécula de glicerol é esterificada. Os grupos hidroxila nas posições 1 e 2 do 

glicerol geralmente são esterificados com ácidos graxos de cadeia longa, sendo tais 

cadeias devida a natureza lipídica do fosfolipídio. Um dos grupos de oxigênio restantes 

de ácido fosfórico pode ainda esterificar uma variedade de moléculas orgânicas, 

incluindo glicerol, colina, etanolamina, serina e inositol. A unidade de fosfato ligada ao 

álcool formando grupo de “cabeça polar” do fosfolipídio. 

 Os fosfolipídios mais abundantes em plantas e animais são a fosfatidilcolina 

(também conhecida como lecitina) e a fosfatidiletanolamina. Estes dois lipídios 

constituem a parte estrutural principal da maioria das membranas biológicas (CEVC, 

1993). 

A estruturação dos fosfolipídios em meio aquoso é dependente da concentração 

e da temperatura, e ocorre, principalmente, devido ao efeito hidrofóbico, tal efeito é 

responsável pela estruturação dos fosfolipídios pois leva a minimização das interações 

desfavoráveis entre os grupos acila (hidrofóbicos) e o meio aquoso circundante. Este 

efeito é estabelecido por uma série de forças intermoleculares, como as interações 

eletrostáticas, ligações de hidrogênio, bem como forças de Van der Waals e de 

dispersão, formando, assim, dispersões coloidais (LAOUINI et al., 2012; LASIC, 1993). 

A Figura 4 apresenta a estrutura de um fosfolipídio e o mecanismo de formação dos 

lipossomas após sua dispersão em meio aquoso. 

Os lipossomas podem ser classificados tanto pelo método da sua preparação 

quanto pelo número de bicamadas (lamelas) presentes na vesícula, ou mesmo por seu 

tamanho. Quando os lipossomas são descritos com base no número de bicamadas são 

classificados, geralmente, como vesículas unilamelares pequenas (SUV, small 

unilamellar vesicles), vesículas unilamelares grandes (LUV, large unilamellar vesicles), 

vesículas unilamelares gigantes (GUV, giant unilamellar vesicles) e vesículas 

multilamelares grandes (MLV, multilamellar large vesicles). Na Figura 5 está 

apresentada a classificação de lipossomas segundo o número de bicamadas de 

fosfolipídio. A Figura 6 mostra uma representação esquemática de diferentes tipos de 

lipossomas. As vesículas unilamelares, formadas por uma bicamada única, são 

denominadas SUV quando possuem diâmetro compreendido entre 25-150 nm, e LUV, 

quando são maiores que 100 nm. Os lipossomas multilamelares são formados por 

bicamadas sucessivas, separadas por compartimentos aquosos, com diâmetro 
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compreendido entre 100-1000 nm (NEW, 1990; SAHOO; LABHASETWAR, 2003). A 

Tabela 2 apresenta a classificação de lipossomas baseada em seu tamanho estrutural. 

 

 

Figura 4 – Estrutura de um fosfolipídio e mecanismo de formação dos lipossomas após sua 

dispersão em meio aquoso. (a) Representação esquemática do lipossoma demonstrando as áreas 

hidrofílica e hidrofóbica; (b) Representação esquemática da interação entre duas moléculas de 

fosfolipídio acomodadas em uma bicamada lipídica 

 

(a) 

 

(b) 

Fonte: Adaptado de: 

FILIPPIN, F. B.; SOUZA, L. C. Eficiência terapêutica das formulações lipídicas de anfotericina B. 

Revista Brasileira de Ciências Farmacêuticas, São Paulo, v. 42, n. 2, p. 167–194, 2006. 

LAOUINI, A. et al. Preparation, Characterization and Applications of Liposomes: State of the Art. 

Journal of Colloid Science and Biotechnology, v. 1, p. 147–168, 2012. 

 

 

Figura 5 – Exemplos de diferentes tipos de lipossomas: SUV (vesículas unilamelares 

pequenas), LUV (vesículas unilamelares grandes), MLV (vesículas multilamelares) e 

MVV (vesículas multivesiculares) 

 

 

Fonte: Adaptado de TAYLOR, T. M. et al. Liposomal nanocapsules in food science and agriculture. 

Critical Reviews in Food Science and Nutrition, Boca Raton, v. 45, n. 7–8, p. 587–605, 2005. 
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Figura 6 – (a) Representação esquemática de diferentes tipos de lipossomas;  

(b) microscopia eletrônica de transmissão de lipossomas multilamelares; (c) lipossomas 

unilamelares pequenos; (d) lipossomas multivesiculares 

 

Fonte: Adaptado de DE LA TORRE, L. G.; PINHO, S. C. Lipid Matrices for Nanoencapsulation in Food: 

Liposomes and Lipid Nanoparticles. In: HERNÁNDEZ-SÁNCHEZ, H.; GUTIÉRREZ-LÓPEZ, G. 

(Eds.). Food Nanoscience and Nanotechnology. Food Engineering Series. Springer, 2015. p. 99–143.  

 

 

 

Tabela 2 – Classificação dos lipossomas baseada em parâmetros estruturais (diâmetro 

médio e lamelaridade) 

Tipo de lipossoma Diâmetro médio Abreviatura 

Vesículas multilamelares Maior que 0,5 m MLV 

Vesículas oligolamelares 0,1 – 1,0 m OLV 

Vesículas unilamelares Não especificado UV 

Vesículas unilamelares pequenas 20 – 100 nm SUV 

Vesículas unilamelares grandes Maior que 100 nm LUV 

Vesículas unilamelares gigantes Maior que 1,0 m GUV 

Vesículas multivesiculares Maior que 1,0 m MVV 

Fonte: BARENHOLZ, Y.; LASIC, D. D. An overview of liposome scaled-up production and quality 

control. In: BARENHOLZ, Y.; LASIC, D. D. (Eds.). . Handbook of non-medical applications of 

liposomes: from design to microreactors. CRC Press, 1996. p. 23–41. 

 

  

O diâmetro das partículas é uma propriedade de fundamental relevância em 

relação à estabilidade e segurança dos nanossistemas lipídicos empregados para 

administração parenteral. Uma população de partículas de diâmetro elevado pode 
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indicar decréscimo de estabilidade da formulação mediante agregação/fusão das 

vesículas, ou mesmo indicar processo de produção inadequado ou não-otimizado dos 

nanossistemas (KLANG et al., 2012). 

 

2.2.1 Prolipossomas e produção de lipossomas pelo método de hidratação dos 

prolipossomas 

 

 Banghan, Standish e Watkins (1965) foram os primeiros pesquisadores a 

sistematizar o fenômeno da formação de estruturas fechadas em bicamadas, resultando 

em lipossomas. Tal observação pioneira permitiu que a pesquisa sobre os lipossomas 

percorresse um longo caminho, convertendo-os de simples objetos de pesquisa biofísica 

em carreadores terapêuticos para numerosas aplicações clínicas e em alimentos 

(TORCHILIN, 2005). Esse método envolve a solubilização dos lipídios em um solvente 

orgânico, seguida da etapa de evaporação desse solvente, formando, como resultado, um 

filme lipídico seco.  O filme lipídico seco é hidratado através da adição de um meio 

aquoso, sob condições controladas. A hidratação é realizada simultaneamente com 

processo de agitação, objetivando a formação efetiva dos lipossomas. Uma 

representação esquemática da produção por este método pode ser visualizada na Figura 

7. Apesar de relativamente fácil de ser executado, este método resulta na formação de 

lipossomas do tipo MLV com distribuição de tamanhos de partículas muito 

heterogêneas (LASIC, 1993; MEURE; FOSTER; DEHGHANI, 2008). 

 

 

Figura 7 – Esquema do método de hidratação do filme lipídico seco: (1) adição da fase 

aquosa a um filme lipídico seco (anteriormente obtido por evaporação de solvente 

orgânico); (2) agitação e desprendimento do filme da parede do balão; (3) suspensão de 

MLV 

 

Fonte: LASCH, J.; WEISSIG, V.; BRANDL, M. Preparation of liposomes. In: TORCHILIN, V. P.; 

WEISSIG, V. (Eds.). Liposomes: a Practical Approach. New York: Oxford University Press, 2003. p. 

24–25. 
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Para a formação de lipossomas multilamelares com melhor controle do tamanho 

médio de vesícula, pode-se utilizar o método da hidratação de prolipossomas. O 

conceito de prolipossomas foi apresentado pela primeira vez por Payne et al. (1986), e 

foram descritos como um produto granular, seco, de escoamento livre. Tais pós seriam 

constituídos por lípidios, por um bioativo e um material transportador solúvel em água 

(um açúcar, por exemplo). Os prolipossomas, ao serem hidratados, permitem a 

formação de vesículas lipossomais multilamelares (MLV) (PAYNE et al., 1986).  

Os prolipossomas podem ser obtidos por processos variados, e dentre eles pode-

se citar: spray drying (JIN; LU; JIANG, 2016; KIKUCHI; YAMAUCHI; HIROTA, 

1991; MORAES et al., 2013; TONIAZZO et al., 2014; ZHENG et al., 2015); 

liofilização (FEI et al., 2009; GUAN et al., 2012), sublimação (ZHANG; ZHU, 1999) e 

precipitação por uso de fluido supercrítico (LIAO; ZHANG; HE, 2012; LIU et al., 

2015). 

De forma geral, ao longo da armazenagem, as dispersões aquosas de lipossomas 

podem sofrer uma variedade de fenômenos adversos à sua estabilidade, incluindo 

agregação das vesículas, oxidação e hidrólise dos fosfolípidios, o que limita o seu tempo 

de vida útil e torna questionável a sua utilidade como um produto comercializável. 

Neste caso, um sistema capaz de transportar o bioativo, concebido para minimizar 

potenciais problemas de estabilidade física e química seria interessante (PAYNE et al., 

1986). Assim, os prolipossomas surgem como uma potencial alternativa às formulações 

aquosas de lipossomas, pois permitem evitar muitos dos problemas de instabilidade por 

elas apresentadas. Os prolipossomas são partículas sólidas e secas, cujo propósito é 

serem hidratadas e transformadas em lipossomas apenas imediatamente antes do uso. 

São sistemas ideais para bioativos lipofílicos, sendo que depois da sua hidratação eles se 

concentram na membrana lipídica dos lipossomas formados (MOREIRA, 2015). 

A seleção de um material transportador adequado é um importante fator a 

considerar. Este deve ser escolhido com base na sua porosidade e capacidade de 

acomodar os lípidios em sua superfície, de modo a que eles fiquem homogeneamente 

dispersos. Tais materiais transportadores são normalmente dissacarídios, como sacarose 

ou trealose.  

O método da hidratação dos prolipossomas baseia-se, inicialmente, na 

preparação de uma mistura seca de lipídios, os prolipossomas, com posterior formação 

dos lipossomas do tipo MLV por hidratação destas misturas. Este método é um dos 

poucos que permitem uma produção massiva de lipossomas e foi utilizado neste 
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trabalho. Tais partículas secas podem, por exemplo, ser produzidas por spray-drying. 

Uma grande vantagem deste método é que as misturas secas são normalmente estruturas 

amorfas, muito mais fáceis de hidratar quando comparado com outros métodos 

convencionais de formação de lipossomas por hidratação de filme seco, por exemplo 

(ALVES; SANTANA, 2004; KIKUCHI; YAMAUCHI; HIROTA, 1991).  

 Outro fator relevante desse método é que os fosfolipídios secos se mostram 

protetores eficientes, sendo eficazes na proteção da integridade estrutural, estabilidade e 

funcionalidade do material ativo a ser encapsulado. Após a secagem, ocorre o processo 

de hidratação das partículas secas de fosfolipídios, e sob condições controladas, 

formam-se os lipossomas (KIKUCHI; YAMAUCHI; HIROTA, 1991; MORAES et al., 

2013; TONIAZZO et al., 2014). A Figura 8 apresenta uma micrografia de 

prolipossomas obtidos por atomização, e a Figura 9 representa esquematicamente o 

processo de produção de lipossomas multilamelares por hidratação dos prolipossomas. 

 

 

Figura 8 - Micrografia eletrônica de varredura de prolipossomas obtidos por atomização 

 

Fonte: MORAES, M. et al. Liposomes encapsulating beta-carotene produced by the proliposomes 

method: Characterisation and shelf life of powders and phospholipid vesicles. International Journal of 

Food Science and Technology, Oxford, v. 48, n. 2, p. 274–282, 2013. 

 

 

 

Outro método para obtenção dos prolipossomas foi proposto por Elhissi et al. 

(2006), através do recobrimento de carreadores micronizados. Este método consiste no 

gotejamento da solução etanólica de fosfolipídios sobre sacarose micronizada, por 

exemplo, sob evaporação rotativa, o que permite a retirada de etanol da mistura logo 
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após o recobrimento da sacarose. Na Figura 10 está apresentado um esquema de 

produção de prolipossomas pelo recobrimento de carreadores. 

 

 

Figura 9 – Representação esquemática do método de produção de lipossomas pela 

hidratação de partículas secas de fosfoslipídios (prolipossomas produzidos por 

atomização) 

 
Fonte: Própria autoria 

 

 

 

Figura 10 – Esquema de produção de prolipossomas pelo recobrimento de carreadores 

micronizados 

 
Fonte: Própria autoria 
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Em outro estudo utilizando a mesma técnica, Elhissi et al. (2011) produziram 

prolipossomas por recobrimento de lactose monohidratada, sacarose e sorbitol, com 

fosfatidilcolina. Prolipossomas hidratados sem agitação geraram vesículas esféricas, 

enquanto as vesículas geradas a partir de prolipossomas baseados em lactose 

monohidratada eram ricas em estruturas alongadas à base de sacarose. O efeito da 

formulação do prolipossoma no tamanho do lipossoma foi mínimo. Por outro lado, o 

tipo de suporte e de processo de hidratação de prolipossomas teve um efeito importante 

na morfologia dos lipossomas. 

Khan et al. (2015) modificaram o método de recobrimento de carreadores 

micronizados, produzindo uma espécie de “pasta” (slurry) contendo o carreador e a fase 

etanólica (em que os lipídios, fosfatidilcolina de soja e colesterol, e o bioativo se 

encontravam solubilizados). O carreador testado foi a sacarose e o bioativo, o 

dipropionato de beclometasona. Foram utilizadas diferentes proporções mássicas de 

carreador/fosfolipídio durante o processo. Os lipossomas obtidos após a hidratação dos 

prolipossomas se mostraram eficientes para retenção do bioativo, e menores em 

diâmetro médio que o método original desenvolvido por Elhissi et al. (2006). 

Khan et al. (2018), produziram prolipossomas utilizando diferentes carreadores 

micronizados (sorbitol, lactose monohidratada e d-manitol) e fosfatidilcolina de 

soja/colesterol como lipídios. Os autores avaliaram a capacidade de incorporação de um 

esteroide (antiasmático, dipropionato de beclometasona) nos lipossomas obtidos a partir 

dos prolipossomas. Os resultados mostraram que o tipo de carreador micronizado teve 

influência decisiva na capacidade de encapsulação e retenção do fármaco nos 

lipossomas obtidos.  

Finalmente, Chaves et al. (2018) produziram lipossomas multilamelares 

coencapsulando curcumina e vitamina D3 através da hidratação de prolipossomas 

obtidos pelo recobrimento de sacarose micronizada. A coencapsulação dos dois 

bioativos foi possível, resultado comprovado pelo alto teor de retenção de ambos os 

bioativos ao longo do tempo de armazenagem. As análises de espalhamento de raio X a 

baixos ângulos (SAXS) mostraram que os lipossomas se mostraram mais estáveis na 

presença de curcumina e que não há grandes mudanças na conformação da vesícula com 

a adição de vitamina D3, mesmo em maiores concentrações. 

 

 

 



28 

 

2.3 APLICAÇÃO DOS LIPOSSOMAS EM ALIMENTOS 

 

 Os lipossomas podem ser utilizados para proteger bioativos de interesse em 

alimentos, bem como modificar o perfil de liberação de ingredientes nos alimentos. As 

vesículas fosfolipídicas são também capazes de aumentar a bioacessibilidade, a 

biodisponibilidade e a absorção de compostos bioativos no trato gastrointestinal. Além 

disso, as vesículas de fosfolipídios podem ser utilizadas para produzir novos materiais 

de embalagem de alimentos com propriedades de barreira e propriedades 

antimicrobianas, bem como alguns tipos de nanossensores de rastreabilidade e 

monitoramento do estado de conservação dos alimentos durante o transporte e 

armazenamento (CHAUDHRY et al., 2008; DE LA TORRE; PINHO, 2015; TAYLOR 

et al., 2005). 

 Um dos primeiros relatos de aplicações de lipossomas em produtos 

alimentícios foi na fabricação de queijos (LAW; KING, 1985; PICON et al., 1996; 

SCOLARI et al., 1993). O objetivo principal foi diminuir o tempo e custo da maturação 

do queijo, adicionaram-se proteinases encapsuladas em lipossomas. Os pesquisadores 

demonstraram que as enzimas encapsuladas em lipossomas puderam melhorar a 

estabilidade e atividade de enzimas e controlar seu tempo de liberação, além de 

melhorar o sabor de queijo e reduzir o custo de produção. 

Desde os citados primeiros estudos, diversos outros bioativos, como vitaminas, 

flavonoides, carotenoides, curcuminoides, e outros compostos como óleos essenciais e 

hidrolisados proteicos, tem sido também encapsulados em lipossomas para uso em 

alimentos. A Tabela 3 mostra diversos estudos que podem ser encontrados na literatura 

sobre encapsulação de bioativos (lipossomas) de interesse na área de alimentos. 
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Tabela 3 – Exemplos de aplicações de lipossomas para encapsulação de bioativos de 

interesse em alimentos 

Bioativos (ou classes de bioativos) Referência(s) 

Proteases 

(quimosinas, proteinases, ciprosina) 

Scolari et al. (1993) 

Picón, Gaya e Nuñez (1993) 

Picón et al. (1995) 

Picón et al. (1996) 

Soroalbumina bovina 
Hsieh et al. (2002) 

Haidar, Hamdy e Tabrizian (2008) 

Nisina 

Benech et al. (2003) 

Were et al. (2003) 

Taylor et al. (2007) 

Malheiros et al. (2010) 

Sulfato ferroso 
Xia e Xu (2005) 

Kosaraju, Tran e Lawrence (2006) 

Glicinato ferroso Ding et al. (2011) 

Hidrolisado de caseína 
Morais et al. (2005) 

Yokota, Moraes e Pinho (2012) 

Beta-galactosidase 
Rodriguez-Nogales e Delgadillo (2005) 

Rodriguez-Nogales e López (2006) 

Salidrosida Fan et al. (2007); Peng et al. (2014) 

Extrato de rizoma de Curcuma longa L.  Takahashi et al. (2008) 

Resveratrol Isailovic et al. (2013) 

Óleo essencial de orégano 
Gortzi et al. (2007) 

Gortzi et al. (2008) 

Óleo essencial de Eugenia uniflora L. Yoshida et al. (2010) 

Óleo essencial de trevo Sebaaly et al. (2015) 

Óleo de peixe Ghorbanzade et al. (2017) 

Extratos enzimáticos (Debitrase DPB20) Nongonierma et al. (2009) 

Vitamina E Zhao et al. (2018) 

Vitamina C Liu et al. (2016) 

Vitaminas C e E Marsanasco et al. (2011) 

Polifenois de chá verde Lu, Li e Jiang (2011) 

Ácido ascórbico 
Wechtersbach, Ulrih e Cigic (2012) 

Farhang, Kakuda e Corredig (2012) 

Eugenol  Sebaaly et al. (2016) 

Beta-caroteno 

De Paz, Martín e Cocero (2012) 

De Paz, Martín e Cocero (2013) 

Moraes et al. (2013) 

Toniazzo et al. (2014) 

Zômpero et al. (2015) 

Carvalho et al. (2015) 

 Michelon et al. (2016) 

Luteína 
Xia et al. (2012) 

Tan et al. (2013) 

Luteína, beta-caroteno, licopeno, cantaxantina Tan et al. (2016) 

Extratos de hibiscus (Hibiscussabdariffa) Gibis, Zeeb e Weiss (2014) 

L-carnosina Maherani et al. (2012) 

Quercetina Toniazzo et al. (2017) 

Quercetina + óleo de peixe Frenzel, Steffen-Heins (2015) 

Ácido docosahexaenóico e ácido eicosapentaenóico Sahari et al. (2017) 

Continua 
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Tabela 3 – Exemplos de aplicações de lipossomas para encapsulação de bioativos de 

interesse em alimentos 

Continuação 

Bioativos (ou classes de bioativos) Referência(s) 

Curcumina 
Jin, Lu e Jiang (2016) 

Silva et al. (2017) 

Ergocalciferol  Bochicchio et al. (2016) 

Vitamina B12 Bochicchio et al. (2016) 

Catequina e galato de epigalocatequina Rashidinejad et al. (2014) 

Vitamina D3 e curcumina Chaves et al. (2018) 

Fitoesterois  Zhao et al. (2015) 

Beta-caroteno e vitamina C Hudiyanti, Fawrin e Siahaan (2018) 
Fonte: Adaptado de: 

CHAVES, M. A. Coencapsulação de curcumina e vitamina D3 em lipossomas multilamelares. 2017. 112 

f. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos, Universidade de São 

Paulo, Pirassununga, 2017. 

DE LA TORRE, L. G.; PINHO, S. C. Lipid Matrices for Nanoencapsulation in Food: Liposomes and 

Lipid Nanoparticles. In: HERNÁNDEZ-SÁNCHEZ, H.; GUTIÉRREZ-LÓPEZ, G. (Eds.). Food 

Nanoscience and Nanotechnology. Food Engineering Series. Springer, 2015. p. 99–143. 
 

 

2.4 CURCUMINA: ESTRUTURA, PROPRIEDADES E 

MICROENCAPSULAÇÃO EM MATRIZES LIPÍDICAS 

 

 Nutracêutico, uma combinação das palavras ''nutrição'' e '' farmacêutico, refere-

se ao alimento ou ingrediente alimentício que possui ação bioativa, proporcionando 

benefícios para a saúde além da nutrição básica (ZLOTOGORSKI et al., 2013). Existem 

diversas evidências que o consumo de nutracêuticos está associado à diminuição dos 

riscos de doenças crônicas (BERNAL et al., 2011; PINHEIRO; COIMBRA; VICENTE, 

2016; YAO et al., 2016). Compostos nutracêuticos podem ser incorporados em sistemas 

alimentícios para o desenvolvimento de alimentos funcionais (BERNAL et al., 2011; 

GÓMEZ-ESTACA; GAVARA; HERNÁNDEZ-MUÑOZ, 2015). No entanto, diversos 

nutracêuticos possuem pouca solubilidade em fase aquosa, baixa estabilidade e baixa 

biodisponibilidade oral, o que reduz significativamente a eficácia como agentes de 

prevenção de doenças (GÓMEZ-ESTACA; GAVARA; HERNÁNDEZ-MUÑOZ, 2015; 

PINHEIRO; COIMBRA; VICENTE, 2016; YAO et al., 2016).  

Compostos derivados da cúrcuma são considerados seguros pelo Food and Drug 

Administration (FDA) e Food and Agriculture Organization of the United Nations 

(FAO). O uso de cúrcuma como corante, aromatizante e conservante em alimentos é 

conhecido mundialmente, e, de acordo com a FAO, mais de 2400 toneladas de cúrcuma 

são importadas anualmente para consumo nos EUA (SHARMA; GESCHER; 
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STEWARD, 2005). A cúrcuma é preparada por moagem de rizomas secos, 

principalmente da Curcuma longa L., uma planta pertencente à família do gengibre. A 

curcumina, um dos principais polifenois da cúrcuma, está disponível como um 

suplemento over-the-counter (OTC) em todo o mundo (BASNET; SKALKO-BASNET, 

2011; ZLOTOGORSKI et al., 2013). Caracteriza-se como uma pequena erva aromática, 

anual, composta de um rizoma principal com várias ramificações menores (Figura 11), 

todas marcadas com anéis de brácteas secas. Cada rizoma mede até 10 cm de 

comprimento e quando cortados mostram uma superfície de cor vermelha alaranjada, 

proveniente da presença do pigmento curcumina. Possui cheiro forte agradável e sabor 

aromático e picante. É originária da Índia, mas é muito cultivada nos países tropicais 

como planta medicinal ou condimentar (DA SILVA FILHO et al., 2009; MAJOLO et 

al., 2014; MATOS, 2000). 

 

 

Figura 11 – Rizomas e curcumina em pó extraída de rizomas 

 
Fonte: DEZ Benefícios da Cúrcuma e da Curcumina Para a Saúde. Disponível em: 

<https://engenhariafitness.com.br/10-beneficios-da-curcuma-e-da-curcumina-para-saude/>. Acesso em: 

10 maio. 2018. 

 

  

A Curcuma longa L. é comumente usada como um tempero, e também 

bastante estudada por suas propriedades medicinais, e sempre foi amplamente utilizada 

para o tratamento de várias doenças na medicina tradicional (popular), em certas 

culturas (ARAÚJO; LEON, 2001). Os efeitos biológicos da cúrcuma têm sido 

atribuídos aos seus componentes, especialmente a curcumina, que tem sido largamente 

estudada devido aos seus efeitos antioxidantes, que podem levar por sua vez a ação anti-

inflamatória, antiangiogênica e anticancerígena. Entretanto, a curcumina 

comercialmente disponível consiste numa mistura de curcuminoides, a curcumina (77 

%), a demetoxicurcumina (18 %) e a bisdemetoxicurcumina (5%) (BASNET; 
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SKALKO-BASNET, 2011; IM et al., 2015; PRASAD; TYAGI; AGGARWAL, 2014; 

ZLOTOGORSKI et al., 2013). A Figura 12 mostra os principais curcuminoides 

extraídos do rizoma da Curcuma longa L. 

 

 

Figura 12 – Estruturas químicas dos principais curcuminoides extraídos do rizoma da 

planta Curcuma longa L. 

 

Fonte: Adaptado de MAHESHWARI, R. K. et al. Multiple biological activities of curcumin: A short 

review. Life Sciences, v. 78, n. 18, p. 2081–2087, 2006. 

 

  

 

O stress oxidativo desempenha um papel importante na patogênese de várias 

doenças, incluindo a isquemia miocárdica, cerebral, hemorragia e choque, lesão 

neuronal, a hipoxia e câncer. A curcumina exibe uma forte atividade antioxidante, 

comparável às vitaminas C e E (TODA et al., 1985). Foi demonstrado que ela é um 

potente captador de uma variedade de espécies reativas de oxigênio, incluindo radicais 

de ânion superóxido, radicais hidroxila (PULLA REDDY; LOKESH, 1996) e dióxido 

de enxofre (SREEJAYAN et al., 1997; UNNIKRISHNAN; RAO, 1995). Além disto, 

demonstrou também inibição da peroxidação lipídica em diferentes tipos de animais 

(PULLA REDDY; LOKESH, 1996; SREEJAYAN et al., 1997). A curcumina protegeu 

também células renais (células LLC-PK1) contra lesão celular oxidativa por inibição da 

degradação de lipídios, a peroxidação de lipídios e de citólise (COHLY et al., 1998). 
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 A curcumina, entretanto, apresenta baixa estabilidade à luz e baixa solubilidade 

em água, limitando suas aplicações em formulações alimentícias. A utilização de 

técnicas de microencapsulação da curcumina pode ser, portanto, útil para aumentar a 

estabilidade do curcuminoide, bem como sua dispersabilidade em formulações aquosas, 

e ainda aumentar sua biodisponibilidade, caso seja utilizada, por exemplo, uma matriz 

lipídica como encapsulante, como emulsões, nanoemulsões, partículas lipídicas sólidas 

e lipossomas.  

Através da técnica de infusão do etanol, Hong et al. (2009) obtiveram 

lipossomas contendo curcumina com tamanho de 136 nm, eficiência de encapsulação 

em torno de 88% e estabilidade por 30 dias. Nesta técnica, os lipídeos são dissolvidos 

no solvente e então injetados em solução aquosa aquecida, seguido de evaporação do 

solvente.  

Karewicz et al. (2011) prepararam lipossomas contendo curcumina pela técnica 

de hidratação do filme lipídico. Através da utilização de sondas fluorescentes, os autores 

demonstraram que, em função da sua lipofilia, a curcumina estava localizada na 

bicamada lipídica. Observaram também que a curcumina exercia impacto de forma 

significativa sobre o tamanho e a estabilidade dos lipossomas. Quando a bicamada do 

lipossoma era composta por fosfatidilcolina de gema de ovo, fosfato de dihexadecil e 

colesterol, a curcumina estabilizava o sistema proporcionalmente ao seu conteúdo. 

Porém, quando a bicamada não continha colesterol, era desestabilizada na presença de 

curcumina. Sendo assim, a composição lipídica composta por três componentes foi o 

sistema mais promissor carreador de curcumina.  

No estudo de Lin et al. (2012), foram preparados lipossomas catiônicos contendo 

curcumina pela técnica de hidratação do filme lipídico e obtiveram tamanho médio 

inferior a 270 nm, um potencial zeta de cerca de 40 mV e eficiência de encapsulamento 

de cerca de 45%. A atividade citotóxica da curcumina associada aos lipossomas foi 

cinco vezes maior que a curcumina livre quando testado em células sensíveis a 

curcumina e 20 vezes mais ativa contra células resistentes à curcumina. Desse modo, 

demonstraram que os lipossomas contendo curcumina poderão ser utilizados na terapia 

do câncer, especialmente para o câncer resistente aos medicamentos. 

Chaves et al. (2018) produziram lipossomas multilamelares coencapsulando dois 

bioativos hidrofóbicos, a curcumina e a vitamina D3, que apresentam propriedades 

antioxidantes e nutracêuticas. Os lipossomas foram produzidos por hidratação de 

prolipossomas e estabilizados com uma mistura de goma xantana e guar. Os 
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prolipossomas foram produzidos por revestimento do método de sacarose micronizada. 

A curcumina e o colecalciferol foram carregados nas mesmas vesículas, com eficiências 

de preservação variando de 89,6 a 93,3% e de 88,3 a 91,3%, respectivamente, após 42 

dias de armazenamento. 

 

2.5 IOGURTES 

 

O iogurte é definido como um produto coagulado obtido por fermentação lática 

devido à ação exclusiva de Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus e de 

Streptococcus thermophilus sobre o leite e produtos lácteos devendo a microbiota 

específica estar viva e ser abundante no produto final (ESTEVES; BARBOSA, 2013). 

Acredita-se que o iogurte exista desde 10.000 a.C., e provavelmente se originou da 

fermentação do leite pelos microrganismos naturalmente nele presentes. Os primeiros 

iogurtes produzidos em larga escala surgiram após a Segunda Guerra Mundial (1920-

1930), e foi nesta época que se começou a adicionar sabores ao produto (SARON; 

SGARBIERI; LERAYER, 2005).  

 Segundo a legislação brasileira (BRASIL, 2007), iogurte “é o produto obtido 

por meio da adição ou não de outras substâncias alimentícias, produzidos por 

coagulação e diminuição do pH do leite ou reconstituído, adicionado ou não de outros 

produtos lácteos, através de fermentação lática mediante ação de cultivos de 

Streptococcus thermophilus e Lactobacillus bulgaricus, aos quais se podem 

acompanhar, de forma complementar, outras bactérias ácido-láticas, que por sua 

atividade, contribuam para a determinação das características do produto final. Pode 

conter um máximo de 30% (p/p) de ingredientes não-lácteos” (BRASIL, 2007). Por 

outro lado, bebidas lácteas, segundo a legislação brasileira vigente, precisam conter pelo 

menos 51% de leite (p/p), soro de leite ou derivados de leite reconstituídos ou não, 

fermentados ou não, e podem conter aditivos ou micro-organismos (BRASIL, 2005). 

 Foi realizada uma pesquisa no Brasil, em 2010, pela Federação das Indústrias 

do Estado de São Paulo (FIESP)/Instituto de Tecnologia de Alimentos (ITAL) sobre o 

perfil do consumo de alimentos no Brasil (FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO 

ESTADO DE SÃO PAULO, 2010) e para avaliar o grau de aderência do consumidor 

brasileiro às tendências internacionais. A Fiesp encomendou ao Ibope Inteligência 

pesquisa qualitativa e quantitativa, tendo como principal objetivo validar a aderência do 

Brasil às tendências globais sobre o consumo de alimentos. Com base em alguns fatores 
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de demanda, como crescimento e envelhecimento da população no Brasil e no Mundo; 

aumento do poder de compra; redução do número de filhos por família; participação das 

mulheres no mercado de trabalho; maior acesso à informação, entre outros, chegou-se a 

5 grupos de tendências (atitudinais), validadas por estudos elaborados por centros de 

referência internacionais: sensorialidade e prazer; saudabilidade e bem-estar; 

conveniência e praticidade; qualidade e confiabilidade; sustentabilidade e ética. Dentre 

os produtos que mais despertaram interesse do consumidor quando são lançados, os 

iogurtes lideram com 32% dos entrevistados. Mais de 80% dos consumidores 

entrevistados acreditam que estes alimentos trazem benefício à saúde ou podem até 

mesmo substituir medicamentos. 

 Na última década, o consumo de iogurtes aumentou no Brasil, segundo dados 

do Sistema Brasileiro do Agronegócio (SISTEMA BRASILEIRO DO 

AGRONEGÓCIO, 2015). Apenas entre 2010 a 2015, o mercado de iogurtes quase 

dobrou: a receita saiu de R$ 7,7 bilhões para R$ 14,5 bilhões (COCO; PALAZZO, 

2016). Com a gradativa estabilização do cenário econômico, com a taxa da inflação em 

queda, e também com a melhoria da safra do gado leiteiro, espera-se que a partir de 

2017 o mercado de iogurtes comece a se estabilizar. Segundo a Mintel, apesar de 

continuar em queda pelos próximos anos, a categoria vem apresentando uma reação, 

tendo quedas cada vez menores (MINTEL, 2017). Neste período, o consumidor 

brasileiro, principalmente da classe C, passou a incrementar os itens da alimentação, e 

no topo da lista estão os produtos lácteos, e deste modo os iogurtes entraram para o 

carrinho de compras. O resultado é que, desde o ano 2000, o consumo de iogurte 

alimento quase triplicou no país. No último ano, o consumo per capita continuou estável 

em seis quilos de iogurte/ano. 

 Além disso, o iogurte é um produto que atrai a população por características 

que vão além do sabor, sendo por isso um sistema ideal para aplicação de sistemas de 

microencapsulação de bioativos nutracêuticos.  

Os hábitos saudáveis estão tendo maior importância na vida dos consumidores. 

Apesar de uma conjuntura econômica desfavorável, a demanda por produtos mais 

saudáveis está crescendo. Entre janeiro e agosto de 2016, de acordo com a Nielsen 

(COSTA, 2016), empresa especializada em tendências e comportamentos de consumo, a 

procura por esses produtos subiu, em média, 67% em relação ao mesmo período do ano 

de 2015. E os consumidores não medem esforços para manter esse padrão alimentar. A 

instituição estima que 66% dos brasileiros estão dispostos a gastar mais por alimentos e 
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bebidas que não contenham na fórmula ingredientes considerados prejudiciais. Outros 

fatores que justificam o consumo de saudáveis estão ligados a problemas de saúde. Um 

estudo da Nielsen aponta que 30% das famílias alegam ter algum familiar que sofre de 

alergia alimentar ou intolerância, seja a lactose, produtos lácteos, s frutos do mar e a 

trigo (glúten). Há também preocupações em manter dietas equilibradas: 31% adotam 

dieta com baixo teor de gordura, 28% privilegiam o uso consciente do açúcar e 22% 

optam por alimentos com baixo teor de sódio. 

A fase mais apropriada do processo para a adição de aditivos, incluindo 

corantes, depende do tipo de iogurte a fabricar. No iogurte batido, a fermentação ocorre 

em fermentadoras ou incubadoras seguida de quebra do coágulo por agitação mecânica. 

De uma forma mais detalhada, o leite utilizado para fabricação de iogurte, que deve 

apresentar boa qualidade físico-química, é submetido, numa primeira fase, a tratamento 

térmico para destruir microrganismos patogénicos e outros que possam competir com o 

fermento do iogurte, para além de promover a desnaturação das proteínas do soro e 

favorecer o crescimento das bactérias do iogurte. Seguidamente, procede-se ao 

resfriamento (42-43ºC), para adição de 1-2% de fermento lático homogeneizado 

(cultura). Esta fase poderá ser utilizada para adicionar o corante no caso dos iogurtes 

sólidos. Após a adição da cultura, o leite permanece em repouso aproximadamente 4 

horas para que ocorra a fermentação. No final deste processo o coágulo deve apresentar 

pH entre 4,5-4,7 (ponto isoelétrico da caseína); o gel deve ser liso, brilhante, sem 

desprendimento de soro ou gases (DOMINGOS et al., 2014; REIS et al., 2000). 

 

2.6 CORANTES ARTIFICIAIS vs. NATURAIS 

 

A utilização de aditivos alimentares é uma prática comum em todo o mundo. 

Entretanto, o perfil atual do consumidor tende cada vez mais a consumir alimentos que 

tragam algum benefício à saúde, e possui o desejo de consumir produtos considerados 

naturais, e evitam cada vez mais o consumo de produtos cujos componentes podem 

trazer prejuízos a sua saúde. Ao encontro deste perfil de consumidor, é de grande 

interesse da indústria em substituir tais aditivos por outros que possam trazer benefícios 

ao consumidor sem que haja perda de propriedades organolépticas. Dentre estes 

ingredientes que mais possuem desvantagens em seu consumo estão os corantes 

artificiais, especialmente os que possuem o grupo azo (denominados de “corantes azo”). 
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Corantes sintéticos são o grupo mais interessante de aditivos alimentares 

utilizados na indústria alimentar porque a cor de um produto é importante para a sua 

atratividade para o consumidor (KUCHARSKA; GRABKA, 2010). No entanto, a sua 

gama de uso e dosagem são estritamente limitados ao redor do mundo (SUN et al., 

2013). 

 No Brasil, o limite máximo de uso de corantes em alimentos é controlado pela 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), com base em uma Resolução 

Legislativa (BRASIL, 1999). 

 Os alimentos podem ser coloridos com corantes naturais ou sintéticos. 

Substâncias corantes naturais alimentícias podem ser isoladas a partir de plantas 

adequadas, fungos ou insetos (ZENG et al., 1993). Corantes sintéticos também são 

amplamente utilizados para coloração de alimentos, não só para melhorar o aspecto e 

cor, mas também para manter a cor natural durante o processamento ou armazenamento 

(GHOREISHI; BEHPOUR; GOLESTANEH, 2012; LLAMAS et al., 2009).  

 Corantes sintéticos são compostos orgânicos com uma estrutura química que 

contém ligações duplas que alternam com ligações simples, anéis aromáticos simples ou 

conjugados e compostos azo. Os seguintes azo corantes sintéticos são permitidos em 

alimentos no Brasil: tartrazina (INS102), amarelo crepúsculo (INS110), azorubina 

(INS122), amaranto (INS123), ponceau 4R (INS124) e vermelho allura (INS129). Os 

corantes alimentares autorizados que não são azo são: eritrozina (INS127), azul 

patenteado V (INS131), carmina (INS132), azul brilhante FCF (INS133) e verde FCF 

(INS143). A Figura 13 apresenta a estrutura molecular geral dos azocorantes e a 

tartrazina que é um dos azocorantes mais conhecidos e utilizados. Os grupos (OH), 

SO3Na e NaOOC conferem as características próprias deste corante. Quando presente 

nos alimentos, a tartrazina proporciona a cor amarelo. 

Corantes sintéticos são geralmente adicionados aos gêneros alimentícios e 

bebidas não-alcoólicas, não só para melhorar a aparência, cor e textura, mas também 

para manter a cor natural que pode ser perdida durante o processo ou armazenamento 

(LLAMAS et al., 2009). 

 

 

 

 



38 

 

Figura 13 – (a) Estrutura molecular geral de azocorantes; (b) estrutura molecular da 

tartrazina 

  

(a) (b) 

Fonte: adaptado de ALVES, L. Azocorantes. Disponível em: 

<https://brasilescola.uol.com.br/quimica/azocorantes.htm>. Acesso em: 10 fev. 2018. 

  

 

 Entretanto, os azocorantes, os mais usados em alimentos, são capazes de serem 

reduzidos por enzimas azoredutases em bactérias intestinais e em células do fígado com 

a liberação de aminas aromáticas para o organismo (HUANG; KOTULA; ADAMS, 

2003; RAFII; HALL; CERNIGLIA, 1997). Tal fato pode causar dores de cabeça 

frequentes em adultos, enquanto as crianças muitas vezes podem se tornar hiperativas 

ou distraídas (HAWLEY; BUCKLEY, 1976; MOUTINHO, 1987). Estes efeitos tornam 

o conhecimento sobre componentes alimentares uma questão importante para a detecção 

e informações sobre os corantes sintéticos em alimentos e bebidas. A presença e o 

conteúdo desses corantes deve ser controlada devido à sua nocividade potencial para os 

seres humanos (ZHANG et al., 2009). Os estudos, por exemplo, mostram que tartrazina 

pode causar o aparecimento de alergias e asma (BERZAS NEVADO; RODRIGUEZ 

FLORES; VILLASEÑOR LLERENA, 1997) e hiperatividade na infância (SILVA et 

al., 2007). Portanto, as restrições na utilização desse corante e a grande dificuldade de se 

encontrar substâncias com características semelhantes e que, em substituição a esta não 

irão conferir características diferentes àquelas que são desejadas para os alimentos de 

maneira geral, tornam bastante atrativas a substituição de corantes amarelos artificiais, 

como a tartrazina ou o amarelo crepúsculo, pela curcumina, que além da cor pode 

conferir propriedades funcionais aos alimentos. Entretanto, devido à sua instabilidade e 

hidrofobicidade, a encapsulação em matrizes lipídicas como os lipossomas podem ser 

uma alternativa interessante para aumentar sua estabilidade à oxidação, bem como 

aumentar sua absorção no intestino delgado. 

 Os principais desafios na aplicação de corantes prendem-se com a sua 

solubilidade e preservação da sua estabilidade. No caso particular do iogurte, uma 

matriz proteica que apresenta água e gordura na sua composição, há que adicionar o fato 

de ser um produto ácido que passa por variações de temperatura durante seu 
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processamento. Assim, para que seja escolhido o corante ideal deve-se analisar se o 

mesmo é estável às variações de pH e temperatura, de forma a que a cor se mantenha 

uniforme em todo o produto durante o processamento e no seu tempo de prateleira. 

Especificamente em relação aos corantes utilizados para coloração do iogurte, 

eles devem ter a finalidade de identificar/recordar o sabor escolhido, relacionando-o, 

por exemplo, com a fruta (REIS et al., 2000). Quanto aos corantes artificiais utilizados, 

alguns exemplos incluem o amarelo crespúsculo (E110), a tartrazina (E102) e o 

vermelho 40 (E129). Já em relação aos corantes naturais, é possível encontrar exemplos 

de uso de antocianinas (E163), betalaína (E162), curcumina (E100), carmin de 

cochonilha (E120), carotenoides, dentre outros. Como exemplos de utilização de tais 

corantes naturais, pode-se citar: autores  

- Wallace e Giusti (2008), que analisaram a aplicação de antocianina (E163) 

extraída de Berberis boliviana L. em iogurte com diferentes teores de gordura, 

comparando com as antocianinas aciladas de extratos de cenoura roxa, betalaína (E162) 

da beterraba e corante sintético vermelho 40 (E129);  

- Coïsson et al. (2005) incorporaram sumo de Euterpe oleracea, fonte de 

antocianina (E163), em iogurtes;  

- Nontasan, Moongngarm e Deeseenthum (2012) que estudaram a extração de 

antocianina do farelo de arroz preto e incorporação do pigmento em iogurtes;  

- Gomes et al. (2014) prepararam complexos de pigmentos extraídos de 

pimentão (Capsicum annuum), os carotenoides capsantina e capsorubina (E160c) com 

β-ciclodextrina para incorporação em iogurtes;  

- Domingos et al. (2014) estudaram a utilização do corante luteína (E161b), um 

carotenoide, e sua estabilidade oxidativa em iogurtes; 

- Toniazzo et al. (2014) utilizaram beta-caroteno encapsulado em lipossomas 

para coloração exclusive de iogurtes de morango, tendo estudado suas características 

físico-químicas e aceitação sensorial. 
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3 JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS  

 

A indústria alimentícia tem feito grandes esforços para disponibilizar alimentos 

que, para além da sua função vital, possam também apresentar uma vertente funcional. 

Outra tendência corresponde à utilização, cada vez maior, de ingredientes naturais em 

substituição dos sintéticos, aliado a isso a formação de hábitos mais saudáveis por parte 

dos consumidores, bem como o surgimento de restrições a alguns aditivos cria um 

cenário ideal para produtos naturais. A produção de prolipossomas encapsulando 

curcumina pode ser uma alternativa factível para substituição do corante amarelo em 

alimentos, podendo ainda, além de substituir o referido corante, trazer benefícios a 

saúde. 

Dentro deste contexto, a presente Tese teve como objetivo principal a produção 

de prolipossomas pelo recobrimento de sacarose micronizada para produção de 

lipossomas multilamelares, encapsulando curcumina, para posterior incorporação destas 

vesículas em iogurte. 

Para que fosse possível atingir este objetivo geral, as seguintes etapas foram 

realizadas: 

(a) Desenvolvimento do método de produção de prolipossomas pelo método do 

recobrimento de sacarose micronizada; 

(b) Caracterização físico-química dos prolipossomas produzidos; 

(c) Produção e caracterização físico-química de lipossomas multilamelares 

produzidos a partir da hidratação dos prolipossomas obtidos; 

(d) Produção e caracterização físico-química e microbiológica de iogurtes 

incorporando lipossomas encapsulando curcumina; 

(e) Avaliação sensorial dos iogurtes incorporando lipossomas encapsulando 

curcumina. 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1 MATERIAIS 

 

 Na etapa de preparação de prolipossomas para a produção dos prolipossomas 

foram utilizados: curcumina na sua forma purificada e cristalina (Sigma-Aldrich, St. 

Louis, MO, EUA), lecitina de soja purificada hidrogenada (Phospholipon® 90H, Lipoid 

GmbH, Ludwigshafen, Alemanha), sacarose (Synth, Diadema, SP, Brasil) e álcool 

etílico anidro (Synth, Diadema, SP, Brasil). O fosfolipídio utilizado possui 90% de 

fosfatidilcolina hidrogenada, sendo 98% das cadeias alifáticas compostas por ácido 

palmítico (C16: 0) e ácido esteárico (C18:0). 

 Para produção das dispersões de lipossomas foram utilizados: goma xantana 

(Grindsted® Xanthan 80, doada pela Du Pont, Cotia, SP, Brasil) e benzoato de sódio 

(Synth, Diadema, SP, Brasil). A água deionizada utilizada durante o processo de 

hidratação foi obtida pelo sistema de ultrapurificação (Direct-Q 3, Millipore, Billerica, 

MA, EUA ). 

 O iogurte integral adoçado utilizado foi da marca ACANTUS, produzido na 

Fazenda da Aeronáutica (AFA), em Pirassununga –SP, que foi doado sem nenhum tipo 

de aditivo. Foi utilizado abacaxi desidratado obtido por desidratação osmótica, 

adquirido no Armazém Villa Brasil (Pirassununga, SP), bem como aroma natural de 

abacaxi (Kerry, Campinas, SP). 

Para a análise sensorial foram empregadas bandejas para servir as amostras, 

guardanapos, copo com água, bolachas do tipo água e sal, torradas e também os brindes 

oferecidos aos provadores. 



42 

 

4.2 MÉTODOS 

  

4.2.1 Produção e caracterização dos lipossomas 

 

4.2.1.1 Produção dos prolipossomas por recobrimento de sacarose micronizada 

 

Os prolipossomas foram produzidos conforme protocolo de recobrimento da 

sacarose micronizada, descrito por Silva et al. (2017). Foram adicionados 20 g de 

sacarose em frascos com tampa contendo 40 g de bolas de zircônio. Este sistema foi 

levado a um moinho de bolas (Modelo CE500, CIENLAB, Campinas, SP, Brasil), e 

após 10 h de constante agitação a 100 rpm, foi obtida a sacarose micronizada. 

 Um volume de 100 mL de solução etanólica contendo 3,2 g de fosfolipídio e 

60 mg de curcumina (quando presente) foram injetados em 2 g de sacarose previamente 

micronizada. O processo de injeção da solução etanólica foi feito em um 

rotaevaporador, de forma contínua, com o auxílio de bomba peristáltica (modelo 

Masterflex 7528-30, Cole-Parmer, Vernon Hills, IL, EUA) em uma vazão de 4 mL/min. 

O balão rotativo foi mantido a 45 ± 2◦C para evaporação do etanol. 

 A Figura 14 mostra o esquema experimental montado para a produção dos 

prolipossomas.  

 

4.2.2 Caracterização dos prolipossomas  

 

4.2.2.1 Microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

 

A morfologia das partículas de prolipossomas foi visualizada por meio de um 

microscópio eletrônico de varredura (modelo TM 3000, Hitachi, Tóquio, Japão), 

equipado com o software TM3000. Para a realização das análises de MEV as amostras 

foram acondicionadas em fita de carbono dupla face e estas foram fixadas em stubs de 

alumínio. As imagens foram capturadas com aceleração da voltagem de 5 KV com 

corrente de 1750 mA. 
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Figura 14 – Esquema do sistema de produção dos prolipossomas 

 

Da esquerda para a direita: (a) Bomba de deslocamento positivo: bombeamento da solução etanólica para a coluna de condensação e, na sequência, para o balão contendo 

sacarose microparticulada; (b) Bomba de vácuo; (c) Coluna de condensação; (d) Balão receptor de condensado (etanol); (e) Balão contendo sacarose recoberta com 

fosfolipídio e curcumina; (f) Banho termostático acoplado ao rotaevaporador, cuja função é promover a evaporação do solvente etanol; (g) Banho de gelo, utilizado para 

controle da temperatura de condensação do solvente etanol evaporado em (e) que retorna a coluna (c), a fim de ser extraído e retornado ao balão receptor de condensado (d). 

Fonte: Própria autoria 
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4.2.2.2 Espectroscopia de infravermelho  

 

Os espectros na região do infravermelho dos prolipossomas foram obtidos na 

região de números de onda de 4000 a 4000 cm-1 utilizando-se um equipamento Perkin 

Elmer FT-IR Spectrometer (Waltham, MA, EUA) com o auxílio do software Spectrum 

One versão 5.3.1 (Waltham, MA, EUA). 

 

4.2.2.3 Difratometria de raios-X (DRX) 

 

As análises de difratometria de raios-X foram realizadas em equipamento de 

MiniFlex600 (Rigaku, Tóquio, Japão) com tubo de ânodo de cobre com λ=1,5418 

ângstrons e monocromador de grafite para feixe difratado. A varredura foi feita no 

intervalo de 2θ de 5 a 40°, em passos de 0,02°, na velocidade de 2º/min. 

 

4.2.2.4 Isotermas de sorção de umidade 

 

As umidades de equilíbrio das amostras em pó foram determinadas pelo método 

gravimétrico estático (LABUZA, 1984), utilizando-se soluções salinas saturadas em 

água destilada, para uma determinada faixa de umidade relativa. As soluções salinas 

utilizadas bem como as atividades de água correspondentes, que foram determinadas 

experimentalmente por um equipamento AQUALAB (modelo Series 3 TE, Decagon 

Devices, Pullman, WA, EUA). 

Uma massa conhecida das amostras foi colocada em pesa-filtros limpos e secos 

em estufa, e em seguida estes foram armazenados em dessecadores com as respectivas 

soluções salinas para cada valor de umidade relativa desejada (conforme Tabela 4), a 25 

oC. As amostras foram pesadas em balança analítica em intervalos regulares de tempo, 

até atingirem o equilíbrio. Depois desse período, a umidade de equilíbrio das amostras 

foi calculada pela relação entre a massa de água total na amostra pela massa seca de 

amostra. 

 

    (1) 

Em que : Ueq é a umidade de equilíbrio (% em base seca); mágua é a massa de água total 

(massa de água inicial + massa de água adsorvida) na amostra (g); e ms é a massa seca 

da amostra (g). 
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Tabela 4 – Soluções salinas saturadas e suas respectivas atividades de água 

determinadas experimentalmente. 

Solução salina concentrada Atividade de Água 

Cloreto de lítio 0,313 ± 0,002 

Acetato de potássio 0,431 ± 0,001 

Carbonato de potássio 0,604 ± 0,001 

Cloreto de magnésio 0,683 ± 0,001 

Cloreto de potássio 0,848 ± 0,001 

Nitrato de magnésio 0,909 ± 0,001 

 Fonte: Própria autoria  

 

 

 

4.2.2.5 Teor de umidade 

 

O teor de umidade das amostras de prolipossomas foi determinado em um 

analisador de umidade (modelo MB35, Ohaus, Nova Jersey, NJ, EUA) utilizando-se 

radiação infravermelho de uma fonte de halogênio. O resultado foi expresso em base 

seca. 

 

4.2.2.6 Solubilidade 

 

A solubilidade dos prolipossomas foi determinada de acordo com o método de 

Eastman e Moore (1984). O método consistiu na adição de 0,5 g de amostra em um 

recipiente contendo 50mL de água destilada e agitação a 100 rpm (mesa orbital TE420, 

Tecnal, Campinas, SP, Brasil), por 30 minutos, seguida por centrifugação a 3000 rpm 

por 5 minutos. Posteriormente, uma alíquota de 25 ml do sobrenadante foi retirada e 

levada para estufa a 105 oC até o peso constante. A solubilidade foi calculada com base 

no peso inicial de amostra que foi solubilizada nessa alíquota do sobrenadante. O 

resultado foi expresso em porcentagem de pó solubilizado. 

 

4.2.2.7 Higroscopicidade 

 

Os prolipossomas foram caracterizados em termos de higroscopicidade de 

acordo com o procedimento descrito por Cai e Corke (2000). Triplicatas contendo 0,2 g 
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de cada amostra de prolipossoma obtida foram dispostas em pesa-filtros e 

posteriormente acondicionadas por sete dias em dessecador contendo solução saturada 

de cloreto de sódio (UR 75,3%). A higroscopicidade foi medida através da massa de 

água adsorvida pela amostra e expressa em (g água adsorvida/ 100 mg matéria seca). 

 

4.2.3 Produção e caracterização das dispersões de lipossomas 

 

4.2.3.1 Produção dos lipossomas por hidratação dos prolipossomas 

  

Para a produção das dispersões de lipossomas, os prolipossomas foram 

hidratados na proporção de 2 g de prolipossomas para 100 mL de água deionizada 

através de ultra-agitação mecânica (IKA T25, IKA, Staufen, Alemanha) a 13000 rpm a 

65 ◦C por 5 minutos (SILVA et al., 2017). Na sequência, resfriou-se o sistema até 25 ◦C 

para a adição dos espessantes e benzoato de sódio (0,02%). A Tabela 5 mostra as 

formulações de espessantes que foram testadas nesse trabalho de Doutorado, baseadas 

no estudo conduzido por Toniazzo et al. (2014). 

 

 

Tabela 5 – Formulações empregadas na produção dos lipossomas multilamelares 

encapsulando curcumina. 

Formulação 
Prolipossomas 

(g) 

Goma xantana 

(% mássica) 

Goma guar 

(% mássica) 

1 2 0,015 0,135 

2 2 0,030 0,120 
Fonte: Própria autoria  

 

 

 

4.2.3.2 Determinação do diâmetro médio e distribuição do tamanho de vesícula 

 

A distribuição do tamanho dos lipossomas e o diâmetro hidrodinâmico médio de 

vesícula foram obtidas por espectroscopia de correlação de fótons (PCS - photon 

correlation spectroscopy) utilizando-se o equipamento ZetaPlus (Brookhaven 

Instruments Company, Holtsville, NY, EUA), com um laser de He-Ne de 627 nm, 

ângulo de incidência de 90°, na temperatura de 25 °C. Antes da análise as amostras 

foram diluídas com água deionizada para evitar o fenômeno do espalhamento múltiplo 
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de luz. As análises dos dados serão realizadas pelo software incluído no sistema 

(90Plus). 

 

4.2.3.3 Determinação do potencial zeta 

 

A análise do potencial zeta foi realizada por medidas de mobilidade 

eletroforética, utilizando o equipamento ZetaPlus (Brookhaven Instruments Company, 

Holtsville, NY, EUA). As amostras foram diluídas e a condutividade ajustada para 50 

mS/cm, e a mobilidade calculada utilizando a equação de Helmholtz-Smoluchowski. As 

análises dos dados foram realizadas pelo software incluído no sistema (ZetaPlus). 

 

4.2.3.4 Avaliação da estabilidade físico-química dos lipossomas 

 

A produção de lipossomas das formulações 1 e 2 foi efetuada em triplicata. 

Adicionalmente a essas formulações, foram produzidas, também em triplicata, amostras 

sem adição de gomas. As amostras foram armazenadas sob refrigeração e monitoradas 

ao longo de 30 dias de armazenagem para quantificação de curcumina encapsulada, 

determinação do diâmetro médio e distribuição de tamanho de vesícula, bem como do 

potencial zeta.  

 

4.2.4 Produção e caracterização dos iogurtes com dispersões de lipossomas 

 

4.2.4.1 Incorporação das dispersões de lipossomas em iogurte 

 

Após produzidos, os iogurtes foram acondicionados em garrafas de plástico 

(polietileno de alta densidade) fechadas com uma tampa plástica em cabine de 

segurança biológica (PA410, Pachane, Piracicaba, SP, Brasil). e armazenadas a 5 ºC em 

incubadora (MA-415, Marconi, Piracicaba, SP, Brasil). 

 

4.2.4.2 Determinação da composição centesimal, acidez titulável e pH 

 

Determinou-se nos iogurtes o teor de lipídios, proteínas, pH, teor de água, 

cinzas, sólidos solúveis totais e acidez total titulável através dos métodos descritos no 

manual do Instituto Adolfo Lutz (INSTITUTO ADOLFO LUTZ, 2008). 



48 

 

4.2.4.3 Obtenção de dados colorimétricos 

  

As análises de cor instrumental do iogurte foram realizadas em um colorímetro 

(Miniscan XE PLUS, Hunterlab, Reston, VA, EUA). As leituras ocorreram nos dias 0, 

15, e 30 dias de armazenamento dos iogurtes. O sistema de leitura utilizado foi o CIE 

(Commission Internationale de I'Eclairage) com um iluminante D65 e ângulo de visão 

com abertura de 10º. Foram determinados os fatores (L*, a*, b*) e calculados os valores 

de croma (C*ab), ângulo de Hue (hab) e diferença total de cor (TCD). 

 

4.2.4.4 Obtenção de parâmetros reológicos 

  

As análises reológicas de pequena deformação dos iogurtes foram realizadas 

utilizando-se um reômetro rotacional de tensão controlada (AR 2000 Rheometer, TA 

Instruments, New Castle, DE, USA), com geometria do tipo cilindros concêntricos. 

Todas as amostras foram analisadas sob temperatura controlada de 10 °C (TONIAZZO 

et al., 2014) e o período de relaxamento de tensões na amostra antes do início de cada 

processo foi de dois minutos. Os testes estacionários para determinação das curvas de 

fluxo foram realizados em taxas de cisalhamento variando de 0,01 a 100 S
-1. Através 

destas foi possível determinar a viscosidade das amostras e a tensão de escoamento. Os 

dados obtidos foram tratados através do modelo Herschel-Bulkley através da equação: 

 

    (2) 

 

Em que: τ = tensão de cisalhamento (Pa) 

   τ0 = tensão de cisalhamento inicial (Pa) 

 K = índice de consistência (Pa.Sn) 

 γ = taxa de deformação (S -1) 

 n = índice de comportamento adimensional 

 

 

4.2.4.5 Análise da sinérese dos iogurtes 

 

A sinérese das amostras de iogurtes foi medida de acordo com (TAMIME; 

BARRANTES; SWORD, 1996). As amostras de iogurte (25 mL) foram centrifugadas a 
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2200 rpm durante 10 min. A suscetibilidade a sinérese será calculada como a 

porcentagem em massa de sobrenadante após a centrifugação. 

 

4.2.4.6 Análise sensorial dos iogurtes 

 

A avaliação sensorial dos iogurtes produzidos foi realizada através de testes 

afetivos, com o objetivo de avaliar as diferenças de preferência pelos consumidores. Os 

testes foram realizados no Laboratório Multiusuário de Análise Sensorial 

(ZEA/FZEA/USP) em cabines individuais com luz fluorescente branca. Os ensaios 

foram realizados nas amostras com 2 dias de armazenamento. As amostras foram 

avaliadas usando escala estruturada de 9 pontos (1 - "desgostei muitíssimo” e 9 – 

“gostei muitíssimo”) para os atributos de sabor, textura, cor, aroma e qualidade global. 

Cem provadores não-treinados, de ambos os sexos e diferentes grupos etários 

participaram do teste. O iogurte foi servido em copos plásticos de forma monádica e 

devidamente codificados. Entre as amostras foi servido aos consumidores água e 

biscoito cream cracker, para evitar qualquer tipo de interferência entre uma amostra e 

outra. O termo de consentimento livre e esclarecido (APÊNDICE A) foi entregue aos 

provadores antes de realizar a análise sensorial. 

Pesquisa de intenção de compra dos provadores em relação as amostras de 

iogurte. Foi distribuída ficha onde o provador poderia assinalar sua intenção de compra 

entre as opções estavam:  

- certamente não compraria o produto; 

- provavelmente não compraria o produto; 

- tem dúvidas se compraria ou não o produto; 

- provavelmente compraria o produto; 

- certamente compraria o produto. 

 

4.2.4.7 Análises microbiológicas dos iogurtes 

 

4.2.4.7.1 Contagem de fungos filamentosos e leveduras  

 

Para determinação de fungos e leveduras foram realizadas diluições 10-2 e 10-3, e 

0,1 mL das diluições selecionadas foram inoculados em placas de Petri contendo o ágar 

PDA acidificado já solidificado. Com o auxílio de uma alça de Drigalsky espalhou-se 
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cuidadosamente o inóculo na placa até sua completa absorção. As placas foram 

incubadas, sem inverter, a 25 ± 1°C, por 5 dias. Transcorrido o período de incubação, 

considerou-se para contagem somente as placas que apresentaram de 15 a 150 colônias.  

 

4.2.4.7.2 Contagem de bactérias láticas 

 

Pipetou-se 1 mL de iogurte em 9 mL de diluente água peptonada. Foram feitas 

diluições de 10-6, 10-7 e 10-8. Foi feito plaqueamento por profundidade (colocando-se 1 

mL da amostra e vertendo-se o meio MRS (Man, Rogosa e Sharpe) sobre a amostra). 

Após o meio solidificado, as placas foram colocadas invertidas na estufa, a 37 °C por 48 

horas em condição de anaerobiose.     

 

4.3 ANÁLISE ESTATÍSTICA DOS RESULTADOS 

 

As análises estatísticas serão conduzidas a partir de Análise de Variância de 

fator duplo e sem repetição (ANOVA) seguida de Teste de Tukey, ambos a um nível de 

significância de 5%, utilizando-se o software SAS 9.3 (Statistical Analysis System, 

Cary, NC, EUA). 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 DETERMINAÇÃO DAS CONDIÇÕES EXPERIMENTAIS PARA 

PRODUÇÃO DOS PROLIPOSSOMAS 

 

As condições operacionais foram estabelecidas como a injeção de 100 mL de 

solução etanólica (contendo 3,2 g de fosfolipídio e curcumina, tendo sido testadas 

massas de 60 ou 25 mg) em 2 g de sacarose previamente micronizada. O processo de 

injeção da solução etanólica foi feito em um rotaevaporador, de forma contínua, com o 

auxílio de bomba peristáltica E o balão rotativo foi mantido a 45 ± 2 oC para evaporação 

do etanol. Estas condições operacionais foram baseadas nos trabalhos realizados por 

Elhissi et al. (2006; 2012), sendo o processo ajustado de forma que após a entrada de 

solução etanólica de fosfolipídio por injeção, no rotaevaporador, ocorresse o 

gotejamento sobre a sacarose micronizada em uma vazão baixa o suficiente que tornasse 

possível a saída de etanol por evaporação, mantendo o sistema sempre com baixa 

quantidade de etanol. Desta forma, a taxa de injeção de solução etanólica teria que ser 

similar à taxa de evaporação de etanol após o gotejamento sobre a sacarose 

micronizada. A temperatura de evaporação também influenciou diretamente no sistema, 

tendo sido realizados testes variando de 45 a 50 ◦C, e a temperatura onde o processo 

apresentou um comportamento satisfatório (sem arraste) foi a temperatura mais baixa 

(45 ◦C). Quando o sistema injetado continha curcumina foi necessário protegê-lo da luz, 

utilizando-se uma barreira (recobrimento do balão rotativo com papel alumínio). A 

Figura 15 mostra a característica visual dos prolipossomas obtidos em uma formulação 

contendo curcumina. 

 

Figura 15 - Aspecto visual dos prolipossomas produzidos incorporando curcumina 

 

Fonte: Própria autoria  
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5.2 CARACTERIZAÇÃO DOS PROLIPOSSOMAS  

 

5.2.1 Morfologia das partículas de prolipossomas por microscopia eletrônica de 

varredura (MEV) 

 

As micrografias obtidas por MEV dos prolipossomas estão mostradas na Figura 

16. Observa-se claramente que o aspecto visual dos prolipossomas é bem diferente dos 

componentes puros (fosfolipídio e sacarose micronizada). A sacarose micronizada 

mostrou um aspecto cristalino, ao passo que o fosfolipídio puro mostrou um aspecto 

amorfo, e o prolipossoma se assemelha, então,  a uma estrutura recoberta (sendo 

possível perceber alterações  na superfície do material comparando-se as micrografias 

16(A) e 16(B)). Este tipo de morfologia foi observado na maior parte dos campos 

analisados durante as análises de microscopia eletrônica de varredura, o que levou a crer 

que a quantidade de material fosfolipídico e de sacarose utilizados foram adequados, 

levando a um recobrimento bem sucedido. 

 

5.2.2 Espectroscopia na região de infravermelho 

 

Os resultados obtidos pelas análises de espectroscopia na região do 

infravermelho estão mostrados na Figura 17. Os espectros de absorbância dos 

prolipossomas (tanto com quanto sem curcumina) são idênticos, mostrando que a 

presença da curcumina não modificou quimicamente a estrutura dos prolipossomas 

obtidos. Além disso, os espectros mostram que houve um recobrimento da sacarose 

pelos fosfolipídios, e não houve interação química entre estes dois componentes da 

formulação. O fenômeno que tipicamente evidenciaria uma formação de uma interação 

forte entre os fosfolipídios e a sacarose seria a diminuição, ou eventual eliminação, dos 

picos a aproximadamente 1235 e 1735 cm-1, o que não ocorreu (YOSHIDA et al., 

2010). Estes picos estão relacionados com o estiramento do grupo P=O e C=O, 

respectivamente, dos grupos ésteres, presentes nas cabeças polares dos fosfolipídios.  
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Figura 16 – Micrografias obtidas por microscopia eletrônica de varredura das amostras: 

(A) fosfolipídio (Phospholipon 90H); (B) sacarose micronizada; (C) prolipossomas 

 

                           Fonte: Própria autoria  
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Figura 17 – Espectros de infravermelho obtidos para as amostras de prolipossomas 

produzidas, bem como para a curcumina, sacarose e fosfolipídios puros 

Fonte: Própria autoria 

 

 

5.2.3 Difratometria de raios-X 

 

Os resultados das análises de difratometria de raios-X estão mostrados na Figura 

18. Os difratogramas de raios-X indicam que os prolipossomas são uma mistura física 

dos seus componentes, pois são encontrados picos (Figura 18) típicos de fosfolipídios (a 
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21.4◦, o único no difratograma do fosfolipídio puro), bem como da sacarose e da 

curcumina. Os valores de intensidade de difração indicam que os prolipossomas são 

estruturas mais amorfas que a sacarose e a curcumina puras, o que é de importância 

fundamental para a sua posterior hidratação e formação das dispersões aquosas de 

vesículas lipossomais (ALVES; SANTANA, 2004; MORAES et al., 2013). Tal 

característica amorfa pode ser deduzida pela subida da linha de base a partir de 2θ igual 

a 15◦ nos difratogramas do fosfolipídio puro e dos prolipossomas. 

 

 

Figura 18 – Difratogramas de raios-X das amostras de matérias-primas e prolipossomas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: ???? 

 

Fonte: Própria autoria 
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5.2.4 Solubilidade e sorção de umidade 

 

É de fundamental importância que os prolipossomas apresentem um alto valor 

de solubilidade, uma vez que a ideia é que sejam hidratados para obtenção dos 

lipossomas em dispersão aquosa. A Tabela 6 mostra os dados obtidos em relação à 

solubilidade e capacidade de absorção de água pelos prolipossomas produzidos. O valor 

de solubilidade, pela metodologia testada, foi de praticamente 100% do pó utilizado, 

fato de extrema importância para a etapa posterior de produção dos lipossomas por 

hidratação dos prolipossomas. 

 

 

Tabela 6 – Solubilidade, higroscopicidade e teor de umidade dos prolipossomas 

Parâmetro Valor (%) 

Solubilidade 98,6± 1,30 

Higroscopicidade 5,68± 0,46 

Umidade (dia 0) 2,10± 0,03 

                               Fonte: Própria autoria 

 

 

Por sua vez, os valores de higroscopicidade mostram que os pós de 

prolipossomas absorvem muito pouca umidade, mesmo quando em condições de alta 

atividade de água, fato confirmado pelas isotermas de sorção obtidas e mostradas na 

Figura 19. 

Tanto nos prolipossomas sem curcumina quanto nos prolipossomas contendo 

curcumina, a sorção de umidade pelos pós foi baixa, e praticamente idêntica nos dois 

casos. Tais resultados são muito interessantes, pois mostram que os prolipossomas 

poderão ser armazenados em diferentes condições de umidade, sem grandes prejuízos à 

sua integridade. 
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Figura 19 – Isotermas de sorção de umidade obtidas para os prolipossomas 
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Fonte: Própria autoria 

 

 

 

5.3 PRODUÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DOS LIPOSSOMAS 

ENCAPSULANDO CURCUMINA 

 

5.3.1 Avaliação da estabilidade físico-química dos lipossomas  

 

A Figura 20 mostra o aspecto visual das dispersões de lipossomas produzidas 

com gomas guar e goma xantana como espessantes, contendo 60 mg de curcumina 

inicialmente solubilizada na solução etanólica utilizada para produção dos 

prolipossomas. 

 

Figura 20 – Aspecto visual dos lipossomas produzidos com gomas xantana e guar como 

espessantes 

 

Fonte: Própria autoria 
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As formulações produzidas sem espessantes e as espessadas por 0,015% de 

goma xantana + 0,135% de goma guar (Lipossoma 1) e 0,03% de goma xantana + 

0,120% de goma guar (Lipossoma 2) foram avaliadas em um período de 30 dias, 

conforme mostrado pela Tabela 7. 

 

 

Tabela 7 – Diâmetros médios em função do tempo de estocagem para as formulações de 

lipossomas encapsulando curcumina 

Formulação  Dia 0 Dia 03 Dia 07 Dia 14 Dia 30 

 Lipossoma 1 648±112 623±114 618±114 621±114 877±116 

 Lipossoma 2 581±71,5 561±68,9 666±73,4 644±72 739±71 

Sem espessante 622±69,5 * --- --- --- 

*A amostra sem espessante desestabilizou no terceiro dia de análise. 

Fonte: Própria autoria 

 

 

Observando-se o comportamento dos diâmetros médios dos lipossomas ao longo 

dos dias, percebe-se que a amostra sem adição de espessante, analisada apenas até o 

terceiro dia, por conta de desestabilização, apresentou um comportamento discrepante 

das amostras como espessantes, as quais mantiveram diâmetros médios na faixa de 600 

a 900 nm. Toniazzo et al. (2014) produziu lipossomas compreendendo uma faixa de 

diâmetro médio hidrodinâmico entre 2000 e 3000 nm. A diferença entre as faixas 

obtidas pode ser originária do método de produção, uma vez que Toniazzo et al. (2014) 

produziram prolipossomas com o auxílio de um spray dryer, além do fato de as 

proporções entre fosfolipídio e bioativo serem diferentes. 

No caso da amostra sem espessante foi possível a mensuração do perfil 

hidrodinâmico até o terceiro dia de armazenagem, uma vez que após esse período houve 

desestabilização da amostra. Já as amostras acrescidas de goma puderam ser analisadas 

até o trigésimo dia, sendo que nos dias subsequentes desestabilizaram. Ainda assim, 

mesmo com o relativo curto período de estabilidade, foi possível presumir a importância 

da adição de espessantes, permitindo prolongamento da vida de prateleira das dispersões 

e evitando processos de agregação prematuros, como os evidenciados nas replicatas das 

dispersões de lipossomas grupo sem uso de espessante.  

Por sua vez, a Figura 21 mostra a evolução do potencial zeta ao longo do tempo 

de armazenagem. 
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Figura 21 – Potencial zeta em função do tempo de estocagem para as formulações de 

lipossomas produzidas com espessantes 

Fonte: Própria autoria 

 

 

É importante enfatizar que o potencial zeta não é o fator determinante para 

garantir análises conclusivas diante da estabilidade do sistema. No entanto, segundo 

McClements (2005), partículas em suspensão, cujos valores de potencial zeta, em 

módulo, sejam elevados (> 30 mV), tendem a apresentar interações repulsivas que 

inviabilizam tendências de floculação, coalescência ou agregação. Sendo assim, em 

análise concomitante com o perfil de distribuição de tamanho, pode-se entender a 

desestabilização do sistema Lipossoma 2 no trigésimo dia de armazenamento.  

Por sua vez, as análises de quantificação de curcumina encapsulada têm seus 

resultados mostrados na Figura 22. 
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Figura 22 – Perfil temporal da concentração de curcumina para os lipossomas 

multilamelares produzidos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Própria autoria 

 

 

A perda de curcumina ao longo do processo de produção dos prolipossomas, 

pode ser devido a presença de agentes oxidantes no álcool etílico, e, apesar da 

maximização de cuidados ao longo dos procedimentos operacionais, pode haver 

oxidação do bioativo, tendo em vista também a sua alta sensibilidade quando exposto à 

luz  

A grande perda de curcumina ao longo da armazenagem, entretanto, 

provavelmente ocorreu também devido ao fato da concentração de curcumina inicial 

acrescida ao prolipossoma ser muito elevada. Naksuriya et al. (2014) demonstraram que 

a estabilização do sistema lipossomal é dependente da concentração de curcumina 

adicionada ao sistema. Sendo assim, sistemas com elevada concentração tendem a 

facilitar migração parcial da curcumina para a parte periférica e hidrofóbica da vesícula, 

gerando, possivelmente, instabilidade durante o processo de quantificação e 

contribuindo, também, para a rápida desestabilização do sistema lipossomal. No caso de 

beta-caroteno, um ativo altamente hidrofóbico que se situa profundamente inserido nas 

bicamadas lipídicas dos lipossomas multilamelares, Socaciu et al. (2002) e Pintea et al. 

(2005) relatam valores de aproximadamente 2 a 2.5% molar (de beta-caroteno no 

lipossoma) como máximo aceitável para incorporação deste ativo. Toniazzo et al. 

(2014) também relataram valores próximos a este para lipossomas multilamelares 
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obtidos através da hidratação de prolipossomas na encapsulação de beta-caroteno. Para 

curcumina, não há valores na literatura para este tipo de processo de obtenção de MLV, 

mas como se trata de um bioativo menos hidrofóbico que o beta-caroteno, 

provavelmente sua capacidade de interferir na estabilidade das vesículas seja maior, 

pois os grupos hidroxila presentes na molécula de curcumina produzirão interações com 

a parte polar dos fosfolipídios. Dessa forma, pode-se deduzir que uma menor 

quantidade de curcumina seja mais adequada para a produção de lipossomas 

multilamelares estáveis no presente trabalho de Doutorado, pois a quantidade utilizada, 

inicialmente, aproximou-se de 7% molar. 

A quantidade de curcumina nos lipossomas foi então diminuída (para 25 mg em 

100 mL de solução etanólica utilizada para produção dos prolipossomas) e foi utilizada 

a formulação do lipossoma 1. Os resultados obtidos para a estabilidade das vesículas 

podem ser, então, sintetizados na Tabela 8. Não foi possível, entretanto, medir o 

potencial zeta dos lipossomas, pois o equipamento se encontrava quebrado. 

 

 

Tabela 8 – Valores de diâmetro hidrodinâmico médio, concentração de curcumina, 

porcentagem de curcumina preservada e parâmetros colorimétricos para os lipossomas 

encapsulando curcumina (25 mg de curcumina em solução etanólica), estabilizados com 

gomas xantana e guar 

Parâmetro 
Tempo de armazenagem 

Dia 1 Dia 15 Dia 30 

Diâmetro hidrodinâmico 

médio (nm) 
686a±22 846b±26 804b±21 

Concentração de 

curcumina (mg/L) 
20,77a±0,79 14,16b±1,57 15,15b±0,96 

% curcumina preservada -- -- 72.3 

Ângulo de Hue 91,3a±0,01 91,4a±0,02 91,3a±0,01 

Croma 35,7 a±1,72 37,2a±0,04 35,3a±1,50 
Fonte: Própria autoria 

 

 

Como os parâmetros obtidos foram satisfatórios, os lipossomas com esta 

formulação foram utilizados para a etapa seguinte desta Tese, que consistiu na 

incorporação das vesículas fosfolipídicas em iogurte de abacaxi. 
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5.4 PRODUÇÃO E CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA DOS IOGURTES 

 

5.4.1 Determinação da composição centesimal 

 

A Tabela 9 mostra os valores de concentração mássica de gordura e proteínas, 

bem como de umidade e densidade dos iogurtes produzidos nesta Tese. 

 

 

 

Tabela 9 – Composição mássica em gordura e proteínas, e valores de umidade e 

densidade dos iogurtes 

Iogurte 

 

Parâmetro 

Densidade 

(g/mL) 

Gordura 

(% mássica) 

Proteína 

(% mássica) 

Umidade 

(% mássica) 

Iogurte sem curcumina 

(“branco”) 
1,03 ± 0,005 3,06 ± 0,2 4,02± 0,04 80,2% ± 0,01 

Iogurte com curcumina 

encapsulada 
1,03 ± 0,005 3,11 ± 0,2 4,35 ± 0,04 80,3% ± 0,01 

Fonte: Própria autoria 

 

 

Os resultados mostrados na Tabela 9 foram obtidos no dia de produção dos 

iogurtes. A partir da análise dos valores, é evidente que a adição dos lipossomas não 

alterou significativamente nenhum dos parâmetros físico-químicos mensurados, o que é 

um resultado interessante. 

 

5.4.2 Determinação de acidez em ácido lático e pH 

 

Em relação à estabilidade ao longo do período de estocagem dos iogurtes, foram 

monitorados os seguintes parâmetros: pH, acidez titulável, cor instrumental e 

características reológicas. As Figura 23 e 24 mostram o comportamento do pH e da 

acidez titulável, respectivamente, dos iogurtes ao longo deste período, que foi de 30 

dias.  É possível concluir que a adição de lipossomas não interferiu significativamente 

no pH ao longo do período de estocagem, quando comparado com a amostra à qual não 

foram adicionados os lipossomas. 

Os valores de pH e acidez, expressa em ácido láctico, foram bastante 

semelhantes para as ambos os iogurtes, indicando mais uma vez que a adição dos 
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lipossomas contendo curcumina não afetou significativamente propriedades físico-

químicas importantes para garantir a qualidade do produto. 

A sinérese é um importante defeito no iogurte (TAMIME; BARRANTES; 

SWORD, 1996), pois é indesejável, levando à deterioração da sua aparência e contração 

da massa, e pode afetar adversamente a aceitação pelo consumidor do produto 

(PURWANDARI; SHAH; VASILJEVIC, 2007). 

 

 

Figura 23 – Valores de pH dos iogurtes produzidos ao longo do período de 

armazenagem 

 

Fonte: Própria autoria 

 

 

Valores de pH menores do que 4 podem promover a sinérese do iogurte em 

função da excessiva repulsão de cargas, alterando suas características reológicas. Tal 

fato não foi observado nos iogurtes avaliados, pois a porcentagem de sinérese nos 

iogurtes adicionados com lipossomas (Tabela 10) foi muito baixa, podendo-se concluir 

que, neste caso, o pH e a acidez não promoveram diferenças no comportamento 

reológico. O iogurte sem adição de lipossomas não sofreu praticamente sinérese ao 

longo do tempo de armazenagem. 
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Figura 24 – Valores de acidez titulável dos iogurtes ao longo do tempo de armazenagem 

 

Fonte: Própria autoria 

 

 

Tabela 10 – Porcentagem de Sinérese do iogurte adicionado com lipossomas, ao longo 

do tempo de armazenagem 

Sinérese (%) 

Dia 1 Dia 15 Dia 30 

1,09 ± 0,1 1,09 ± 0,1 1,8 ± 0,6 

         Fonte: Própria autoria 

 

 

 

5.4.3 Determinação de parâmetros colorimétricos  

 

Os parâmetros colorimétricos obtidos para o iogurte contendo curcumina, estão 

mostrados nas Figuras 25 e 26. 

A cor é um atributo importante em alimentos; é a primeira característica 

percebida pelos consumidores e, com frequência, influencia a preferência do 

consumidor. Em relação a cor os parâmetros são apresentados na Figura 27. Os valores 

de ângulo de Hue estão em torno de 90 graus, na região da percepção da cor amarela 

pelos consumidores. Os valores de croma, que indicam a intensidade (“vivacidade ou 

palidez”) da cor, também não se alteraram. 

 



65 

 

Figura 25 – Parâmetros colorimétricos L*, a* e b* obtidos para as amostras de iogurte 

produzidos, ao longo do tempo de armazenagem. 

 

Fonte: Própria autoria 

 

 

 

 

Figura 26 – Valores dos parâmetros Croma e ângulo de Hue obtidos para as amostras de 

iogurte produzidos, ao longo do tempo de armazenagem 

 

Fonte: Própria autoria 

 

 

A diferença total de cor para a amostra de iogurte encapsulando curcumina foi 

de 2,2 ± 0,3 apresentando valores positivos que correspondem a mesma cor.  
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Figura 27 – Diagrama CieLab com sequência de nuances de cores e orientação do 

ângulo de Hue 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: ADRIANO, E.; LEONEL, S.; EVANGELISTA, R. M. Qualidade de fruto de aceroleira Cv. 

Revista Brasileira de Fruticultura, 2011. 

 

 

Dessa forma, foi possível observar pelos resultados instrumentais que não houve 

alteração significativa na cor nos iogurtes contendo lipossomas encapsulando 

curcumina, indicando que é possível usar estes sistemas de microencapsulação como 

único ingrediente para conferir cor ao iogurte de abacaxi. 

 

5.4.4 Determinação de parâmetros reológicos 

 

O conhecimento de propriedades reológicas é de grande importância no 

processamento, manuseio, controle de qualidade e desenvolvimento de produtos 

alimentícios. No caso do iogurte, sua consistência e a viscosidade estão entre os 

principais fatores envolvidos na qualidade e aceitação do produto. Os parâmetros 

reológicos obtidos para os iogurtes incorporando lipossomas estão apresentados na 

Tabela 11. 

O modelo de Herschel-Bulkley apresentou a melhor adequação às curvas de 

fluxo e viscosidade (r > 0,99) e confirmou a característica pseudoplástica para a amostra 

de iogurte avaliada (Figura 28). 
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Tabela 11 – Parâmetros reológicos obtidos para os iogurtes incorporando lipossomas. 

Parâmetros do modelo de Herschel-Bulkley: ʈo (tensão de cisalhamento inicial), k 

(índice de consistência), n (índice de comportamento de fluido), bem como a tixotropia 

Tempo de 

armazenagem 

(d) 
ʈo (Pa) k (Pa.sn) n 

Tixotropia 

(Pa/s) 

0 2,17 ± 0,05 1,89 ± 0,08 0,635 ± 0,004 9228± 285 

30 2,13 ± 0,18 1,47 ± 0,23 0,649 ± 0,022 9041± 996 

Fonte: Própria autoria 

 
 
 
 

Figura 28 – Curvas de fluxo do iogurte contendo lipossomas encapsulando curcumina 

ao longo do tempo de armazenamento 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Própria autoria 

 

 

5.4.5 Análises microbiológicas  

 

No iogurte a presença de agentes deteriorantes, como bolores e leveduras, que 

são os responsáveis pelas alterações de sabor, cor e estufamento das embalagens 

(ARAÚJO; ARAÚJO; SAMPAIO, 2011; DA SIVA et al., 2012). Segundo Tebaldi et al. 

(2007), altas contagens de bolores e leveduras indicam sanitização pobre no 
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processamento do alimento ou uma seleção malfeita na matéria prima introduzindo 

produtos contaminados. Eles são indicadores de uma má técnica de processamento e 

falha na higiene da planta processadora. A alta contagem pode indicar possível presença 

de micotoxinas que podem apresentar riscos à saúde. 

Por sua vez, as bactérias láticas são os micro-organismos responsáveis pela 

produção do iogurte, os quais são adicionados no produto na forma de culturas starter. 

A Tabela 12 mostra as contagens de bactérias láticas nos tempos 1 e 30 dias de 

armazenamento das amostras de iogurte, realizado no intervalo de 2ºC a 8 C.  

 

 

Tabela 12 – Contagem de bolores e leveduras e bactérias láticas nos iogurtes produzidos 

 
Bolores e leveduras 

(UFC/mL) 

Bactérias láticas 

(UFC/mL) 

Iogurte sem 

curcumina 

Dia 1 0 0 7 x 107 2x 105 

Dia 30 8 x 106 7 x 106 7 x 107 2 x 104 

Iogurte com 

curcumina 

encapsulada 

Dia 1 0 0 7 x 107 2x 105 

Dia 30 8 x 106 7 x 106 7 x 107 2 x 104 

Fonte: Própria autoria 

 

 

Segundo o Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade de Leites 

Fermentados (BRASIL, 2007), a contagem de bactérias láticas totais (UFCmL) deve 

apresentar um mínimo de 107, caracterizando assim o iogurte produzido como 

probiótico. O iogurte é um alimento altamente perecível que deve ser conservado em 

condições ideais de armazenamento, possibilitando a conservação dos nutrientes, das 

características físico-químicas e organolépticas, e da viabilidade e vitalidade das 

bactérias probióticas láticas presentes no mesmo (ORGANIZACIÓN DE LAS 

NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA Y LA ALIMENTACIÓN, 2006). 

 

5.4.6 Análise sensorial  

 

A cor e aparência representam os primeiros atributos nos quais o consumidor 

terá contato (TEIXEIRA, 2009), fornecendo a impressão imediata, refletindo 

diretamente no julgamento e na opinião sobre o alimento analisado. Na Tabela 13 estão 

apresentadas as médias atribuídas às características sensoriais para as amostras de 
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iogurtes de abacaxi, contendo curcumina encapsulada em lipossomas. As duas 

formulações testadas obtiveram médias acima de sete, o que é considerado muito bom. 

Segundo Biedrzycki (2008), o aroma é um importante atributo sensorial que 

correlaciona o olfato ao paladar, não se restringindo apenas ao nariz, mas sim a todo o 

sistema nasal, incluindo a boca. Assim, o consumidor tende a relacionar o aroma do 

produto diretamente à matéria-prima utilizada em sua fabricação. Neste aspecto as 

formulações obtiveram a nota 8,0. Com relação à textura, a formulação que teve adição 

de abacaxi desidratado obteve piores notas, mas com média superior a 6,0 o que é 

considerado aceitável. Com relação ao sabor, a maior média apresentou-se para a 

formulação onde não se adicionou pedaços de fruta. 

 

 

Tabela 13 – Médias atribuídas às características sensoriais para as amostras de iogurtes 

de abacaxi, contendo curcumina encapsulada em lipossomas 

Atributo Aparência Aroma Sabor Textura 
Aceitação 

global 

Amostra 1 7,6 ± 1,4a 7,9±1,1a 8,2 ± 1,0a 7,7 ± 1,4a 8,0 ± 0,9a 

Amostra 2 6,9 ± 1,6b 7,3±1,5b 6,6 ± 2,0b 5,6 ± 2,3b 6,4 ± 1,9b 

Média ± desvio padrão (n=121). Letras diferentes na mesma coluna representam diferença significativa (p < 0,01). 

Amostra 1 – iogurte natural com adição de curcumina, aroma e sabor de abacaxi.  

Amostra 2 – iogurte natural com adição de curcumina, aroma e pedaços de abacaxi desidratado. 

Fonte: Própria autoria 
 

 Em relação ao atributo aroma apesar do iogurte de abacaxi sem adição de 

pedaços de fruta apresentar maior média, o iogurte  

 

 

Foi realizado também o teste de intenção de compra por parte dos provadores, 

e o resultado é apresentado na Figura 29. 
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Figura 29 – Distribuição da intenção de compra dos provadores em relação as amostras 

de iogurte de abacaxi com lipossoma encapsulando curcumina. 

 

      certamente compraria o produto; 

      provavelmente compraria o produto;  

      tem dúvidas se compraria ou não o produto; 

      provavelmente não compraria o produto;  

      certamente não compraria o produto 

  Fonte: Própria autoria 

Podemos observar na Figura 29, que a amostra sem adição de pedaços de abacaxi apresentou a 

melhor aceitação, sendo que 50% provadores responderam que “provavelmente Compraria”. De 

acordo com os resultados mostrados na Figura 29, verificou-se que a amostra de iogurte com 

adição de pedaços de abacaxi a soma dos provadores que estão entre aqueles que tem duvida ou 

não comprariam o produto é superior a 40%. 
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6 CONCLUSÕES  

 

De acordo com os dados obtido nesta Tese, foi possível concluir que o 

processo desenvolvido para a produção de prolipossomas por recobrimento de sacarose 

micronizada com fosfolipídio solubilizado em etanol foi eficiente. Foi possível observar 

que o açúcar foi completamente recoberto pelo fosfolipídio, através de microscopia 

eletrônica de varredura. Além disso, o pó obtido se mostrou amorfo e com solubilidade 

de 98% em água, fatores extremamente importantes para a etapa posterior de hidratação 

dos prolipossomas para formação das vesículas em dispersão. Os prolipossomas 

também se mostraram com baixíssima capacidade de retenção de umidade, 

característica importante para aumentar sua vida de prateleira durante o armazenamento.  

 Em relação aos lipossomas produzidos pela hidratação dos prolipossomas, foi 

possível inferir que há grande relevância do efeito da utilização de espessantes na 

estabilidade das dispersões. A quantidade de curcumina encapsulada se mostrou 

adequada para preservação de mais de 70% do bioativo ao longo de 30 dias. O tamanho 

médio dos lipossomas foi preservado ao longo desse tempo, e se mostrou na faixa de 

lipossomas multilamelares, conforme esperado. 

 Em relação à incorporação dos lipossomas nos iogurtes, se mostrou viável do 

ponto de vista tecnológico. Os valores de pH e acidez, expressa em ácido láctico, foram 

bastante semelhantes para as amostras de iogurte branco e contendo lipossomas, ao 

longo do tempo. Além disso, também não houve diferenças no comportamento 

reológico entre os dois iogurtes.  

 Os resultados da análise afetiva sensorial mostraram que os iogurtes foram bem 

aceitos pelos panelistas, já que as formulações testadas tiveram boa aceitação. A adição 

de pedaços de fruta mostrou-se, entretanto, uma decisão mais importante do que 

inicialmente imaginado, já que parte dos consumidores não gostou da presença do 

ingrediente no produto.  

Resumidamente, os resultados obtidos nesta Tese mostram que é possível 

viabilizar a produção de lipossomas por um método escalonável (hidratação de 

prolipossomas produzidos por recobrimento de sacarose micronizada), sem utilização de 

solventes orgânicos de grau não-alimentício, bem como a incorporação das vesículas 

fosfolipídicas em iogurtes. 
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