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RESUMO 

 

PELISSARI, J. R. Efeito da encapsulação de licopeno na sua estabilidade e 

biodisponibilidade. 2014. 92 f. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de 

Zootecnia e Engenharia de Alimentos, Universidade de São Paulo, 

Pirassununga, 2014. 

 

Licopeno, um pigmento natural considerado o mais potente antioxidante dentre 

os carotenoides, é o que tem maior incidência no soro humano. Seu consumo 

regular está relacionado principalmente com a prevenção do câncer de próstata. 

Porém, estudos também demonstram sua relação com a prevenção de câncer de 

pâncreas e bexiga, doenças cardiovasculares como a aterosclerose e doenças 

neurodegenerativas. Todavia, por ser altamente insaturado o licopeno é 

susceptível à degradação, sendo degradado na presença de luz, oxigênio e se 

exposto a altas temperaturas. A microencapsulação entra como uma alternativa 

para tentar garantir maior estabilidade a este carotenoide. A técnica de spray-

chilling, por dispensar o emprego de altas temperaturas e solventes durante o 

processo de atomização, representa uma alternativa promissora na encapsulação 

do licopeno. Os objetivos deste trabalho foram encapsular uma solução oleosa 

de licopeno (10%) através da técnica de spray-chilling, utilizando gordura 

vegetal low trans como carreador, caracterizar as micropartículas obtidas e 

avaliar a biodisponibilidade do licopeno livre e encapsulado em ratos wistars. 

Foram formulados seis tratamentos, que diferiam pela concentração de solução 

comercial de licopeno, sendo T1 com 20%, T2 com 23,1%, T3 com 28,6%, T4 

com 33,3%, T5 com 17,9% mais 10% de goma arábica e T6 com 19,2% mais 

5% de carboximetilcelulose (CMC). As micropartículas obtidas destes 

tratamentos foram avaliadas quanto a tamanho e distribuição, morfologia por 

microscopia eletrônica de varredura (MEV), espectroscopia de infravermelho 

com transformadas de Fourier (FT-IR), difração de raios-X (DRX). A 

estabilidade do licopeno encapsulado foi avaliada em diferentes condições de 

armazenamento (sob vácuo, umidade relativa de 33%, temperatura de 

refrigeração e ambiente) e também foi determinada por meio de quantificações 

periódicas de licopeno, bem como através da análise análise da cor instrumental. 

A biodisponibilidade foi avaliada utilizando-se 68 animais divididos em grupos, 



 

 

 

 

para os quais se administrou por gavagem o licopeno livre e o encapsulado. O 

tamanho das micropartículas obtidas ficou em torno de 60-110 µm e a 

distribuição foi polidispersa, independente da concentração de licopeno. A 

microscopia revelou micropartículas esféricas, com superfície rugosa, com 

alguns poros e tamanhos variados. No FT-IR verificou-se que não houve 

formação de ligações distintas na solução oleosa de licopeno e nas amostras 

atomizadas. Nos difratogramas observou-se a presença da forma polimórfica β 

para o agente carreador e para as micropartículas. Na estabilidade a adição da 

goma arábica e o armazenamento sob temperatura de refrigeração e vácuo, 

foram as melhores condições para retardar a degradação do licopeno. Os 

resultados dos ensaios de biodisponibilidade foram inconclusivos. Desta forma, 

conclui-se que é possível encapsular licopeno através da técnica de spray-

chilling, porém, para trabalhos futuros, seriam necessários aprimoramentos na 

técnica de encapsulação e/ou na formulação para conferir maior proteção ao 

carotenoide, bem como adequações na metodologia para determinação de sua 

biodisponibilidade, para obtenção de resultados conclusivos.  

 

Palavras chave: microencapsulação, spray-chilling, carotenoide, estabilidade, 

spray-cooling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

PELISSARI, J. R. Effect of encapsulation of lycopene on their stability and 

bioavailability. 2014. 92 p. M. Sc. Dissertation – Faculdade de Zootecnia e 

Engenharia de Alimentos, Universidade de São Paulo, Pirassununga, 2014. 

 

Lycopene, a natural pigment considered the most potent antioxidant among the 

carotenoids, it has the higher incidence in the human serum. Its regular 

consumption is mainly related with the prevention of prostate cancer. However, 

studies also show its relation to the prevention of pancreatic cancer and bladder 

cancer, cardiovascular diseases such as atherosclerosis and neurodegenerative 

diseases. However, by being highly unsaturated the lycopene is susceptible to 

degradation, being degraded in the presence of light, oxygen and if exposed to 

high temperatures. The microencapsulation comes like an alternative to ensuring 

higher stability for this carotenoid. The technique of spray-chilling represents a 

promising alternative to encapsulation of lycopene. The aims of this study were 

to encapsulate an oily solution of lycopene (10%) through of the technique of 

spray-chilling, using a low-trans fat as carrier, to characterize the obtained 

microparticles and to evaluate the bioavailability of lycopene free and 

encapsulated in Wistar rats. Six treatments were formulated, that differed by the 

content of oily solution of lycopene: T1 with 20%, T2 with 23.1%, T3 with 

28.6%, T3 with 28.6%, T4 with 33.3%, T5 with 17.9% plus 10% of Arabic gum 

and T6 with 19.2% plus 5% of carboxymethylcellulose (CMC). The 

microparticles obtained from these treatments were evaluated for size and 

distribution, morphology by scanning electron microscopy (SEM), infrared 

spectroscopy with Fourier transform (FT-IR) and X-ray difraction (XRD). The 

stability of the lycopene encapsulated was evaluated by its periodic 

quantification at different storage conditions (vacuum, relative humidity of 33%, 

refrigeration temperature and environment temperature).  Instrumental color, “L” 

and “a” parameters, also was measured. The bioavailability was evaluated using 

68 animals, for which the free and lycopene encapsulated were administered by 

gavage. The size of microparticles obtained was around 60-110 µm and the 

distribution was polydisperse, independent of the concentration of lycopene. The 



 

 

 

 

microscopy revealed spherical microparticles, with rough surface, with some 

pores and varying sizes. In the FT-IR it was found that there was no formation of 

distinct bonds in oily solution of lycopeno and the atomized samples. In the 

diffraction patterns observed the presence of polymorphic form “β” for the 

carrier agent and microparticles. On the stability the addition of Arabic gum and 

the storage at refrigerator temperature under vacuum, were the best conditions to 

delay the degradation of lycopene. The results of bioavailability assays were 

inconclusive. As conclusion, it is possible to encapsulate lycopene using the 

technique of spray-chilling but to future works, would be required improvements 

in the technique of encapsulation and/or formulations to give more protection to 

the carotenoid, as well as adjustments in the methodology for determination of 

their bioavailability, in order to obtaining conclusive results. 

 

Keywords: microencapsulation, spray-chilling, carotenoid, stability, spray 

cooling. 
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1. INTRODUÇÃO 

Os radicais livres, como o ânion superóxido, peróxido de hidrogênio, e radical 

hidroxil são compostos que induzem ao dano oxidativo de biomoléculas, que pode 

causar várias doenças, como aterosclerose, diabetes mellitus, inflamações e ocasionar o 

envelhecimento. Plantas contém uma larga variedade de moléculas que eliminam os 

radicais livres, como os flavonoides, antocianinas e os carotenoides. Estes compostos 

são conhecidos como antioxidantes e têm uma grande importância biológica na 

eliminação destes radicais livres (DELLAPENNA & POGSON, 2006; PRAKASH, et 

al., 2007). 

Valorizados pelas agradáveis cores amarela, laranja ou vermelha que conferem 

aos alimentos, carotenoides são também antioxidantes naturais que contribuem para a 

estabilidade dos alimentos. Além disso, alguns possuem atividade pró-vitamina A, 

outros têm efeitos de promoção da saúde, tais como: aumento da imunidade, redução de 

risco de desenvolvimento de doenças degenerativas como câncer, doenças 

cardiovasculares, catarata e degeneração da mácula (KRINSKY & JOHNSON 2005; 

TAPIERO et al., 2004; VOUTILAINEN et al., 2006). 

O licopeno é um carotenoide acíclico com 11 ligações duplas conjugadas, 

responsável pela cor vermelha de frutos como tomate, pitanga, goiaba vermelha e 

melancia. É um dos carotenoides mais comuns encontrados no soro humano e um dos 

predominantes no plasma (AGARWAL & RAO, 2000; STAHL & SIES, 1996). Devido 

ao seu alto número de ligações duplas conjugadas é considerado um dos antioxidantes 

mais potentes entre os carotenoides (DIMASCIO et al., 1989). De acordo com Sies et 

al. (1992), a capacidade antioxidante do licopeno pode contribuir para a redução do 

risco de várias doenças. 
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O aumento no consumo de tomate e outros produtos que contenham licopeno 

têm sido associados com a proteção contra alguns tipos de cânceres, arteriosclerose e 

doenças coronárias (MORAIS, 2001), o que fomenta o crescente interesse por este 

carotenoide nos últimos anos. 

A incorporação deste pigmento em alimentos tem como objetivo principal a 

coloração e atribuir características funcionais. Contudo, devido ao seu elevado número 

de ligações duplas conjugadas, o licopeno é susceptível a isomerização e a oxidação 

durante o processo de armazenagem (MATIOLI & RODRIGUEZ-AMAYA, 2002). A 

microencapsulação pode ser uma alternativa para aumentar a estabilidade do licopeno 

(JIZOMOTO et al., 1993; RÉ, 2006). 

Microencapsulação é 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 (TODD, 1970).  

As tecnologias mais utilizadas para se obter microcápsulas são a coacervação, 

evaporação de solvente, leito fluidizado, extrusão, spray-drying e spray-congealing 

(FAVARO-TRINDADE et al., 2008). Recentemente a técnica de spray-congealing, 

também conhecida como spray-chilling ou spray-cooling, está ganhando considerável 

atenção, especialmente do ponto de vista da segurança e rapidez (ALBERTINI et al., 

2008).  

A encapsulação de licopeno pela técnica de spray-chilling, que consiste 

basicamente em se fazer uma solução, dispersão ou emulsão do agente ativo ou núcleo 

com o carreador ou encapsulante fundido e atomizá-la em uma câmara onde há também 

injeção de ar frio ou nitrogênio líquido nesse caso o encapsulante solidifica 

instantaneamente, formando partículas esféricas e insolúveis em água (OKURO et al., 

2013).  
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As partículas produzidas pelo processo de spray-chilling são do tipo matriz, 

onde o núcleo está dissolvido ou disperso no carreador solidificado, ou seja, está 

distribuído em todo o volume da partícula, podendo estar inclusive em sua superfície. 

Como este não é um sistema tipo reservatório, onde o núcleo está perfeitamente 

recoberto pelo carreador, essas partículas normalmente não são denominadas 

microcápsulas, mas micropartículas ou microesferas. 

A técnica de spray-chilling é muito conveniente para encapsulação de 

ingredientes alimentícios, pois se trata de um processo de baixo custo, de fácil scale up, 

contínuo e que pode dispensar a necessidade de solventes orgânicos e o emprego de 

temperaturas altas, para o caso de materiais termossensíveis. Todavia, tem como 

desvantagens, a reduzida eficiência de encapsulação e a possibilidade de expulsão do 

recheio, além da obtenção de partículas insolúveis em água.  

O licopeno foi encapsulado com objetivo de torná-lo menos susceptível à 

isomerização e oxidação durante o processamento e estocagem, pelas técnicas de 

liofilização, atomização ou spray-drying, emulsão, inclusão molecular, complexação em 

ciclodextrinas e coacervação complexa (MATIOLI & RODRIGUEZ-AMAYA, 2002; 

MATIOLI & RODRIGUEZ-AMAYA, 2003, SHU et al., 2006; NUNES et al., 2007; 

CHIU et al., 2007; BLANCH et al., 2007; ROCHA et al., 2012; SILVA et al., 2012). A 

encapsulação de licopeno em uma matriz lipídica, pela técnica de spray-chilling, que 

ainda não foi explorada para este composto, pode ainda conferir maior 

biodisponibilidade ao carotenoide, pois, segundo Juzwiak (2004) e Pimentel (2005), a 

presença de lipídio aumenta a biodisponibilidade de licopeno e sua atividade 

antioxidante plasmática. Ainda, a encapsulação pode prevenir a oxidação e a interação 

do licopeno com outros compostos presentes no alimento, garantindo sua integridade e, 

portanto, sua atividade terapêutica.  
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Assim, este trabalho visou a encapsulação do licopeno pela técnica de spray-

chilling utilizando como carreador ou matriz lipídica uma gordura vegetal. A 

caracterização das microcápsulas obtidas realizou-se do ponto de vista estrutural, com 

relação à sua estabilidade e, por último, avaliou-se o efeito da encapsulação na 

capacidade de absorção do licopeno por ratos. 

 

 

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1. Antioxidantes 

 

Antioxidante é qualquer substância que retarda, previne ou elimine o dano 

oxidativo de uma molécula alvo, causado por um radical livre (HALLIWELL &  

GUTTERIDGE, 2007). 

Halliwell (1989) define um radical livre como qualquer átomo ou molécula que 

contenha um ou mais elétrons não emparelhados, ou seja, um elétron sozinho em um 

orbital. Devido aos elétrons desemparelhados a reatividade química de um átomo ou 

molécula é alterada, fazendo com que esta molécula seja mais reativa do que uma 

molécula que não possua um elétron desemparelhado (HALLIWELL, 1994). A 

formação de radicais livres nos organismos vivos está relacionado à exposição a agentes 

tóxicos como radiações ionizantes (raios ultravioletas e raios-γ), fumo, pesticidas, 

poluentes e alguns medicamentos (BAJPAI et al., 2014).  

Segundo Dávalos et al. (2004) radicais livres e as espécies reativas de oxigênio 

produzem danos oxidativos ao DNA, proteínas e outras macromoléculas como os 

lipídios. Espécies reativas de oxigênio são formadas por meio do metabolismo celular 

(respiração celular), podendo ser produzidos por fagócitos como parte da resposta 

contra agentes exógenos. Porém, há um sistema de defesa que remove esses radicais 

livres formados nos organismos vivos, denominado antioxidante.  
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Os antioxidantes estabilizam moléculas de radicais livres através da doação de 

elétrons (Figura 1), desta forma os antioxidantes conseguem fazer com que os radicais 

livres deixem de ser altamente reativos, pois promovem o emparelhando do elétron que 

estava sozinho no orbital. E mesmo com a perda de um elétron os antioxidantes não se 

tornam reativos, continuando estáveis. 

 

   

 
Figura 1: Interação de radicais livres e antioxidantes. 

Fonte adaptada: Talaulikar & Manyonda (2011). 
 

 

O estresse oxidativo ocorre em todos os organismos expostos a ambientes 

oxigenados, porém os sistemas biológicos desenvolveram diversas defesas antioxidantes 

a fim de se proteger da oxidação. Em geral, os tecidos biológicos a partir dos quais os 

alimentos são obtidos contêm muitos sistemas antioxidantes, contudo o processamento 

de alimentos pode remover os antioxidantes, todavia é comum que se incorpore 
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proteção antioxidante adicional aos alimentos processados para que estes nos tragam 

benefícios à saúde, visando combater reações oxidativas (DAMODARAN, 2010). 

O organismo humano possui alguns mecanismos de defesa contra os radicais 

livres, entre esses mecanismos estão as enzimas superóxido desmutase, catalase e a 

glutationa peroxidase. Além dos efeitos protetores das defesas endógenas, o consumo de 

antioxidantes dietéticos parece ser de grande importância. A ingestão de frutas e 

vegetais que são a principal fonte de antioxidantes na dieta está associada com a 

diminuição do risco de doenças degenerativas (AMES, SHIGENAGA, & HAGEN 

1993). Dentre os antioxidantes encontrados em frutas e vegetais estão os compostos 

fenólicos, carotenoides como o licopeno e o β-caroteno, entre outros. 

Além dos antioxidantes naturais há também os antioxidantes sintéticos tais como 

o butil-hidroxi-anisol (BHA), butil-hidroxi-tolueno (BHT), propil galato (PG) e terc- 

butil-hidroquinona (TBHQ) (NAVEENA et al., 2008). 

BHA é mais efetivo na eliminação da oxidação em gorduras animais que em 

óleos vegetais, porém sua eficiência é limitada em óleos insaturados de vegetais ou 

sementes. Sua estabilidade frente a elevadas temperaturas é diminuída, porém sua 

eficácia é maior no controle de oxidação de ácidos graxos de cadeia curta (RAMALHO 

& JORGE, 2006 apud BAILEY, 1996). 

O BHT e o BHA são sinergistas entre si. O BHA age como sequestrante de 

radicais peróxidos, enquanto o BHT age como sinergista, ou regenerador de radicais 

BHA (OMURA, 1995). 

PG é um éster do 3,4,5 ácido triidroxibenzóico, que quando usado em níveis 

elevados pode atuar como pró-oxidante (RAMALHO & JORGE, 2006 apud BAILEY, 

1996). 
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TBHQ é considerado o melhor antioxidante para óleos de fritura, pois resiste ao 

calor e proporciona uma excelente estabilidade para os produtos acabados (DZIEZAC, 

1986). 

Porém, os antioxidantes sintéticos utilizados atualmente têm sidos objetos de 

estudos, por poder causar algum dano à saúde (NAVEENA et al., 2008). Por isso vem 

crescendo o interesse no setor alimentício para substituir antioxidantes sintéticos por 

naturais. Sendo assim, estes estudos proporcionam a base para o crescente 

desenvolvimento e interesse pela utilização de antioxidantes naturais como ingredientes 

funcionais. Dentre os antioxidantes naturais, os carotenoides - pela sua coloração e 

características funcionais - vêm chamando a atenção da indústria alimentícia, Porém, 

dentro do grupo dos carotenoides o licopeno vem sendo alvo de pesquisas por ser o 

mais poderoso antioxidante. 

 

2.2 Licopeno 

Tomates (Solanum lycopersicum) são fontes alimentares que contem uma 

variedade de componentes bioativos, incluindo compostos que atuam como 

antioxidantes como, por exemplo, vitaminas e diversos carotenoides; o licopeno é o 

principal carotenoide encontrado no tomate, e lhe são atribuídos efeitos benéficos na 

promoção da saúde (CANENE-ADAMS et al., 2005).  

Licopeno (C40H56) é um dos 600 carotenoides encontrados na natureza e é um 

pigmento natural que confere a coloração vermelha de certos frutos como tomate, 

melancia, goiaba, pitanga entre outros (BRAMLEY, 2000). É um carotenoide acíclico, 

possuindo 11 ligações duplas conjugadas e duas ligações duplas não conjugadas 

normalmente na configuração all-trans (Figura 2) (BRAMLEY, 2000). Dentre os 

carotenoides o licopeno é o que possui o mais elevado grau de insaturação. 
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Estudos epidemiológicos vêm mostrando que o consumo de tomates e o seu 

principal carotenoide, o licopeno, tem um grande papel na redução do risco de câncer de 

próstata (CANENE-ADAMS et al.,, 2005).  

Di-Mascio, Kaiser & Sies (1989) compararam a eficiência de vários 

carotenoides em relação à capacidade de sequestrar oxigênio singleto, e dentre os 

carotenoides estudados, o licopeno mostrou ser o melhor sequestrador. 

 

 

Figura 2: Estrutura de all-trans-licopeno. 

Fonte: Shu & Pan (2013). 

 

Ribayo-Mercado et al. (1995) sugeriram que o licopeno tem um papel atenuante 

nos processos oxidativos nos tecidos, podendo ser um mecanismo de defesa importante 

contra os efeitos adversos da irradiação ultravioleta na pele.   

A ingestão de licopeno está relacionada principalmente com a prevenção do 

câncer de próstata, porém, Burney et al. (1989) relacionaram a baixa concentração de 

licopeno no soro com maior probabilidade de desenvolver câncer de pâncreas. Já 

Helzlsouer et at. (1989) mostraram a relação da diminuição do licopeno no soro com o 

possível desenvolvimento de câncer de bexiga.  

A ingestão combinada de tomate, molho de tomate, suco de tomate e pizza (dieta 

correspondente a 82% do consumo de licopeno) foi inversamente associada com o risco 

de desenvolvimento de câncer de próstata (GIOVANNUCCI et al., 1995). 

Devida a sua natureza altamente insaturada o licopeno é muito susceptível à 

oxidação sendo facilmente degradado na presença de luz, oxigênio e se exposto a altas 

temperaturas. 
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O licopeno em tomates frescos encontra-se predominantemente na forma all-

trans (SCHIERLE, et al., 1997). Nobre et al. (2009) denominam a forma all-trans como 

sendo o isômero mais termodinamicamente estável, mais fácil de manipular e incorporar 

a alimentos funcionais e nutracêuticos do que a forma cis. Por outro lado, alguns 

estudos atribuem ao isômero cis maior biodisponibilidade por ser mais facilmente 

absorvido pelas células intestinais (BOILEAU, BOILEAU & ERDMAN, 2002).  

Boileau et al. (1999) administraram licopeno na forma isomérica cis em furões e 

o quantificaram no soro, fígado, pulmão, linfa, estômago e intestino delgado e 

atribuíram a presença nesses tecidos ao fato de que esta forma isomérica é melhor 

absorvida do que a forma isomérica trans, pois provavelmente a forma isomérica cis 

tem sua biodisponibilidade aumentada em micelas de ácido biliar e, possivelmente, a 

incorporação preferencial em quilomícrons. (BOILEAU et al., 1999).  

Klipstein et al. (2000) evidenciaram  relação inversa entre os níveis de licopeno 

sérico e a presença de aterosclerose em um estudo populacional e puderam observar 

também uma tendência consistente de diminuição do risco de calcificação da aorta com 

níveis elevados de licopeno no soro. Rissanen et al. (2002)  reportaram que a ingestão 

de licopeno pode desempenhar importante papel na prevenção de doenças 

cardiovasculares, principalmente por impedir a oxidação da LDL-colesterol na parede 

de vasos e artérias.  Rissanen et al. (2003) associaram a baixa concentração de licopeno 

sérico com aumento da espessura da camada íntima da artéria carótida, o que pode 

desencadear acidentes vasculares. A ação antioxidante pode reduzir o risco de acidente 

vascular de algumas formas, e dentre elas estão a supressão da síntese do colesterol, 

inibição da inflamação e a proteção da lipoproteína de baixa densidade (LDL) da 

oxidação (TANG et al., 2009).  
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Tang et al. (2009) sugerem que a proteção de células endoteliais pode ser um dos 

mecanismos benéficos do licopeno para prevenção de doenças cardiovasculares. Ainda, 

Tang et al. (2009) demonstraram a capacidade do licopeno em evitar lesões oxidativas 

em células endoteliais induzidas por H2O2 e diminuir a apoptose em respostas 

oxidativas. 

Palozza et al. (2010) compararam a eficácia do licopeno e do β-caroteno na 

inibição da produção de espécies reativas de oxigênio em macrófagos e puderam 

certificar que o licopeno é mais eficaz que o β-caroteno na proteção contra a formação 

de espécies reativas.  

Fornelli et al. (2007) em um estudo de proliferação de células cancerosas, 

confirmaram o efeito inibidor do crescimento celular do licopeno em uma linhagem de 

células do câncer de mama. Para este efeito foi sugerido que o licopeno atua na 

modulação nas comunicações entre as junções gap intercelular, que pode ser um dos 

mecanismos envolvidos no controle do crescimento celular. 

Qu et al. (2011a) demonstraram que o licopeno foi capaz de proteger neurônios 

contra neurotoxicidade  induzida, provavelmente por meio da inibição da apoptose e do 

estresse oxidativo, o que o evidencia como um agente promissor na terapia na 

prevenção da Doença de Alzheimer.  

Hsiao et al. (2004) avaliaram o efeito protetor do licopeno em lesões 

isquêmicas cerebrais e puderam constatar a ação antioxidante do licopeno neste tipo de 

lesão pela captura de radicais livres, bem como  na inibição da produção de óxido 

nítrico, o que resulta na diminuição do volume de enfarte/isquemia cerebral.  

O estudo de Qu et al. (2011b) demostraram que o licopeno poupou neurônios do 

hipocampo da morte celular por apoptose induzida por trimetil (TMT), uma neurotoxina 

que imita parcialmente o mecanismo de muitas desordens neurodegenerativas. Qu et al. 
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(2011b) sugerem ainda que a atuação do licopeno como agente neuroprotetor é devido a 

sua capacidade  de eliminar radicais livres e reduzir o dano oxidativo. 

Segundo Yang et al. (2013) as propriedades antioxidantes do licopeno 

despertaram o interesse pelo tomate como um potente alimento com propriedades 

anticancerígenas. Estudos experimentais e animais sugerem vários mecanismos pelos 

quais o licopeno pode afetar a carcinogênese gástrica 

Colle et al. (2013) concluíram que o processamento da polpa de tomate na 

presença de lipídios aumenta a biodisponibilidade do licopeno, sendo que o lipídio 

adicionado não teve importância em comparação com as condições aplicadas no 

processo. 

O trabalho de Faisal, O’Driscoll & Griffin (2010), realizado em ratos mostrou 

que  para os compostos altamente lipofílicos como o licopeno, há vários passos que 

influenciam a absorção, tais como a solubilidade nos meios fisiológicos, a absorção 

pelas células intestinais e a distribuição sistêmica. A solubilidade do licopeno é maior 

em meios fisiológicos ricos em lipídios, sendo as formulações a base de lipídios as mais 

adequadas para aumentar sua biodisponibilidade. Faisal, O’Driscoll & Griffin (2010) 

mostraram ainda que o transporte linfático intestinal é o principal mecanismo de 

absorção do licopeno a partir do trato gastrointestinal. 

Através de quantificações feitas por HPLC, Stahl et al. (1992) demonstraram a 

distribuição do licopeno em vários tecidos do organismo como no fígado, rins, 

glândulas adrenais, testículos e ovários. Takayama et al. (2013), realizaram testes em 

animais, onde em um grupo foi administrado licopeno intraperitoneal e no outro grupo o 

licopeno foi introduzido através da alimentação. Takayama et al. (2013) disseram que a 

concentração do licopeno após a ingestão de alimentos pode ser muito menor  do que 

após a injeção intraperitoneal, pois o licopeno tem que ser absorvido através do trato 
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gastrointestinal, porém neste trabalho, através de quantificações puderam encontrar 

licopeno no soro e no fígado dos animais.  

Como mencionado, o licopeno pode se acumular em diferentes órgãos do corpo 

humano e exercer inúmeras funções biológicas, como à prevenção de doenças 

relacionadas ao estresse oxidativo e principalmente a prevenção do câncer.  

Porém, o licopeno apresenta estrutura altamente insaturada o que o torna 

susceptível à degradação rapidamente, sendo que fatores ambientais como luz, 

temperatura e principalmente a presença de oxigênio são os principais agentes que 

favorecem sua oxidação. 

A técnica de microencapsulação representa uma alternativa para minimizar ou 

retardar a degradação do licopeno, tornando-o mais estável, facilitando sua aplicação. 

 

2.3 Microencapsulação 

A microencapsulação é uma tecnologia utilizada para recobrir substâncias 

(compostos ativos) com materiais que as isolam o completamente ou parcialmente do 

meio ambiente, assim proporcionando proteção (CHAMBI et al., 2008). Esta técnica 

possibilita aumentar a estabilidade de compostos bioativos que estão sujeitos a 

condições ambientais adversas, tais como armazenamento e processamento, e para 

preservar a sua atividade antioxidante (RUTZ et al., 2013).  

A encapsulação vem se destacando há décadas por solucionar limitações no 

emprego de medicamentos, ingredientes em alimentos, cosméticos, produtos 

veterinários, de higiene e limpeza, entre outros. Dentre as tecnologias mais populares 

empregadas na produção de microcápsulas destacam-se a coacervação, a evaporação do 

solvente, geleificação iônica, lipossomas, spray drying e spray cooling (também 
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chamada de spray congealing e spray chilling) (OKURO, MATOS JR & TRINDADE 

(2013). 

A microencapsulação vem sendo utilizada para ocultar sabores desagradáveis de 

certos ingredientes e também para a conversão de compostos no estado líquido para o 

estado sólido (GOUIN, 2004). A microencapsulação além de proporcionar uma maior 

proteção ao material encapsulado também proporciona a liberação controlada do mesmo 

em um meio específico a uma taxa conhecida (CHAMBI et al., 2008).  

A liberação controlada dos ingredientes pode melhorar a eficácia dos aditivos 

alimentares e garantir a aplicação da dosagem ótima. Qualquer tipo de estímulo pode ser 

utilizado para começar a liberação do ingrediente encapsulado, tal como a mudança de 

pH (revestimento entérico), o esforço mecânico, a temperatura, a atividade enzimática, 

o tempo, a força osmótica, entre outros meios (GOUIN, 2004). 

A microencapsulação, por sua vez, pode aumentar a estabilidade de 

determinados produtos alimentícios, tais como compostos funcionais que são facilmente 

degradados por fatores ambientais. Assim, esta técnica pode conferir uma maior 

estabilidade, aumentando a durabilidade do produto, consequentemente aumentando sua 

vida de prateleira. 

Dentre as técnicas de microencapsulação uma vem se destacando por utilizar 

baixas temperaturas durante o processo, sendo útil na encapsulação de compostos 

bioativos que são sensíveis a elevadas temperaturas (como as empregadas na técnica de 

spray-drying). A produção de micropartículas por spray-chilling vem ganhando um 

grande interesse por utilizar-se de baixas temperaturas e por ser uma técnica ecológica, 

pois dispensa a utilização de solventes, tais como a água, durante a atomização.  

 

2.3.1 Spray-chilling 
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Spray chilling (também chamada de spray-cooling ou spray-congealing) é o 

processo de atomização de um material fundido em uma câmara refrigerada que 

resultará na formação de um pó (micropartículas) que são sólidas à temperatura 

ambiente (SILLICK & GREGSON, 2012). 

A técnica de spray chilling, dentre as tecnologias de microencapsulação, é a 

mais econômica e é utilizada rotineiramente para o encapsulamento de uma série de 

compostos, como enzimas, microrganismos, ingredientes funcionais tais como 

carotenoides, vitaminas entre outros (GOUIN, 2004). 

Como agentes encapsulantes na maioria das vezes são utilizados materiais de 

origem lipídica, sendo os agentes mais utilizados para esta técnica ácidos graxos, 

triacilgliceróis, álcoois graxos, e ceras com alto ponto de fusão (FINI et al., 2011).  

Nos últimos anos houve aumento no interesse pela técnica de spray chilling, 

devido à dispensa do uso de solventes orgânicos e a economia de energia por ser uma 

metodologia mais rápida do que os outros métodos de microencapsulação (PASSERINI 

et al., 

2010).
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Figura 3: Representação do spray chilling. 

Fonte adaptada: Okuro, 2013. 
O processo de produção das micropartículas consiste primeiramente no preparo 

de solução, dispersão ou emulsão do composto bioativo com o material carreador 

fundido (OKURO, MATOS Jr & FAVARO-TRINDADE, 2013). O material fundido é 

bombeado por meio de uma bomba peristáltica, com uma vazão pré-determinada. Essa 

bomba leva o material fundido até um bico atomizador, que irá aspergir o mesmo dentro 

de uma câmara refrigerada por ar frio ou nitrogênio líquido. Assim que essa mistura 

fundida entrar em contato com o ar frio da câmara imediatamente ocorrerá à 

solidificação, assim ocorrendo à formação das micropartículas sólidas lipídicas (Figura 

3). 

 As micropartículas produzidas por spray chilling são do tipo matriz, onde o 

núcleo (composto bioativo) fica disperso por toda a extensão da partícula. Sendo assim, 

uma proporção significativa do composto ativo fica sobre a superfície da matriz lipídica 

ou saindo da mesma, ou seja, parte do bioativo pode estar em contato direto com o 
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ambiente (GOUIN, 2004). Por isso, muitas vezes este processo não é considerado como 

uma técnica de microencapsulação, pois não há formação do sistema tipo reservatório, 

onde o núcleo fica recoberto pelo material de parede. Gouin (2004) descreve como 

sendo um processo de microencapsulação verdadeiro, aquele em que o núcleo está 

totalmente recoberto pelo carreador.  

Apesar disso, esta técnica vem ganhando destaque por apresentar inúmeras 

vantagens, como a rapidez, o bom desempenho e o custo relativamente baixo do 

processo, propriamente dito, além de dispensar a utilização de água ou solventes 

orgânicos para sua execução, sendo assim desnecessária a eliminação de solventes 

residuais (OKURO, MATOS Jr & FAVARO-TRINDADE, 2013). 

Outro ponto vantajoso na utilização da técnica é que além de ser 

ecologicamente correta - por dispensar a utilização de solventes - a mesma, em 

comparação a outras técnicas, é mais rápida e tem um consumo de energia menor 

(PASSERINI et al., 2010). 

Apesar de esta técnica apresentar vantagens, alguns problemas podem 

acontecer tais como a cristalização lipídica que pode provocar a expulsão do núcleo, 

pois o espaço disponível para o mesmo pode ser reduzido podendo ocasionar a sua 

expulsão da micropartícula (LEONEL et al., 2010).  

Outras inconveniências, além da expulsão do núcleo, podem acontecer na 

técnica como: a baixa capacidade de encapsulação do recheio (núcleo), a instabilidade 

deste recheio na temperatura de fusão do carreador, pois este tem que se manter estável 

e também requer cuidados operacionais no sentido de evitar a solidificação e 

aglomeração da mistura fundida, na linha de alimentação, o que compromete a 

eficiência de atomização e consequentemente o processo, de maneira geral (OKURO, 

MATOS Jr & FAVARO-TRINDADE, 2013). 



31 

 

 

 

Em relação à terminologia da técnica de microencapsulação por spray-chilling, 

não há uma concordância na literatura, por isso muitas vezes os termos spray-cooling 

(GOUIN, 2004) e spray-congealing (ALBERTINI et al., 2008; ILIC et al., 2009; 

MARTINS et al., 2013) são utilizados como sinônimos para tal técnica. Zuidam & 

Shimoni (2010) definem para spray-chilling o processo onde se utiliza carreadores cujo 

ponto de fusão varia de 34-42ºC, e uma temperatura de ponto de fusão maior para os 

carreadores usados na técnica de spray-cooling. Para classificação de spray-congealing 

Albertini et al., (2008) determinaram carreadores com pontos de fusão, em torno de 45 a 

75 ºC. 

Vários estudos vêm desenvolvendo aplicações para as micropartículas obtidas 

por spray-chilling como, por exemplo, aumentar a dissolução de fármacos (ELKORDY 

& ESSA, 2010), o mascaramento de sabores indesejáveis (YAJIMA et al., 1996), 

aumentar a viabilidade de probióticos quando expostos a ambientes adversos como 

fluídos gástrico e intestinal (PEDROSO et al., 2012). 

Yajima, Umeki & Itai (1999) encapsularam Claritromicina (antibiótico) por 

spray-congealing utilizando uma matriz de cera para mascarar o gosto amargo e 

verificaram que a técnica foi eficaz no mascaramento do sabor indesejado do fármaco.  

Passerini et al. (2003) estudaram a liberação controlada do fármaco cloridrato 

de verapamil e por métodos espectrofotométricos avaliaram a dissolução do mesmo. 

Estes autores verificaram que a encapsulação deste fármaco por spray-congealing em 

uma matriz de cera é promissora, pois, estas partículas mostraram liberação de ordem 

zero, durante 8 h, sem modificar as propriedades de estado sólido do fármaco. 

Wegmuller et al. (2006) utilizando uma matriz lipídica encapsularam iodo, 

ferro e vitamina A com o objetivo de suplementar o sal de cozinha e verificaram que a 
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técnica de spray-cooling produziram micropartículas estáveis e através de análises 

sensoriais obtiveram uma boa aceitação deste sal suplementado.  

Pedroso et al. (2012) encapsularam Bifidobacterium subsp. lactis e 

Lactobacillus acidophilus por meio da técnica de spray-chilling utilizando como agente 

carreador uma gordura interesterificada de palma e palmiste e puderam observar a 

sobrevivência destes microrganismos ao longo do processo de microencapsulação e 

através de testes in vitro de simulação de fluídos gastrointestinais verificaram que a 

micropartícula foi eficaz na proteção aos microrganismos. 

A microencapsulação por spray-chilling se mostra muito vantajosa no que diz 

respeito à encapsulação de compostos bioativos, pois por utilizar baixas temperaturas no 

processo se torna conveniente para a encapsulação de substâncias termossenssíveis, 

além de ser um método fácil, rápido, contínuo e por dispensar a utilização de solventes 

tornando uma técnica ambientalmente correta. Contudo, apresenta alguns 

inconvenientes como a baixa eficiência de encapsulação e a expulsão do recheio devido 

à recristalização lipídica durante o armazenamento. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

3.1. Materiais 

 Como carreador foi utilizada uma gordura vegetal Tri-HS-48 (marca Triângulo 

Alimentos, Itápolis-SP), com ponto de fusão de aproximadamente 51
o
C.  

O núcleo ou material ativo, o licopeno, foi doado pela empresa DSM Produtos 

Nutricionais Brasil LTDA (São Paulo). Consistia em uma preparação comercial de 

licopeno e óleo de girassol (DSM, Redvivo 10% FS) na proporção de 1:10. 

Goma arábica (marca Dinâmica. Química Contemporânea Ltda.). 

Carboximetilcelulose (Fagron do Brasil Farmacêutica Ltda. São Paulo). 

 

3.2. Métodos 

3.2.1. Composição em ácidos graxos do agente carreador 

A análise de cromatografia gasosa de ésteres metílicos de ácidos graxos foi 

realizada de acordo com o método oficial 1-62 da AOCS (1998). Utilizou-se um 

cromatógrafo gasoso Shimadzu 2010 AF (Japão), com injetor automático (Shimadzu, 

modelo AOC 20i, Japão) e detector de ionização de chama nas seguintes condições 

experimentais: coluna capilar altamente polar de bis-cianopropil polisiloxano 0,20 μm, 

100 m x 0,25 mm i.d. (SP – 2560, Supelco, Bellefonte, PA, EUA), utilizou-se hélio 

como gás de arraste (velocidade linear de 19,5 cm/seg); temperatura do injetor de 250 

ºC, temperatura da coluna de 140 ºC (5 minutos), 140/240 ºC (taxa de 4 ºC/min), 240 ºC 

(15 minutos); temperatura do detector de 260 ºC e volume de injeção de 1,0 μL; split 

100:1. Os ácidos graxos foram identificados por comparação com padrões externos 

adquiridos da Supelco (Bellefonte, PA, EUA). A quantificação foi realizada com base 

nas relações de área de cada ácido graxo com a área do padrão interno metiltridecanoato 
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(Zenebon et al., 2008), utilizando os fatores de correção de resposta do detector de 

ionização de chama e de conversão de ésteres metílicos de ácidos graxos para ácido 

graxo. 

 

3.2.2. Preparação das micropartículas 

As micropartículas foram produzidas por meio da técnica de spray-chilling, de 

acordo com o método descrito em Chambi et al., (2008), com algumas modificações. A 

gordura foi derretida a uma temperatura de 60ºC e depois se adicionou o licopeno. A 

temperatura foi determinada através de estudos preliminares, onde se observou a melhor 

temperatura para manter estável o licopeno e a solução bombeável no processo de 

atomização. Em seguida a solução foi atomizada em um spray-chiller (Labmaq Brasil), 

em uma câmara fria a 13
o
C, usando bico de 1,2 mm, pressão do ar de 1.0 kgf/cm

2 
e uma 

vazão de 40 mL/min.   

Foram realizados 6 tratamentos, de acordo com a Tabela 1, onde o tratamento 1 

continha 20% de solução oleosa de licopeno, tratamento 2 continha 23,1%, tratamento 3 

continha 28,6%, tratamento 4 continha 33,3%, tratamento 5 continha 17,9% de solução 

oleosa de licopeno com a adição de 10% de goma arábica e o tratamento 6 continha 

19,2% de solução oleosa de licopeno com adição de 5% de carboximetilcelulose. 

Antes da realização dos tratamentos quantificou-se o licopeno doado pela 

DSM, e verificou que sua concentração era de 14%. 

Realizaram-se 3 repetições de cada processo e triplicata de todas as análises. 
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Tabela 1- Composição dos tratamentos que foram estudados. 

 

Tratamentos 
(% de solução 

oleosa de 

licopeno) 

Formulação 

Gordura 

(g) 

Solução oleosa 

de licopeno*  

(g) 

Goma arábica 

(g) 

CMC 

(g) 

1 (20) 60 15 - - 

2 (23,1) 60 18 - - 

3 (28,6) 60 24 - - 

4 (33,3) 60 30 - - 

5 (17,9) 60 15 6 - 

6 (19,2) 60 15 - 3 

* O teor de licopeno na solução oleosa era de 14%. 

 

3.2.3. Quantificação do licopeno 

 

Para as análises de estabilidade, o licopeno foi quantificado por 

espectrofotometria, conforme Rocha et al., (2012).  

Para liberação do licopeno das micropartículas, cerca de 10 mg de amostra foi 

adicionada em 10 mL éter de petróleo, após os tubos foram homogeneizados em vórtex. 

A absorção foi lida em espectrofotômetro (Hach, DR 2800, EUA) em um comprimento 

de onda a 470 nm. Para os cálculos, foi usada a fórmula abaixo (RODRIGUEZ-

AMAYA, 2001):  

 

                                                  

          _______________        onde, 

           

 

A = absorbância 

Concentração de licopeno = 
(A x V x 10

6
) 

(A
1%

(ε) x m x 100) 
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V = volume final em mL 

A
1% 

= coeficiente de absorção do licopeno em éter de petróleo = 3450 cm
-1 

m = massa final da amostra em gramas 

Para determinar a degradação do material encapsulado foi utilizada a seguinte 

fórmula: 

 

             

                            ___________________  x 100    -100   onde, 

                               licopeno   inicial (mg)  

 

 

Licopeno Inicial = Quantificação do licopeno no primeiro dia (mg/Kg);  

Licopeno Final = Quantificação do licopeno em 3, 30, 60 e 90 dias (mg/Kg) 

 

3.3. Caracterização das partículas obtidas 

3.3.1.  Análise da distribuição do tamanho de partícula  

Para a avaliação do tamanho e distribuição de tamanho das partículas sólido 

lipídicas utilizou-se o analisador de partículas por difração de raio laser Shimadzu Sald-

201V  (Japão). Para a análise as partículas foram dispersas em álcool etílico (Synth, 

Brasil) e colocadas rapidamente em ultrassom para dispersá-las. Esta técnica foi 

aplicada periodicamente no material estocado, com o objetivo de avaliar a estabilidade 

física das micropartículas e, principalmente, a possibilidade de aglomeração. 

 

 

 

Degradação = 
licopeno final (mg) 
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3.3.2 Análises morfológicas  

A morfologia das micropartículas foi estudada por microscopia eletrônica de 

varredura (MEV), por meio do microscópio Tabletop Microscope Hitachi (Japão) TM 

3000, com o programa TM 3000. Para o MEV, as micropartículas foram acomodadas 

em uma fita de carbono dupla face (Ted Pella, Inc.), e estas foram fixadas em stubs de 

alumínio. As imagens foram captadas com aceleração de voltagem de 5 kV, com 

corrente de 1750 mA.   

 

3.3.3. Espectroscopia de Infravermelho com Transformadas de Fourier 

(FT-IR) 

Os espectros FT-IR foram obtidos em um espectrômetro de infravermelho 

(Perkin Elmer, Spectrum One, EUA), onde os ingredientes puros e as micropartículas 

foram adicionados diretamente no equipamento em um acessório (Universal ATR 

Sampling Accessory), onde se realizou a varredura das amostras. A faixa de varredura 

foi de 650-4000 cm
-1

 e a resolução de 4 cm
-1

. 

 

3.3.4. Difração de Raio X (DRX) 

Os difratogramas de raios X foram obtidos em um difratômetro Bruker D8  

(Billerica - Massachusetts – USA), à temperatura ambiente. com radiação Cu kα 

(=1.5405 Å), tensão de 40 kV, corrente de 30 mA, velocidade angular de 0,05 º/s, em 

geometria -2 com 2 variando de 3 a 35º. 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Billerica,_Massachusetts
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3.4.  Avaliação da estabilidade do licopeno microencapsulado 

 A estabilidade do licopeno foi avaliada por meio de quantificações 

periódicas nas micropartículas lipídicas, bem como, por meio das avaliações da cor 

instrumental nas micropartículas lipídicas.  

 

3.4.1. Avaliação da estabilidade do licopeno microencapsulado 

O licopeno encapsulado foi quantificado periodicamente, conforme descrito no 

item 3.2.3. As análises foram realizadas em triplicata, nos tempos 0, 3, 30, 60 e 90 dias 

após a encapsulação, com os materiais estocados em dessecadores em quatro condições 

sendo que o primeiro dessecador foi mantido em BOD (Biochemical Demand Oxigen) 

protegido da luz, na presença de oxigênio a temperatura ambiente (20-22ºC) com UR 

controlada a 33% com cloreto de magnésio. O segundo dessecador foi mantido em 

BOD, protegido da luz, a temperatura ambiente e com a aplicação de vácuo. O terceiro 

dessecador foi mantido sob refrigeração (5-6ºC), protegido da luz, na presença de 

oxigênio e com UR controlada a 33%. O quarto dessecador foi mantido sob refrigeração 

(5-6ºC), protegido da luz e com a aplicação de vácuo. Para o cálculo de estabilidade, a 

quantidade de licopeno determinada no tempo 0 foi considerada como sendo o licopeno 

com 100% de retenção (TRINDADE e GROSSO, 2000). 

 

3.4.2. Análise Instrumental de cor 

A medição de cor no sistema L*a*b* foi realizada no espectrofotômetro 

portátil modelo miniscan XE plus da Hunterlab com Iluminante D65 e observador a 10° 

utilizando o software Universal Software V4.10 para coleta e tratamento de 
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dados.   Avaliação Instrumental de cor das amostras foi realizada nos tempos 0, 3, 30, 60 

e 90 dias na tentativa de estabelecer uma correlação entre estabilidade e a mudança de 

cor das amostras resultante da degradação do licopeno. 

 

3.5.  Determinação da biodisponibilidade do licopeno livre e encapsulado 

3.5.1. Animais 

O estudo da biodisponibilidade do licopeno livre e encapsulado foi 

desenvolvido com 68 ratos machos Wistar, com três semanas de idade, pesando entre 

200-250g, provenientes da Anilab – Animais de Laboratório Criação e Comércio Ltda. – 

EPP- Paulínia/SP. Os animais foram acomodados no Laboratório de Bioquímica da 

UNIARARAS, submetidos a ciclo de claro e escuro, onde receberam água e ração ad 

libitum durante o período experimental. Todos os procedimentos do ensaio de 

biodisponibilidade foram executados após a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa 

(Parecer n° 016/2012) da instituição em apreço. 

 

3.5.2. Tratamento dos animais 

Os animais foram divididos em 16 grupos sendo que 12 grupos continham 5 

animais cada e 4 grupos com 2 animais. Os grupos com 2 animais serviram como 

controle, pois esses animais não receberam licopeno e foram denominados I, II, III, IV. 

Os grupos V, VI, VII, VIII receberam licopeno livre. Os grupos IX, X, XI, XII, XIII, 

XIV, XV, XVI receberam o tratamento contendo o licopeno encapsulado que apresentou 

a melhor estabilidade. O licopeno livre e microencapsulado foram administrados por 

gavagem, na dose de 20 mg/Kg, na forma de uma suspensão com óleo de soja. Os 

animais foram submetidos a jejum desde 12 horas antes da administração de licopeno 
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até a coleta de amostra (sangue) com livre acesso a água (FAISAL, O´DRISCOLL & 

GRIFFIN, 2010). 

 

3.5.3. Coleta das amostras biológicas 

Os animais foram anestesiados com 0,3 mL de uma mistura constituída por 

quetamina 50 mg/mL e xilasina 2% (3:1) antes da coleta do sangue. Uma amostra de 

sangue (4 mL) foi coletada de cada animal, por punção cardíaca, após 2 (grupos I, V, IX 

e XII), 4 (grupos II, VI, X e XIV), 6 (grupos III, VII, XI e XV) e 8 horas (grupos IV, 

VIII, XII e XVI) após a administração de licopeno encapsulado e livre, sendo que os 

grupos I, II, III e IV não receberam licopeno encapsulado ou  livre, porém seguiram a 

mesma ordem do tempo de coleta de amostras.  As amostras de sangue foram mantidas 

ao abrigo de luz e sob refrigeração. Posteriormente, as amostras foram centrifugadas em 

centrifuga refrigerada (Centrifuge 5430R, Eppendorf, Alemanha) por 5 minutos, a 5000 

rpm para obtenção do soro. Após a obtenção do soro ocorreu a determinação do 

licopeno sérico por CLAE. 

  

3.5.4. Extração do licopeno sérico  

A extração de licopeno no soro foi realizada conforme Riso & Porrini (1997) 

com modificações, preparando uma mistura com 1,5 mL de soro, 2 mL de metanol e 2 

mL éter de petróleo. Essa mistura foi homogeneizada em vórtex por 1 minuto e 

centrifugada por 5 minutos a 5000 rpm. Em seguida, em torno de 1,5 mL do 

sobrenadante foi utilizado para a quantificação por CLAE. 

 

3.5.5. Análise de licopeno por cromatografia líquida de alta eficiência 

(CLAE) 
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Utilizou-se um sistema de cromatografia líquida de alta eficiência (Shimadzu, 

Prominence) equipado com uma bomba quaternária, desgaseificador, injetor 

automático, forno de coluna (30ºC), detector por arranjo de diodos (470 nm) e controle 

via software (Shimadzu, LCSolutions versão 1.25). As análises foram conduzidas em 

coluna analítica (Shim Pack VP-ODS de 250 mm de comprimento, 4,6 mm de diâmetro 

interno e 4,6 µm de tamanho de partícula), fase móvel isocrática contendo metanol 

(Êxodo) e acetato de etila (Êxodo) na proporção de 80:20 (v/v) com fluxo de 1,0 

mL/min, volume de injeção de 20 µL e tempo de corrida 30 minutos. A quantificação 

do licopeno foi realizada por adição de padrão interno (-caroteno, Sigma 93% de 

pureza) e a curva de calibração entre 0,10 a 1,20 mg/mL de licopeno (DSM). 

 

3.6. Análises Estatísticas 

Os dados obtidos foram analisados estatisticamente utilizando-se o programa 

estatístico SAS (Statistic Analisy System), versão 9.2, por análise de variância ANOVA 

e teste de Tukey, ao nível de 5%. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

4.1. Caracterização do carreador 

A fim de se caracterizar a matriz lipídica utilizada, realizou-se estudo de sua 

composição em ácidos graxos por cromatografia gasosa. 

Conforme os resultados apresentados na Tabela 2 verifica-se que a matriz 

lipídica utilizada era composta de ácidos graxos saturados como os ácidos caprílico, 

láurico, mirístico, palmítico e esteárico e de ácidos graxos insaturados como os ácidos 

oléico (ômega-9), linoleico (ômega-6) e o eicosatrienóico (família do ômega-6), porém, 

a matriz lipídica era composta principalmente pelos ácidos palmítico, esteárico e oléico. 

A presença de diferentes ácidos graxos na composição da gordura pode ser interessante 

para a formação de cristais com tamanhos e formatos distintos, o que facilitaria a 

acomodação na formação das micropartículas sólido lipídicas, conferindo-lhe maior 

estabilidade, evitando a expulsão do ingrediente ativo durante o armazenamento, devido 

ao polimorfismo, conferindo proteção ao ingrediente bioativo. 

 

Tabela 2: Composição em ácidos graxos da gordura vegetal utilizada. 

Ácido graxo Massa (%) 

Caprílico C8:0 1,31 

Láurico C12:0 0,45 

Mirístico C14:0 0,82 

Palmítico C16:0 30,43 

Esteárico C18:0 34,52 

Oleico C18:1 27,61 

Linoleico C18:2 4,61 

Eicosatrienóico C20:3 0,19 

 

4.2. Spray Chilling  

O processo de spray chilling empregado para a elaboração das micropartículas 

lipídicas sólidas (MLS) carregadas de licopeno, resultou na obtenção de pós com 
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coloração vermelha intensa, fluido, porém com algumas aglomerações (Figura 4). 

Não se observou diferenças entre as colorações  dos tratamentos.  

 
Figura 4: Imagem do pó contendo as micropartículas lipídicas sólidas carregadas de 

licopeno. 

 

4.3. Caracterização das micropartículas 

4.3.1. Morfologia por Microscopia Eletrônica de Varredura  

Na Figura 5 (de A a F) pode-se observar micrografias das MLSs obtidas por 

microscopia eletrônica de varredura (MEV). 

As imagens mostram MLSs com formatos esféricos, apresentando 

aglomerações, diâmetros variados, com superfície rugosa e a presença de alguns 

poros, todavia sem a presença de rachaduras. A obtenção do formato esférico é 

importante para facilitar o escoamento e a aplicação do pó, por outro lado, a 

rugosidade superficial pode dificultar o escoamento e pode ser indicativa da 

formação de uma matriz lipídica heterogênea. Ainda, a presença de poros nas 

partículas pode comprometer sua funcionalidade, pois pode facilitar o acesso do 

oxigênio, que é um fator pró-oxidante, ao licopeno aprisionado na matriz lipídica. 
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Figura 5: Micrografias das micropartículas obtidas por spray-chilling. (A) Tratamento 1 (20% 

de licopeno) com aumento de 1000x; (B) Tratamento 2 (23,1% de licopeno) com aumento de 

1000x; (C) Tratamento 3 (28,6% de licopeno) com aumento de 1000X; (D) Tratamento 4 

(33,3% de licopeno) com aumento de 1000x; (E) Tratamento 5 (17,9% de licopeno + goma 

arábica) com aumento de 1000x; Tratamento 6 (19,2% de licopeno + carboximetilcelulose) com 

aumento de 1000x. 

 

Entre os tratamentos não foi possível evidenciar diferenças morfológicas 

conforme houve aumento da proporção do núcleo ativo (solução oleosa de 

A B 

C D 

E F 
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licopeno), portanto, foi possível produzir partículas com maior carregamento de 

núcleo sem alterar sua morfologia. A adição dos polissacarídeos goma arábica e da 

carboximetilcelulose também não promoveu alterações morfológicas detectáveis 

pela microscopia eletrônica de varredura, como rachaduras nas micropartículas. 

Resultados semelhantes aos apresentados foram obtidos por Chambi et al., 

(2008), que ao encapsular hidrolisado de caseína por spray-chilling utilizando 

carreadores lipídicos (ácido esteárico, ácido oleico e ácido láurico) obtiveram 

partículas com formatos esféricos, paredes irregulares, sendo bastante enrugadas e 

mostrando a presença de partículas de tamanhos variados.  

Ilica et al. (2009) encapsularam glimepirida, um fármaco antidiabético, por 

spray congealing utilizando um carreador lipídico, e puderam observar, por 

microscopia eletrônica de varredura, partículas aglomeradas, com formatos esféricos 

e superfícies relativamente lisas. 

Pedroso et al. (2012), ao encapsularem bactérias probióticas por spray-

chilling, obtiveram partículas com formatos esféricos, com superfícies irregulares e 

rugosas. O que se assemelha com os resultados achados neste trabalho. 

Na encapsulação por spray-congealing de proteína em uma matriz lipídica, 

Di Sabatino et al. (2012) encontraram micropartículas com formatos esféricos e ao 

contrário deste trabalho, eles não encontraram evidências de aglomerações. Todavia 

estes autores utilizaram carreadores com pontos de fusão mais altos. 

Okuro et al. (2013), encapsularam Lactobacillus acidophilus utilizando 

uma matriz lipídica por spray-chilling e por meio de imagens de microscopia 

eletrônica de varredura, observaram que as micropartículas possuíam formato 
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esférico, superfície continua, relativamente lisa e sem evidência de rachaduras ou 

poros. 

4.3.2. Tamanho e distribuição de partículas 

Os resultados referentes a distribuição de partículas dos seis tratamentos (T1 a 

T6) nas diferentes formas de armazenamento (sob UR de 33%, vácuo, temperatura 

ambiente e de refrigeração), no dia do preparo das partículas (dia 0) e após 90 dias de 

seu armazenamento, estão expressos nas Figuras 6 a 11. 

Para as amostras do tratamento 1 armazenadas à temperatura ambiente, sob UR 

de 33% e vácuo (Figura 6 A e B), pode-se observar ligeiro deslocamento para a direita 

do pico após 90 dias de estocagem, ou seja, houve um pequeno aumento no tamanho 

das partículas durante seu armazenamento, que pode ser relacionado à aglomeração dos 

pós. A aglomeração pode ter ocorrido em função da presença na forma líquida ou da 

fusão de alguns triacilgliceróis (com menor ponto de fusão), os quais, líquidos, 

promoveram a aderência entre as partículas lipídicas. A presença de aglomerados 

também foi detectada pela microscopia eletrônica de varredura. A aglomeração não 

acorreu nas amostras mantidas sob temperatura de refrigeração, pois os picos obtidos 

nos dias 0 e 90 estavam praticamente sobrepostos (Figura 6 B e C), o que permite inferir 

que a refrigeração foi importante para manter o tamanho original dessas partículas. 

 

 

. 
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Figura 6: Tamanho e distribuição de partícula do tratamento 1 no início (dia 0     ) e no 

final do armazenamento (90 dias    ), sendo A: armazenado à temperatura ambiente e 

sob UR 33%; B: armazenado em temperatura ambiente e sob vácuo; C: armazenado sob 

temperatura de refrigeração e sob UR 33% e D: armazenado sob temperatura de 

refrigeração e sob vácuo. 

 

Para o tratamento 2 (Figuras 7 A - D) foram obtidos resultados muito similares 

aos do tratamento 1, com maior deslocamento para a direita e estreitamento do pico para  

amostra mantida sob UR de 33% (Figura 7A), indicando que esta foi a condição que 

mais afetou o tamanho e a distribuição dessas partículas.  

 

 

 

 

  

  

A

 A  

B 

C D 
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Figura 7. Tamanho e distribuição de partícula do tratamento 2 no início (dia 0      ) e no 

final do armazenamento (90 dias     ), sendo A: armazenado em temperatura ambiente e 

sob UR 33%; B: armazenado em temperatura ambiente e sob vácuo; C: armazenado sob 

temperatura de refrigeração e sob UR 33% e D: armazenado sob temperatura de 

refrigeração e sob vácuo. 

 

 

No tratamento 3 (Figuras 8 A - D), os resultados foram distintos dos obtidos 

para os tratamentos 1 e 2, pois sob UR de 33% e temperatura ambiente praticamente não 

houve alteração na distribuição (Figura 8A), sob vácuo houve aumento, e sob 

refrigeração houve discreto deslocamento do pico. Esta amostra tem maior teor de 

solução oleosa de licopeno, logo tem maior teor de ácidos graxos insaturados, que tem 

menor ponto de fusão, portanto, a amostra esta amostra está mais sujeita a aglomeração 

que a 1 e 2. 

 

  

  

A B 

C D 
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Figura 8: Tamanho e distribuição de partícula do tratamento 3 no início (dia 0     ) e no 

final do armazenamento (90 dias      ), sendo A: armazenado em temperatura ambiente e 

sob UR 33%; B: armazenado em temperatura ambiente e sob vácuo; C: armazenado sob 

temperatura de refrigeração e sob UR 33% e D: armazenado sob temperatura de 

refrigeração e sob vácuo. 
 

 

 

Nos tratamentos 4 (Figuras 9 A-D) não se verificou a tendência de que quanto 

maior o teor de solução oleosa de licopeno maior a aglomeração durante a estocagem, 

pois verificou-se deslocamentos muito discretos em toda as condições de estocagem, 

exceto sob refrigeração e vácuo (Figura 9D), onde os picos estavam praticamente 

sobrepostos, indicando que esta amostra foi pouco suscetível à aglomeração durante a 

estocagem e que a condição de refrigeração e vácuo foi a mais adequada para seu 

armazenamento no que diz respeito a manutenção do tamanho das partículas. 

Com relação aos tratamentos 5 e 6 (Figuras 10 A-D e 11 A-D) verificou-se 

também pequenos deslocamentos dos picos em todas as condições de estocagem, ou 
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seja, houve ligeira tendência à aglomeração, que também foi menor sob refrigeração e 

vácuo, principalmente para o tratamento 5 (Figura 10D). 

 

Figura 9: Tamanho e distribuição de partícula do tratamento 4 no início (dia 0      ) e no 

final do armazenamento (90 dias      ), sendo A: armazenado em temperatura ambiente e 

sob UR 33%; B: armazenado em temperatura ambiente e sob vácuo; C: armazenado sob 

temperatura de refrigeração e sob UR 33% e D: armazenado sob temperatura de 

refrigeração e sob vácuo. 
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Figura 10: Tamanho e distribuição de partícula do tratamento 5 no início (dia 0     ) e no 

final do armazenamento (90 dias     ), sendo A: armazenado em temperatura ambiente e 

sob UR 33%; B: armazenado em temperatura ambiente e sob vácuo; C: armazenado sob 

temperatura de refrigeração e sob UR 33% e D: armazenado sob temperatura de 

refrigeração e sob vácuo. 
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Figura 11: Tamanho e distribuição de partícula do tratamento 6 no início (dia 0     ) e no 

final do armazenamento (90 dias     ), sendo A: armazenado em temperatura ambiente e 

sob UR 33%; B: armazenado em temperatura ambiente e sob vácuo; C: armazenado sob 

temperatura de refrigeração e sob UR 33% e D: armazenado sob temperatura de 

refrigeração e sob vácuo. 

 

 

 

De maneira geral os resultados obtidos para a análise do tamanho e distribuição 

de partículas mostraram que os tamanhos se concentraram em torno de 60-110 µm, 

podendo ser observado também a presença de partículas com tamanhos próximos a 10 

µm, indicando alta polidispersidade. Isto foi observado para todos os tratamentos, sendo 

que as concentrações de licopeno utilizadas para cada formulação não tiveram 

influência no tamanho de partícula.  

Esta polidispersidade também foi observada pelas imagens de microscopia 

eletrônica de varredura (Figura 2), onde se pode verificar micropartículas com tamanhos 

bem diferentes. 
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Albertini et al. (2008) obteveram resultados semelhantes aos encontrados neste 

trabalho ao encapsular cloridrato de propafenona e vitamina E por spray-congealing, 

pois verificaram que a faixa de tamanho de partícula predominante foi de 75-150 µm. 

Yajima, Umeki & Itai (1999) ao encapsularem claritromicina por spray-

congealing, obtiveram partículas com faixa de tamanho em torno de 82,5-169,9 µm. Di 

Sabatino et al. (2012) ao utilizarem a técnica de spray-congealing para encapsular 

proteínas, verificaram que os tamanhos médios das partículas obtidas estavam entre 

150-300 µm. De fato, Sillick & Gregson (2012) relatam que partículas obtidas por meio 

de um bico de pressão tendem a ter diâmetros entre 40-300 µm. 

Com resultados distintos aos encontrados neste trabalho, Leonel et al. (2010) 

obtiveram diâmetros médios de suas partículas entre 25-32 µm e Chambi et al. (2008) 

ao encapsular hidrolisado de caseína por spray-chilling também atingiram tamanhos 

médios de 19,9-21,7 µm. Considerando que estes trabalhos foram realizados pelo 

mesmo grupo de pesquisa, a diferença obtida do presente trabalho pode ser atribuída na 

utilização de dispositivos de atomização distintos.  

 

4.3.3. Espectroscopia de Infravermelho com Transformadas de Fourier 

(FTIR). 

Os espectros na região média do infravermelho (4000 a 400 cm
-1

) apresentam 

bandas que podem ser atribuídas às vibrações dos grupos funcionais dos compostos 

orgânicos (GUILLÉN et al., 1997). Desta forma, a análise de FTIR tem sido utilizada na 

avaliação de micropartículas e microcápsulas, pois se trata de uma ferramenta que pode 

detectar possíveis ligações químicas que tenham ocorrido entre o ingrediente ativo e o 

agente carreador, além de alterações nas moléculas presentes. 
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Esta análise não foi realizada para os tratamentos T5 e T6 porque estes foram 

inseridos no projeto depois que estas análises já tinham sido feitas. 

Na Figura 7 podem ser verificados os espectros das micropartículas (T1 a T4), 

da gordura vegetal pura e da solução oleosa do licopeno. Nas micropartículas, no 

carreador e na solução oleosa de licopeno o componente majoritário era triacilglicerol, 

desta forma eram esperadas e foram obtidas bandas características das vibrações dos 

grupos funcionais presentes nesta molécula em todas as amostras analisadas. Assim, de 

acordo com Dufour (2009) e Guillén & Cabo (1997), as bandas relativas às vibrações de 

estiramento das ligações ésteres do triacilglicerol aparecem entre 1300 e 1000 cm
-

1
(aproximadamente 1175 cm

-1
 neste trabalho), as vibrações de estiramento de alta 

intensidade do grupo funcional carbonila ocorrem por volta de 1750 cm
-1

 e da cadeia 

acil, também de estiramento de alta intensidade, entre 3000-2800 cm
-1

.  

Figura 12: Espectro de absorção na região do infravermelho, sendo A: agente carreador 

(gordura); B: núcleo ativo (solução oleosa de licopeno); C: T1(20% de solução oleosa 

de licopeno); D:  T2 (23,1% de solução oleosa de licopeno); E: T3 (28,6% de solução 

oleosa de licopeno) e F: T4 (33,3% de solução oleosa de licopeno). 

A

 a  

B 

C 
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As bandas que apareceram em todos os espectros obtidos foram similares, com 

pequenas diferenças de intensidade, denotando que o processo empregado para a 

obtenção das micropartículas e a presença de licopeno não promoveram a formação de 

ligações distintas nas amostras atomizadas. A banda que aparece entre 950–980 cm
−1

nos 

espectros de todas as amostras, mas em maior intensidade no espectro da solução oleosa 

de licopeno, refere-se às ligações -HC=CH-trans, que ocorrem em grande número na 

molécula do licopeno. Esta banda foi reportada por Rubio-Diaz et al., (2010), quando 

estes autores estudaram extratos contendo licopeno.  

Albertini et al., (2010) obtiveram resultado semelhante, pois não detectaram 

interações químicas entre o atenolol e os carreadores lipídicos na caracterização por 

FTIR das micropartículas obtidas por spray-congealing.  

 

4.3.4. Difração de Raios-X (DRX) 

Na Figura 8 podem ser observados os difratogramas das micropartículas 

(tratamentos T1 a T4), da gordura pura e da solução oleosa de licopeno que foram 

obtidos após aproximadamente 90 dias de estocagem do material, à temperatura de 4º C. 

As amostras T5 e T6 não foram analisadas porque foram inseridas no projeto depois que 

esta análise tinha sido feita. 

Verifica-se que o padrão de difração obtido para a solução oleosa de licopeno é 

predominantemente característico de material amorfo, ou seja, apresenta uma banda 

com aproximadamente 10º de largura entorno de 2=19º, e picos de baixa intensidade 

em 2=24,4 e 2=26,2º. Já os difratogramas das micropartículas e da gordura são 

similares e característicos de materiais no estado cristalino, com presença de picos bem 

definidos em 2 = 6º, 21º e 23,5º. Os difratogramas das micropartículas, que são uma 
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mistura de gordura e solução oleosa de licopeno, apresentam sobreposição dos padrões 

amorfos (solução oleosa de licopeno) e cristalino (gordura). Observa-se pelos 

difratogramas uma diminuição gradativa na intensidade relativa dos picos de difração 

quando se altera a proporção da mistura gordura + solução oleosa de licopeno. 

O fato das micropartículas e da gordura pura terem apresentado perfis 

cristalinos similares permite inferir que a fase cristalina da gordura vegetal nas 

micropartículas não é alterada pela mistura com a solução oleosa de licopeno, 

independentemente da sua concentração, nem pelo processo empregado na sua 

produção. Os picos de difração da gordura referem-se à fase polimórfica β. Esta forma 

polimórfica também foi verificada em outros estudos onde foram produzidas 

micropartículas lipídicas utilizando-se o processo de spray chilling (Gamboa et al.,, 

2011; Okuro et al., 2013).  

O conhecimento da forma polimórfica dos cristais que originam as 

micropartículas lipídicas é de extrema importância principalmente devido ao fato dos 

triacilgliceróis manifestarem o fenômeno de polimorfismo, que é a capacidade de um 

material exibir diferentes formas cristalinas. Em geral gorduras podem exibir as fases α, 

β’ e β, que apresentam diferentes estabilidades termodinâmicas. Se sofrerem rearranjo 

estrutural, alterando a forma polimórfica de seus cristais, as micropartículas lipídicas 

podem expulsar seu recheio, expondo-o às condições adversas do meio e, portanto, 

tendo sua funcionalidade comprometida. 

De acordo com Müller, Radtke e Wissing (2002), durante o armazenamento de 

partículas lipídicas que apresentam cristais na forma polimórfica α, pode haver 

modificações na matriz lipídica, levando à formação do polimórfo β, e essas 

transformações podem levar à expulsão do material ativo do interior da partícula. No 

presente trabalho, embora se tenha determinado a presença da forma polimórfica β, que 
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é a mais estável, não se pode afirmar se a gordura que constituía as micropartículas e o 

processo utilizado para encapsulação propiciaram a obtenção desta forma ou se houve 

rearranjo cristalino, pois não foi possível realizar a análise de DRX logo após o preparo 

nem tampouco ao longo do armazenamento das micropartículas para efeito de 

comparação. 

 
Figura 13: Difratogramas, sendo A: núcleo ativo (licopeno); B; agente carreador (gordura); C: 

T1 (20% de solução oleosa de licopeno); D: T2 (23,1% de solução oleosa de licopeno); E: T3 

(28,6% de solução oleosa de licopeno + goma arábica) e F: T4 (33,3% de solução oleosa de 

licopeno + CMC). 

 

 

4.4. Análise da estabilidade do licopeno encapsulado. 

Para determinar qual dos tratamentos teve menor degradação e qual 

condição de armazenamento teve menor influência na mesma, foram determinadas as 

médias de degradação durante o período de estocagem, e os resultados estão 

expressos na Figura 9.  
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Figura 14: Taxas de degradação (%) do licopeno presente nas micropartículas armazenadas sob 

diferentes condições durante 90 dias, onde: T1: 20% de solução oleosa de licopeno; T2: 23,1% de 

solução oleosa de licopeno; T3: 28,6% de solução oleosa de licopeno; T4: 33,3% de solução oleosa 

de licopeno; T5: 17,9% de solução oleosa de licopeno e GA e T6: 19,2% de solução oleosa de 

licopeno e CMC;  

 

 

De acordo com Rodriguez-Amaya (2002) as principais causas de degradação 

dos carotenoides durante o processamento e armazenamento de alimentos são a 

oxidação enzimática e a não enzimática. Outra forma de degradação é a isomerização, 

T1 T2 

T3 T4 

T5 T6 
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na qual as duplas do carotenoide passam da configuração trans para a cis, promovendo 

a perda de cor em alimentos, principalmente quando do contato com ácidos e tratamento 

térmico.  

Quando são extraídos do tecido onde se encontram para serem comercializados 

como pigmento e/ou nutracêutico os carotenoides ficam mais expostos, tornando-se 

ainda mais susceptíveis à degradação. A microencapsulação é uma das alternativas que 

tem sido intensivamente estudada para conferir proteção aos extratos de licopeno 

(MATIOLI e RODRIGUEZ-AMAYA, 2002; MATIOLI e RODRIGUEZ-AMAYA, 

2003; SHU et al., 2006; CHIU et al., 2007; BLANCH et al., 2007; NUNES & 

MERCADANTE; 2007; GOULA & ADAMOPOULOS, 2012; SILVA et al., 2012; 

ROCHA- SELMI et al., 2013).   

Neste trabalho, por não estar em uma matriz alimentícia, o licopeno não estava 

susceptível apenas a oxidação enzimática. 

Os resultados obtidos mostram intensa e gradual degradação do licopeno 

encapsulado (Figura 9) durante todo o período de estocagem dos pós. Já nos primeiros 

três dias de estocagem as perdas variaram de 3,4 (T5 sob refrigeração e vácuo) a 34,1% 

(T3 sob temperatura ambiente e UR de 33%) e possivelmente foram resultantes da 

oxidação não enzimática e/ou isomerização do licopeno presente na superfície das 

micropartículas, pois foram obtidas estruturas do tipo matriz, onde o material ativo 

estava distribuído por todo volume da partícula, inclusive em sua superfície, onde ficava 

totalmente exposto às condições adversas do meio.  

O processo de oxidação e/ou o de isomerização possivelmente tiveram início 

pelo fato das alimentações (misturas que eram preparadas para atomização) terem sido 

expostas a temperaturas relativamente altas (60ºC) durante seu preparo e até o momento 

de sua atomização, pois era preciso manter a gordura fundida, além da exposição e 



60 

 

 

 

incorporação de oxigênio na alimentação, durante a mistura dos seus ingredientes no 

ultraturrax, e durante sua nebulização na câmara (este último motivo vale somente para 

o processo de oxidação).  

Com 30 dias de armazenamento as porcentagens de degradação já eram muito 

altas, variando de 40,30 (T5 sob refrigeração e vácuo) a 69,50% (T1 sob refrigeração e 

UR de 33%). Estes resultados indicaram que uma vez deflagrado, o processo de 

degradação do licopeno não foi contido pela matriz lipídica elaborada, ou seja, tal 

matriz foi pouco efetiva para conferir-lhe proteção. Um fator que pode ter contribuído 

para a ineficiência das micropartículas produzidas em conferir proteção ao licopeno foi 

sua possível recristalização após seu preparo, o que resultaria em expulsão do licopeno. 

Pois embora os resultados da análise de DR-X tenham indicado a presença da forma 

cristalina β - que é a mais estável - nas micropartículas, não é possível afirmar que ela 

estava presente desde o momento em que as micropartículas foram produzidas, já que 

esta análise foi realizada apenas após 90 de armazenamento. De acordo com Leonel et 

al., (2010), a recristalização lipídica leva a diminuição do espaço disponível para o 

núcleo ativo, provocando assim a sua expulsão da micropartícula. 

Após 90 dias de armazenamento muitas micropartículas apresentavam perdas 

de licopeno próximas a 100%, excetuando-se aquelas que foram armazenadas sob vácuo 

e refrigeração, onde a porcentagem de degradação variava de 61,4 (T1) a 72,3% (T3). 

Este resultado permite inferir que, nos primeiros dias, bem como durante todo o período 

de armazenamento, a condição de armazenamento que resultou em maior proteção ao 

licopeno, como esperado, foi aquela em que as micropartículas estavam estocadas em 

ambiente livre de oxigênio e sob temperatura de refrigeração. Isto porque, quanto maior 

a concentração de oxigênio e a temperatura de estocagem, maior a taxa de oxidação. 
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Rocha, Favaro-Trindade e Grosso (2012) encapsularam licopeno por spray-

drying utilizando amido modificado como agente carreador e observaram que a retenção 

do licopeno foi influenciada pela temperatura de estocagem, sendo que os melhores 

resultados de retenção foram encontrados quando as microcápsulas foram armazenadas 

a 10 ºC em comparação com as mantidas em 25 ºC, pois, segundo estes autores, 

temperaturas elevadas favoreceram a oxidação do licopeno. Da mesma forma, Shuet al 

(2006) obtiveram bons resultados para estabilidade do licopeno encapsulado por spray-

drying, quando armazenado a 0 ºC, onde houve perda de aproximadamente 15%  do 

licopeno encapsulado durante 4 semanas, sendo que essa perda foi atribuída a presença 

de oxigênio e luz durante a estocagem. Por outro lado, a forma de encapsulação tem 

efeito muito significativo na proteção ao licopeno, pois Blanchet al (2007) promoveram 

a encapsulação de licopeno em ciclodextrinas, e obtiveram alta estabilidade do 

composto durante 6 meses, sendo que o material foi armazenado a temperatura 

ambiente na presença de luz e oxigênio. 

Com relação às formulações estudadas, de maneira geral, a que resultou em 

maior proteção ao licopeno, especialmente nos primeiros 30 dias de estocagem, era a 

que continha goma arábica (T5). Com 60 e 90 dias de estocagem esta amostra continuou 

se diferenciando das demais, exceto sob vácuo e refrigeração, onde seu efeito protetor 

foi muito similar a T1. Possivelmente a goma arábica, por ser um polissacarídeo de alto 

peso molecular e com estrutura ramificada, tenha preenchido os espaços existentes entre 

os cristais dos triacilgliceróis, entupindo os poros e reduzindo o acesso do oxigênio. 

Todavia, na microscopia eletrônica de varredura não foi detectada diferença 

morfológica entre as micropartículas.  

Os resultados obtidos na análise de estabilidade do licopeno encapsulado foram 

similares aos obtidos por Matioli e Rodriguez-Amaya (2002), que encapsularam 
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licopeno por spray dring com maltodextrina e goma arábica como carreadores e 

também obtiveram degradação em torno de 50% durante os primeiros 20 dias de 

estocagem do material, sendo este mantido a temperatura ambiente e protegido ou não 

da luz. 

 

4.4.1. Cor instrumental 

As análises de cor instrumental foram realizadas utilizando dois parâmetros, 

sendo: L – luminosidade e a* - variação do verde para o vermelho (Figura 15). 

 

                       Figura 15: Sistema de cores L, a, b. 

                       Fonte: Hunterlab, 1995. 

 

 

 

Os resultados para o parâmetro L estão descritos na Tabela 3. 

 

 

 

 



63 

 

 

 

Tabela 3: Valores para o parâmetro luminosidade obtidos para as micropartículas armazenadas  

por 90 dias em diferentes condições 

Sob vácuo e temperatura entre 20-22ºC 

T1 21,21 ± 0,84 A, c 21,53 ± 0,79 A, c 23,73 ± 1,31 A, bc 27,55 ± 4,24 CD, b 73,50 ± 0,67 A, a 

T2 19,28 ± 0,30 AB, c 19,43 ± 0,34 B, c 20,41 ± 1,31 BC, c 49,12 ± 15,52 BCD, b 70,49 ± 1,51 A, a 

T3 17,92 ± 1,24 AB, b 18,61 ± 0,90 BC, b 21,22 ± 0,96 ABC, b 73,53 ± 3,48 A, a 72,45 ± 4,19 A, a 

T4 16,73 ± 0,28 B,b 16,83 ± 0,16 C, b 18,48 ± 0,48 C, b 70,52 ± 2,01 AB, a 69,49 ± 2,70 A, a 

T5 20,76 ± 2,50 A, b 20,37 ± 1,10 AB, b 21,98 ± 0,80 AB, b 25,26 ± 1,23 D, ab 52,62 ± 23,68 A, a 

T6 20,05 ± 0,75 AB, c 21,69 ± 0,20 A, c 23,33 ± 1,41 AB, c 51,10 ± 13,90 ABC, b 73,98 ± 1,50 A, a 

Sob UR 33% e temperatura de refrigeração 

T1 21,21 ± 0,84 A, b 21,89 ± 0,65 A, b 25,65 ± 1,96 A, ab 29,12 ± 3,27 B, ab 39,83 ± 13,98 BC, a 

T2 18,95 ± 0,28 AB, b 19,85 ± 0,48 AB, b 23,21 ± 0,81 AB, b 26,79 ± 3,44 B, ab 49,85 ± 20,00ABC, a 

T3 17,92 ± 1,24 AB, b 18,27 ± 0,70 B, b 21,94 ± 1,03 B, b 37,30 ± 13,70 B, ab 55,97 ± 13,05ABC, a 

T4 16,73 ± 0,28 B, b 17,88 ± 1,53 B, b 21,44 ± 0,98 B, b 65,36 ± 4,56 A, a 67,28 ± 2,88 AB, a 

T5 20,76 ± 2,50 A, c 21,08 ± 1,00 A, c 23,93 ± 1,46 AB, bc 26,63 ± 0,81 B, ab 29,18 ± 0,99 C, a 

T6 20,05 ± 0,75 AB, c 21,79 ± 0,82 A, c 25,69 ± 1,14 A, c 41,22 ± 6,76 B, b 20,70 ± 8,81 A, a 

Sob vácuo e temperatura de refrigeração 

T1 20,78 ± 0,90 A, b 21,46 ± 0,64 A, b 23,57 ± 0,43 A, ab 24,88 ± 1,91 A, a 26,13 ± 1,15 A, a 

T2 19,17 ± 0,11 AB, c 19,85 ± 0,96 AB, c 20,87± 1,44ABC, bc 23,37 ± 0,48 AB, ab 23,94 ± 1,35 A, a 

T3 18,19 ± 1,07 BC, b 18,73 ± 2,01 AB, b 19,41 ± 1,19 BC, ab 20,54 ± 0,95 AB, ab 23,22 ± 1,70 A, a 

T4 16,83 ± 0,37 C, b 17,07 ± 1,18 B, b 18,07 ± 0,48 C, b 20,04 ± 0,23 B, b 25,32 ± 2,54 A, a 

T5 19,53 ± 0,54 AB, b 21,50 ± 1,97 A, ab 22,00 ± 0,51 AB, ab 23,59 ± 1,19 AB, a 23,93 ± 1,48 A, a 

T6 19,73 ± 1,15 AB, a 20,45 ± 2,10 AB, a 22,19 ± 2,44 AB, a 22,11 ± 3,20 AB, a 24,68 ± 2,99 A, a 

Médias seguidas por uma mesma letra indicam que os tratamentos não diferem entre si (p<0,05) em 

um mesmo tempo de armazenamento, sendo letras maiúsculas para colunas e minúsculas para linhas. 

Onde T1: 20% de solução oleosa de licopeno; T2: 23,1% de solução oleosa de licopeno; T3: 28,6% de 

solução oleosa de licopeno; T4: 33,3% de solução oleosa de licopeno; T5: 17,9% de solução oleosa de 

licopeno e GA e T6: 19,2% de solução oleosa de licopeno e CMC. 

 

 

Os valores obtidos para o parâmetro L no início do experimento foram 

relativamente coerentes com o teor de licopeno presente em cada amostra. O T4, que 

 

Dias 

Tratamentos 0 3 30 60 90 

Sob UR 33% e temperatura entre 20-22ºC 

T1 19,76 ± 1,12 AB, b 20,26 ± 1,33 AB, ab 24,13 ±1,71 A, ab 29,22 ± 6,15 A, ab 49,00 ± 23,00 A, a 

T2 19,39 ± 0,57 AB, b 20,06 ±1,31 AB, b 23,88 ±1,73 A, b 29,07 ± 5,01 A, ab 57,51 ± 25,56 A, a 

T3 18,55 ± 0,56 AB, c 18,72 ±0,37 AB, c 22,18 ± 2,78 A, bc 55,33 ± 28,02 A, ab 75,38 ± 1,71 A, a 

T4 17,16 ± 0,18 B, b 17,99 ±0,69 B, b 20,87 ±1,39 A, b 59,26 ± 28,23 A, a 71,24 ± 3,86 A, a 

T5 21,09 ± 2,17 A, a 21,23 ±0,05 A, a 24,14 ±2,51 A, a 40,22 ± 27,86 A, a 57,66 ± 27,93 A, a 

T6 19,25 ± 0,55 AB, a 20,18 ±1,91 AB, a 35,91 ± 21,48 A, b 72,06 ± 1,09 A, b 69,79 ± 1,01 A, b 
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apresentava o maior teor de licopeno, foi o que apresentou o menor valor para o 

parâmetro luminosidade nas quatro condições de estocagem. 

Porém, durante o período experimental, pode-se observar aumento das médias, 

ou seja, os pós foram tornando-se mais claros, principalmente quando armazenados em 

BOD à temperatura entre 20-22ºC, onde foram obtidas as maiores médias no final do 

experimento. 

Esse aumento da média da luminosidade indica a degradação do licopeno, pois 

conforme o aumento deste parâmetro, as amostras de vermelhas se tornavam brancas, 

comprovando a degradação deste pigmento.  

Com relação às demais condições de estocagem, as amostras mantidas sob 

refrigeração com UR 33% apresentaram aumento menos significativo nos valores de 

luminosidade, porém as amostras que estavam sob vácuo foram as que apresentaram o 

melhor resultado em relação ao parâmetro L, o que indica que a refrigeração e o vácuo 

foram capazes de manter a cor das micropartículas. Este resultado, ainda que seja uma 

medida indireta e muito menos precisa, condiz com o que foi discutido anteriormente, 

com relação à estabilidade do licopeno encapsulado. 

Os resultados para o parâmetro a* estão descritos na Tabela 4. 
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Tabela 4: Valores para o parâmetro a* obtidos para as micropartículas armazenadas por 90 dias 

em diferentes condições. 
Dias 

Tratamentos 0 3 30 60 90 

Sob UR 33% e temperatura entre 20-22ºC 

T1 
35,31 ± 1,29 A, a 35,44 ±1,46 A, a 38,77 ±0,66 A, a 38,81 ± 0,89 A, a 22,37 ± 22,02 A, a 

T2 
34,95 ± 1,15 AB, a 35,07 ±1,43 A, a 39,84 ±1,29 A, a 38,30 ± 1,61 A, a 10,91 ± 24,36 A, a 

T3 
34,07 ± 0,46 AB, ab 34,19 ±0,69 A, ab 38,51 ±1,91 A, a 10,18 ± 23,23 A, bc -2,78 ± 0,36 A, c 

T4 
32,74 ± 0,52 B, ab 33,59 ±1,14 A, a 35,72 ±0,40 A, a 8,77 ± 20,32 A, bc -3,00 ± 0,18 A, c 

T5 
36,02 ± 1,14 A, a 36,78 ± 0,27 A, a 37,34 ±0,24 A, a 24,85 ± 23,94 A, a 10,42 ± 22,87 A, a 

T6 
34,02 ± 0,62 AB, a 34,77 ±1,82 A, a 27,27 ±16,90 A, a -3,72 ± 0,22 A, b -3,12 ± 0,38 A, b 

Sob vácuo e temperatura entre 20-22ºC 

T1 
36,88 ± 1,61 A, a 36,37 ± 1,15 A, a 38,48 ± 1,62 A, a 37,78 ± 0,61 A, a -2,49 ± 0,17 A, b 

T2 
35,32 ± 0,61 A, a 35,03 ± 0,30 A, ab 36,00 ± 1,99 AB, a 19,98 ± 12,46 AB, b -2,62 ± 0,12 A, c 

T3 
34,07 ± 1,53 AB, a 34,34 ± 1,16 A, a 36,18 ± 1,16 AB, a -3,15 ± 0,80 B, b -2,80 ± 0,08 A, b 

T4 
31,28 ± 0,77 B, b 31,86 ± 0,38 B, ab 32,86 ± 0,55 B, a -3,39 ± 0,37 B, c -3,08 ± 0,25 A, c 

T5 
35,42 ± 1,75 A, a 36,01 ± 0,65 A, a 36,78 ± 0,78 A, a 36,68 ± 0,63 A, a 13,97 ± 20,83 A, a 

T6 
35,28 ± 1,34 A, a 36,60 ± 1,20 A, a 38,08 ± 1,63 A, a 19,14 ± 18,02 AB, a -2,76 ± 0,19 A, b 

Sob UR 33% e temperatura de refrigeração 

T1 
36,88 ± 1,61 A, a 37,28 ± 0,41 A, a 39,23 ± 3,06 A, a 40,48 ± 1,68 A, a 33,33 ± 10,48 A, a 

T2 
35,32 ± 0,61 A, a 34,83 ± 0,35 ABC, a 37,98 ± 1,08 AB, a 37,96 ± 1,93 A, a 18,80 ± 20,27 AB, a 

T3 
34,07 ± 1,53 AB, a  33,88 ± 0,49 BC, a 36,01 ± 1,10 AB, a 31,98 ± 11,82 A, a 11,67 ± 18,57 AB, a 

T4 
31,28 ± 0,77 B, a 33,08 ± 2,28 C, a 33,66 ± 2,16 B, a 0,53 ± 5,63 B, b -3,52 ± 0,29 B, b 

T5 
35,42 ± 1,75 A, a 36,71 ± 1,02 AB, ab 38,48 ± 0,24 AB, ab 37,84 ± 1,42 A, ab 39,62 ± 0,94 A, a 

T6 
35,28 ± 1,34 A, a 36,99 ± 1,51 AB, a 39,79 ± 1,42 A, a 33,20 ± 5,66 A, a -3,25 ± 0,34 B, b 

Sob vácuo e temperatura de refrigeração 

T1 
36,64 ± 1,74 A, a 36,94 ± 0,66 A, a 38,87 ± 0,56 A, a 39,38 ± 1,73 A, a 39,46 ± 0,82 A, a 

T2 
35,43 ± 0,77 AB, a 35,66 ± 1,16 ABC, a 37,54 ± 2,14 A, a 38,29 ± 1,33 AB, a 38,49 ± 1,87 A, a 

T3 
34,68 ± 1,04 AB, a 33,22 ± 0,71 BC, a 36,17 ± 2,38 A, a 36,11 ± 0,69 AB, a 35,69 ± 1,52 AB, a 

T4 
32,04 ± 1,25 B, a 32,31 ± 1,38 C, a 34,06 ± 1,54 A, a 34,69 ± 1,94 B, a 32,25 ± 3,58 B, a 

T5 
34,87 ± 0,92 AB, a 36,55 ± 0,79 AB, a 37,39 ± 1,14 A, a 37,70 ± 1,58 AB, a 37,14 ± 1,38 AB, a 

T6 
34,92 ± 1,78 AB, a 34,97 ± 2,33 ABC, a 37,35 ± 2,59 A, a 36,76 ± 1,99 AB, a 37,88 ± 2,47 AB, a 

Médias seguidas por uma mesma letra indicam que os tratamentos não diferem entre si (p<0,05) em um 

mesmo tempo de armazenamento, sendo letras maiúsculas para colunas e minúsculas para linhas. Onde T1: 

20% de solução oleosa de licopeno; T2: 23,1% de solução oleosa de licopeno; T3: 28,6% de solução oleosa 

de licopeno; T4: 33,3% de solução oleosa de licopeno; T5: 17,9% de solução oleosa de licopeno e GA e T6: 

19,2% de solução oleosa de licopeno e CMC. 

 

Os resultados obtidos para o parâmetro a* no início do experimento foram 

praticamente iguais para todos os tratamentos, resultado que condiz com a coloração do 

pó (vermelha intensa), porém pode ser observado nas amostras armazenadas em BOD à 

temperatura de 20-22 ºC, que houve aumento das médias ao longo do período 
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experimental, sendo que com 90 dias de estocagem essas médias se tornaram negativas. 

Este aumento das médias está relacionado com a degradação do licopeno, o que acarreta 

a descoloração do pó (de vermelho para branco). Resultados semelhantes foram obtidos 

para as micropartículas armazenadas em BOD sob vácuo e sob UR 33% em temperatura 

de refrigeração, onde pôde ser observado esse aumento das médias até se tornarem 

negativas, o que caracteriza perda gradativa do licopeno, podendo inferir que a presença 

de oxigênio e a temperatura de estocagem influenciam  na degradação do licopeno. 

Porém, as micropartículas armazenadas sob vácuo e em temperatura de refrigeração 

foram as que obtiveram os melhores resultados para este parâmetro, não tendo 

diferenças significativas entre as médias durante os 90 dias de estocagem, evidenciando 

que a aplicação de vácuo associada à temperatura de refrigeração foi capaz de manter a 

coloração do pó. Estes resultados condizem com os encontrados na estabilidade do 

licopeno encapsulado, onde os melhores resultados foram encontrados para as 

micropartículas armazenadas sob vácuo e temperatura de refrigeração. 

Robert et al. (2003) associa o processo de degradação com a permeabilidade do 

oxigênio no interior da matriz lipídica. O que favorece a oxidação e assim a perda da 

coloração do licopeno encapsulado. 

 

4.5. Biodisponibilidade 

Em função dos resultados obtidos em ensaios preliminares, expressos nos 

cromatogramas das Figuras de 16 a 18, onde se verificou a possibilidade de 

quantificação do licopeno no soro dos animais, pois observou-se tendência de aumento 

do pico de licopeno no soro ao decorrer do tempo de sua administração na forma livre 

(tempos, 0, 60 e 120 minutos), foram realizados os ensaios para determinação de sua 

biodisponibilidade quando administrado nas formas livre e encapsulada.  
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Figura 16: Cromatograma do material extraído do soro após 0 minuto de administração 

do licopeno livre. 

 

 
Figura 17: Cromatograma do material extraído do soro após 60 minutos de 

administração do licopeno livre. 

 

 
Figura 18: Cromatograma do material extraído do soro após 120 minutos de 

administração do licopeno livre. 

 

 

O cromatograma obtido para os padrões utilizados (licopeno e  β-caroteno) está 

representado na Figura 19, onde o pico de licopeno está em 16,5 minutos e o do β-

caroteno em 21,5 minutos. 

 

Licopeno 

Licopeno 

Licopeno 
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Figura 19: Cromatograma dos padrões licopeno (DSM) e β-caroteno  (Sigma-Aldrich). 

 

 

Para a análise cromatográfica 100 µL do material extraído do soro dos animais 

que não receberam licopeno, dos que receberam licopeno encapsulado (T1) e dos que 

receberam o tratamento 5 (licopeno encapsulado + goma arábica) foram adicionados 

nos vials e injetados no cromatógrafo. Os resultados desta análise estão expressos nas 

Figuras de 20 a 23. 

 

 
Figura 20: Cromatograma obtido do material coletado do grupo controle, onde os 

animais não receberam nenhuma forma de licopeno. 

 

 

 

Licopeno 

β-caroteno 
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Figura 21: Cromatograma obtido do material coletado do grupo de animais que 

receberam o licopeno livre, com amostras coletadas 6 h após a administração. 

 

 

 
Figura 22: Cromatograma obtido do material coletado do grupo de animais que 

receberam o licopeno encapsulado (T1) com amostras coletadas 6 h após a 

administração. 
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Figura 23: Cromatograma obtido do material coletado do grupo de animais que 

receberam o licopeno encapsulado + goma arábica (T5) com amostras coletadas 6 h 

após a administração. 

 

Na Figura 15 onde está cromatograma obtido para o grupo controle, não pode 

se observar pico característico do licopeno, como esperado, pois estes animais não 

receberam licopeno. Contudo, resultados semelhantes foram encontrados para os demais 

grupos, que receberam o licopeno em uma dosagem de 20 mg/Kg na forma livre, 

encapsulado (T1) e encapsulado mais goma arábica (T5). Uma das possíveis causas 

desse resultado inesperado foi a dose administrada aos animais, que pode ter sido 

insuficiente para que este carotenoide fosse quantificado; outra hipótese é a de que o 

licopeno tenha se ligado aos quilomícrons (lipoproteínas formadas a partir da gordura 

da dieta) e desta maneira não foi extraído através da centrifugação aplicada para 

obtenção do soro, que é muito inferior em intensidade e tempo que a aplicada para a 

extração nos quilomícrons; ainda, para as amostras onde se administrou o tratamento 

T5, a goma arábica, que é uma fibra dietética solúvel, pode ter  influenciado na redução 

da absorção do licopeno. 

Segundo Riedlet al. (1999) a presença de fibras na dieta pode afetar a 

biodisponibilidade do licopeno, pois em seu trabalho a suplementação da dieta com 
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pectina diminuiu a absorção do licopeno em 40%. Yeum & Russel (2002) reportaram 

que a diminuição da biodisponibilidade de carotenoides causada pelas fibras se deve, 

pois a fibra impede a interação do carotenoide com os ácidos biliares, dificultando sua 

absorção pelas células intestinais, favorecendo assim a eliminação pelas fezes. De 

qualquer forma, este fator explicaria apenas a ausência de resultados apenas para os 

animais que receberam o tratamento 5. 

Faisal, O’Driscoll & Griffin (2010) determinaram uma série de pontos críticos 

que influenciam o processo de absorção de compostos altamente lipofílicos como o 

licopeno, tais como a solubilidade nos meios fisiológicos, a absorção nas células 

intestinais e liberação para a circulação. 

Segundo Stahlet al. (1995), os quilomícrons são as principais lipoproteínas 

intestinais que contém carotenoides, bem como vitaminas lipossolúveis transportadas no 

sistema linfático. Gartner, Stahl& Sies (1997) verificaram que o licopeno foi absorvido 

pelos quilomícrons, sua isomerização ocorreu “in vivo” e a forma isomérica foi o que 

determinou sua presença no soro e em tecidos. Neste contexto, o fato da metodologia 

utilizada não ter sido capaz de extrair o licopeno dos quilomícrons, pode explicar a 

ausência de resultados no presente trabalho.  

Porém, Stahlet al. (1992) quantificaram licopeno sérico de 12 voluntários, e 

encontraram a média de 0,29 nmol/mL deste carotenoide no soro. 

Todos estes achados na literatura, não justificam os resultados obtidos neste 

trabalho, pelo fato de ter aparecido o licopeno livre nos testes preliminares e não nos 

ensaios de biodisponibilidade, já que os mesmos procedimentos foram realizados para 

ambos os ensaios, ao menos o licopeno livre era para ter sido quantificado. 



72 

 

 

 

 Infelizmente este experimento não pode ser repetido em função de restrição 

orçamentária. Desta forma, não foi possível elucidar a influência das micropartículas 

produzidas na absorção do licopeno.  



73 

 

 

 

5. CONCLUSÃO 

De acordo com os objetivos propostos e diante dos resultados obtidos, pode-se 

concluir que é possível encapsular licopeno por meio da técnica de spray-chilling, 

obtendo-se micropartículas com estrutura de matriz, no estado cristalino, formato 

circular, com presença de aglomerados e tamanhos na faixa esperada para o método 

empregado,  

Conclui-se também que a utilização de uma fibra dietética solúvel - no caso a 

goma arábica (tratamento T5), o armazenamento sob vácuo e sob temperatura de 

refrigeração são as condições mais eficazes, dentre as estudas, para conferir proteção ao 

carotenoide. Esta condição de armazenamento e a goma arábica foram capazes de 

retardar a degradação do licopeno durante o período de 90 dias de armazenamento, 

porém, ainda assim a taxa de degradação foi de aproximadamente 60%. Desta forma, 

novos estudos devem ser conduzidos para o aprimoramento da técnica e/ou das 

formulações, visando garantir maior estabilidade ao licopeno encapsulado durante seu 

armazenamento.   

Em relação aos ensaios de biodisponibilidade, os resultados obtidos foram 

inconclusivos, sendo necessários novos estudos para compreender melhor a 

biodisponibilidade do licopeno in vivo. 
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