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INTRODUÇÃO: 

 Os géis mistos, também chamados de bigéis, são sistemas semi-sólidos bifásicos compostos 

por: organogel, uma fase orgânica gelificada à base de óleo, e hidrogel, uma fase aquosa gelificada à 

base de água.(1) Por comportarem as fases apolar e polar, são capazes de veicular simultaneamente 

compostos hidrofílicos e hidrofóbicos.(2) Ademais, a natureza semi-sólida confere um papel de 

modificador de textura em alimentos. Essas características fazem com que os bigéis tenham potencial 

para aplicação em alimentos, contudo, esses sistemas têm sido explorados principalmente nas esferas 

farmacêutica e cosmética. Na área alimentícia ainda são encontrados poucos estudos e, esses poucos 

estão focados na modulação de textura e viscosidade através da associação de diferentes gelificantes 

para, geralmente, diminuir o teor de gordura saturada em produtos alimentícios. 

 Esse projeto tem como objetivo desenvolver géis mistos, formados a partir de ingredientes 

considerados seguros (GRAS), testando as diferentes concentrações dos gelificantes, assim como das 

proporções de oleogel:hidrogel, a fim de identificar as melhores formulações e, por meio dessas, veicular 

compostos bioativos para avaliação dos géis em sistemas alimentares. 

METODOLOGIA: 

Primeiramente, foi preparado o hidrogel utilizando dois métodos de gelificação: à frio pela 

metodologia descrita por Rodrigues e colaboradores (2020) (3) e à quente seguindo a metodologia de 

Yang e colaboradores (2021) (4). Para a realização do método de gelificação à frio, preparou-se uma 

solução aquosa de proteína do soro do leite (WPI) na concentração de 10% (p/v) sob agitação à 

temperatura ambiente por 2 h e armazenada overnight. Em seguida, a solução foi aquecida a 90 °C por 

10 min, seguida por resfriamento em banho de gelo por 15 min. Ao atingir a temperatura ambiente, foram 

adicionadas alíquotas de solução de NaCl 5 M até se alcançar a concentração final de 0,2 M. Por fim, a 

mistura foi rapidamente homogeneizada em vórtex e armazenada em temperatura ambiente por 24 

horas. Para a gelificação à quente, a WPI foi adicionada a uma solução de cloreto de sódio 0,1 M na 

concentração de 10% (p/v). A solução foi agitada por 2 h, para total dissolução da proteína. Os géis 

foram aquecidos a 80°C por 60 min e depois armazenados overnight antes das análises. Os oleogéis 

foram preparados utilizando 7,5% (p/v) de monoestearato de glicerina (GM) como agente gelificante e 

óleo de girassol como solvente apolar. O gelificante e o solvente foram homogeneizados sob agitação 

magnética a 350 rpm e 80 ºC até a total solubilização e em seguida resfriados a temperatura ambiente 

para gelificação (4). 
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Os bigéis foram preparados a partir da mistura das soluções puras. Para os bigéis à quente, as 

soluções foram misturadas sob agitação 350 rpm e 55 °C. A solução do oleogel foi adicionada à solução 

de proteína com NaCl lentamente em diferentes proporções organogel:hidrogel (10:90; 30:70; 50:50; 

70:30; 90:10). Em seguida, a solução foi emulsificada em UltraTurrax por 2 min e 18000 rpm. A solução 

foi colocada nos moldes apropriados e levada em banho-maria a 90 °C por 1 h e depois armazenada a 

temperatura ambiente por 24 h. Para os bigéis à frio, realizou-se o mesmo processo de mistura da 

solução de oleogel e de proteína a 55°C. Para a veiculação do composto bioativo curcumina nos bigéis, 

foi adicionado 0,1mg de curcumina para cada 1 ml de organogel na etapa de produção do organogel 

após ocorrer a solubilização total do gelificante no óleo. Em seguida o processo de produção foi realizado 

da mesma forma. Os géis mistos produzidos pelas duas formas de gelificação com e sem foram 

submetidos às análises de estabilidade acelerada e textura. 

A fim de aferir a estabilidade dos géis mistos foram utilizados dois métodos: congelamento-

descongelamento (freeze-thawing) (5) e centrifugação (6) Para realizar o método freeze-thaw, os bigéis 

foram mantidos alternadamente a -18 °C (processo de congelamento) e 70 °C (processo de 

aquecimento), foram realizados 5 ciclos para cada processo por 15 minutos. Após cada ciclo foi 

verificado visualmente se havia qualquer sinal de desestabilização da estrutura. Para o processo de 

centrifugação, as amostras de géis mistos gelificadas completamente foram submetidas a 3000 rpm por 

um período de 30 minutos e, então, avaliou-se a separação de fases. A avaliação das propriedades 

mecânicas foi realizada em um Analisador de Textura (TA.XTplus, Texture Analyser, Stable Micro 

Systems, Reino Unido) equipado com uma placa de 40 mm de diâmetro e  velocidade de compressão 

de 1 mm/s até 80% de deformaçaõ. Os dados de força (N) e distância (mm) foram transformados em 

tensão de Hencky (Pa) e deformação de Hencky (adimensional). Foram avaliadas a tensão de ruptura e 

o módulo de elasticidade.(7)  

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

A Figura 1 mostra os valores de tensão de Hencky e módulo de elasticidade para os hidrogéis e 

oleogel puros. É possível observar que o oleogel apresenta não apresenta um comportamento de gel 

soft, i.e., ele se deforma continuamente sem sofrer uma ruptura (dados não mostrados). Esse 

comportamento é devido à estrutura metaestável do oleogel, uma vez que as interações entre as 

moléculas de GM são físicas.(8) Por outro lado, para os hidrogéis de proteína a força dos géis cresceu 

de acordo com o aumento da concentração de proteínas, como já observado em outros trabalhos. O 

mesmo comportamento foi observado para o módulo de elasticidade. Contudo os valores divergiram 

dependendo do método de gelificação. Os géis formados à quente tiveram ponto de ruptura definido, 

contudo, os géis produzidos à frio não apresentaram ponto de ruptura definido, sendo apenas 

esmagados. Os módulos de elasticidade também foram significativamente menores, mostrando que 

esses géis foram mais deformáveis que os produzidos à quente.  

Figura 1. Propriedades mecânicas dos bigéis produzidos oleogel:hidrogel 10:90. (A) tensão de ruptura e (B) módulo 

de elasticidade 

 

0

2000

4000

6000

8000

10000

7,50% 10% 15%

Te
n

sã
o

 d
e 

ru
p

tu
ra

 (
P

a)

Hidrogel Quente Hidrogel Frio

0

5000

10000

15000

20000

25000

7,50% 10% 15%M
ó

d
u

lo
 d

e 
El

as
ti

ci
d

ad
e 

 (
P

a)

Hidrogel Quente Hidrogel Frio

A B 



 

XXX Congresso de Iniciação Científica da UNICAMP – 2022 3 

A estrutura e as propriedades dos géis de WPI gelificados à frio dependem de diversos fatores 

como a cinética de gelificação, do tipo de indução (sal ou ácido), do tipo de sal, entre outros.(9) Em 

relação à gelificação induzida por sal, a concentração de sal usada para formar um gel de é um dos 

principais determinantes da estrutura e organização espacial dos agregados de proteína. Em baixa 

concentração de sal, a gelificação é um processo lento que leva à formação de géis fortes e ordenados 

com uma microestrutura fina, enquanto em maiores concentrações de sal, a gelificação é mais rápida e 

leva à formação de uma estrutura mais fraca e menos ordenada com uma microestrutura particulada.(10) 

Dessa forma, possivelmente a concentração de sal levou a uma taxa de gelificação rápida e uma 

estrutura mais desordenada. 

Em relação aos bigéis, todos os sistemas formam géis auto-sustentáveis e homogêneos. 

Contudo, os resultados de estabilidade acelerada mostraram que as únicas amostras que não 

apresentaram separação de fases ou nem qualquer sinal de desestabilização da estrutura sob ação da 

temperatura e da centrifugação foram os géis mistos de proporção 10:90 de ambas as formas de 

gelificação (à quente e à frio) (Figuras 2 e 3). Nesses sistemas, apesar das soluções apresentarem 

polaridades diferentes, foi possível a formação de uma estrtura bicontínua devido à capacidade 

emulsificante do WPI, que antes do processo de gelificação atua na interface óleo-água impedindo a 

coalescência das gotas de óleo líquido em altas temperaturas. Contudo, o GM também é uma molécula 

anfifílica que apresenta ação interfacial e, dessa forma pode competir com o WPI pela deposição na 

interface óleo-água. Além disso, com a partição do GM para a interface, o oleogel se torna menos 

estruturado, facilitando a desestabilização do sistema. Com o aumento da fração de óleo no sistema e 

o aumento da área interfacial das gotas de óelo impedindo a estabilização do sistema em em altas 

temperaturas ou sob ação da centrifugação (7). Dessa forma as análises de textura e a veiculação do 

bioativo foram realizadas apenas nos sistmas 10:90. 

Figura 2: Análise de estabilidade pelo método de congelamento-descongelamento dos bigéis produzidos oleogel:hidrogel 

10:90. Bigel gelificado à frio antes (A) e depois (B) da aplicação do método. Bigel gelificado à quente antes (C) e depois (D) 

da aplicação do método 

  

 

Figura 3: Análise de estabilidade pelo método de centrifugação dos bigéis produzidos oleogel:hidrogel 10:90. Bigel gelificado 

à frio antes (A) e depois (B) da aplicação do método. Bigel gelificado à quente antes (C) e depois (D) da aplicação do método 
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 As análises das propriedades mecânicas mostraram que os bigéis produzidos pela gelificação a 

frio apresentaram comportamento de géis mais softs, comportanto que é evidenciado pela alta 

deformação e falta de um ponto de ruptura bem definido (Figura 4 e Tabela 1). Por outro lado, o bigel 

gelificado à quente apresentou ruptura definida em menores deformações, o que mostra que esse 

processo produziu uma rede de proteína mais forte e homogênea e como consequência um gel com 

maior dureza. Além disso, o módulo de elasticidade corrobora a diferença estrutural entre os dois géis, 

uma vez que o maior valor para o bigel-quente (5593 Pa) em comparação ao bigel-frio (1660 Pa) reflete 

a capacidade em absorver maiores tensões com pouca deformação. Esses restultados estão de acordo 

com o observado para os géis puros e mostra que o comportamento predominante está relacionado com 

a rede de proteína. Contudo, para ambos os bigéis houve uma diminuição dos valores de tensão de 

ruptura e módulo de elasticidade. As gotículas de oleogel dispersas na rede de proteína agiram como 

um filler ativo que prejudicou a rede de gel. O efeito lubrificante do óleo também pode ter contribuido 

para esse resultado. 

Tabela 1. Propriedades mecânicas dos bigéis produzidos oleogel:hidrogel 10:90 

Amostra 
Tensão de 

Ruptura (Pa) 
Módulo de 

Elasticidade (Pa) 

Bigel-frio 2958 ± 786 1660 ± 347 
Bigel-frio com curcumina 3093 ± 36 2942 ± 152 

Bigel-quente 3820 ± 854 5593 ± 808 
Bigel-quente com curcumina 2723 ± 456 4243 ± 704 

 

Figuras 4: Comportamento Tensão x Deformação (A) região elástica (B) do bigéis com oleogel:hidrogel 10:90 gelificado a frio 

sem curcumina (BF) e com curcumina (BFC) e gelificado a quente sem curcumina (BQ) e com curcumina (BQC) 

 

 Ao adicionar a curcumina no oleogel é possível observar que houve uma modificação significativa 

no comportamento tensão-deformação dos gel misto quente e mais sútil para o gel misto frio, sendo 

significativa apenas para o módulo de elasticidade. Isso pode ter acontecido devido ao tempo necessário 

para estabelecimento da rede de proteína no processo de gelificação à frio, que é mais longo que o 

processo de gelificação à quente, e portanto a rede pode se reorganizar. A modificação da estrutura se 

deve provavelmente à interação da curcumina com o organogelificante, diminuindo a contribuição do 

oleogel na estrutura do sistema. Isso mostra que, apesar da força da estrutura estar majoritariamente 

relacionada à rede de proteína, existe uma parcela de contribuição do oleogel na força da estrutura.  

 CONCLUSÕES: 

 O processo de gelificação levou à formação de redes de gel distintas. A gelificação à quente 

levou à formação de géis com maior dureza e maior resistência à deformação em comparação aos géis 

softs e mais deformáveis do método a frio. A aplicação de diferentes proporções oleogel:hidrogel 

demonstrou desempenhar papel importante na estrutura dos géis mistos. Ao serem utilizadas menores 

0

1000

2000

3000

4000

0 0,5 1 1,5 2

Te
n

sã
o

 [
P

a]

Deformação [-]

BF BQ BFC BQC

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5

Te
n

sã
o

 [
P

a]

Deformação [-]

BF BQ BFC BQC

A B 



 

XXX Congresso de Iniciação Científica da UNICAMP – 2022 5 

proporções da fase óleo, os bigéis foi possível obter maior estabilidade frente à temperatura e força 

centrífuga, mostrando maior homogeneidade se separação de fases. Contudo, a presença da fase 

oleosa levou à diminuição da dureza e da resistência dos géis. A veiculação do composto bioativo alterou 

a estrutura de forma significativa, diminuindo o módulo de elasticidade e a tensão de ruptura. Esse 

comportamento se deve provavelmente à interação da curcumina com o organogelificante, diminuindo 

a contribuição do oleogel na estrutura do sistema. 
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