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Introdução 

Oleogéis são materiais semissólidos compostos 

por uma fase líquida (óleo vegetal) estabilizada por 

uma rede tridimensional composta de agente 

estruturante. 
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Os oleogéis podem ser aplicados como substitutos 

de gordura sólida em alimentos industrializados, 

melhorando as suas propriedades nutricionais. 
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A utilização de α-tocoferol e β-sitosterol como 

agentes estruturantes de oleogéis de cera de 

candelilla é inédito na literatura. Por isso o objetivo 

do estudo é avaliar o efeito da adição de α-tocoferol 

e β-sitosterol assim como sua ordem de adição na 

estrutura física de oleogéis. 

Resultados e Discussão 

O planejamento fatorial completo 2
4
 foi realizado 

com objetivo de avaliar as variáveis significativas 

para os parâmetros de textura e oleogel (Tabela 1). 

Tabela 1. Matriz do planejamento experimental dos 

oleogéis de cera de candelilla. 

 

O uso de concentração mais alta de cera de 

candelilla aumentou a dureza, a adesividade, o 

ponto de cruzamento entre G' e G'' e a recuperação 

de viscosidade dos oleogéis.  

A adição de baixa concentração de β-sitosterol e 

alta concentração de cera resultou em oleogéis 

mais adesivos.  

A temperatura do ponto de cruzamento entre G' e 

G'' aumentou com a adição de menor concentração 

de α-tocoferol e também com a adição de α-

tocoferol na fase oleosa após a cera, resultando em 

oleogéis mais estáveis à temperatura e mais 

capazes em resistir à variação de forças externas. 

Conclusões 

A incorporação de α-tocoferol e β-sitosterol em 

oleogéis de cera de candelilla alterou a sua 

estrutura física, possibilitando a sua aplicação em 

produtos alimentícios com dureza, viscosidade e 

elasticidade variadas. 

A ordem de adição desses componentes foi fator 

significativo e deve ser considerada na ocasião de 

sua aplicação em alimentos. 
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