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O fígado de boi é um produto alimentício nutritivo e rico em vitaminas, e recentemente foi 

classificado como um dos “super-alimentos”, recomendado para ser incluído em nossa 

alimentação. Entre as vitaminas e compostos benéficos presentes no fígado de boi constam as 

vitaminas  A, B12, B3, B5, B6 e C, folato (ácido fólico), riboflavina, selênio, cobre, ferro e zinco. 

Este trabalho teve como objetivo liofilizar e encapsular fígado bovino além de averiguar a 

qualidade do produto final através de análises físico-químicas e microbiológicas. Através das 

análises microbiológicas observou-se que as amostras de fígado liofilizado e encapsulado estão 

dentro dos padrões microbiológicos estabelecidos pela RDC 12 em relação a presença de 

coliformes fecais e não apresentou presença de bolores, leveduras e bactérias viáveis. Os 

resultados das análises físico-químicas indicaram que os teores de proteínas, cinzas e lipídeos 

se encontravam em concordância com os padrões apresentados para fígado Cru indicando 

assim, que o processo de liofilização não alterou a qualidade nutricional do alimento. Em 

relação a presença de ferro as amostras  apresentaram níveis compatíveis com a literatura. 
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1. INTRODUÇÃO 

O fígado bovino é um alimento nutritivo e rico em vitaminas, além de atuar como 

antioxidante. Devido as suas propriedades benéficas para a saúde, passou a ser 

recomendado por nutricionistas e médicos que já o incorporaram em uma dieta saudável 

(CAMPOS, 2003).  

Dentre os principais nutrientes presentes no fígado bovino encontram-se as vitaminas A, 

B3, B12, B5, B6 e C, ácido fólico, riboflavina, selênio, cobre, zinco e ferro. Apesar de 

apresentar grande grau de colesterol e gorduras saturadas, sua abundância em outros 

nutrientes o torna um dos alimentos mais saudáveis. O composto B12 presente no fígado 

pode reduzir processos inflamatórios como asma e artrite, além de ajudar o DNA na 

restauração celular. O cobre um dos compostos que também está presente no fígado, 

auxilia na recuperação de tecidos atuando como antioxidante e, o selênio incorpora a 

porção ativa da glutationa peroxidase sendo importante na proteção ao câncer de cólon 

(CAMPOS, 2003 e MARTIN, 2014). 

Segundo Santin (2015) e Stuppiello (2015) a forma mais fácil de absorver ferro seria pela 

ingestão de carnes: bovina, de peixe e de frango. Ressalta-se que a deficiência de ferro 

pode ocasionar apatia, irritabilidade, sonolência excessiva, redução da capacidade de 

aprendizado, falta de ar, tonturas, anemia, fadiga, arritmia cardíaca entre outras coisas. A 

ingestão insuficiente de ferro é muito comum. Anêmicos, mulheres em fase reprodutiva, 

como as gestantes e crianças são os grupos mais vulneráveis. Porém, muitos adultos, 

devido aos maus hábitos alimentares podem também apresentar carência de ferro.  

Segundo Campos (2003) o consumo de fígado tende a se reduzir com a idade, devido ao 

seu sabor acentuado e desagradável para muitos indivíduos. Portanto, estes alimentos 

com sabores não tão atrativos podem ser incorporados à dieta graças aos processos de 

liofilização e encapsulação que mascaram o sabor desagradável do alimento, contribuindo 

assim, com uma dieta rica em nutrientes, acarretando em benefícios à saúde 

(RODRIGUES, 2008). 

Segundo Constantino e Pikal (2004) e Pitombo (1989) a liofilização é o mais nobre 

método que existe quando se pensa na desidratação e conservação de um determinado 

produto. Com o passar dos anos, este processo foi aperfeiçoado e, além de ser utilizada 

na conservação de alimentos, a liofilização também vem sendo aproveitada nas áreas 

farmacêuticas e biológicas. É um processo indicado para produtos que são sensíveis ao 



calor, como por exemplo: proteínas, vitaminas e produtos que possuem alto valor 

agregado.  

A encapsulação apresenta como objetivo contribuir para reduzir a interação do alimento 

com o ambiente e inibir alterações que podem resultar na perda de aroma, alteração de 

cor ou perda nutricional. O método gera produtos de excelente qualidade, uma vez que 

minimiza as alterações associadas, por exemplo, a altas temperaturas (AZEREDO, 2005). 

A demanda de alimentos liofilizados e encapsulados vem crescendo muito nos últimos 

anos principalmente para aqueles alimentos cujo sabor não seja tão agradável, mas que 

apresentam grandes propriedades nutricionais. Sendo assim, o objetivo deste trabalho foi 

liofilizar e encapsular fígado bovino com a finalidade de averiguar a qualidade do produto 

final através da realização de análises físico-químicas e microbiológicas. 

 

2 METODOLOGIA  

2.1 Obtenção das amostras 

Fígados bovinos crus foram adquiridos em uma casa de carne na cidade de São José do 

Rio Preto-SP. As amostras foram adequadamente armazenadas e encaminhadas ao 

laboratório para liofilização e encapsulação. 

2.2 Liofilização 

Três amostras de fígado bovino cru, apresentando cerca de1 kg cada foram congeladas, 

em bandejas redondas com diâmetro de 250 mm, a uma temperatura de - 80°C, por um 

período de 24 horas, a fim de garantir que as moléculas de água estivessem totalmente 

cristalizadas. Posteriormente, as amostras foram liofilizadas em equipamento liofilizador, 

modelo Enterprise I A, da marca Terroni. 

O processo de liofilização foi de 24 h com temperatura final de 35ºC. Após a liofilização as 

amostras foram moídas em um liquidificador e o produto final foi armazenado em um 

recipiente vedado para posterior encapsulação. 

 

 

 

 

 

 



2.2 Encapsulação 

A encapsulação é um processo de empacotamento de partículas (ex: compostos de 

sabor, pigmentos, acidulantes, nutrientes, enzimas, conservantes) em cápsulas 

comestíveis.  

Neste trabalho, o fígado liofilizado foi encapsulado em cápsulas do tipo duras, 

consideradas invólucros de formas cilíndricas, com as extremidades arredondadas. São 

formadas por duas partes abertas numa extremidade, apresentando diâmetros 

ligeiramente diferentes, devendo seus extremos abertos encaixar-se um ao outro. Estas 

cápsulas apresentam como vantagens a proteção do princípio ativo contra oxidação, 

mascaram sabor e odor desagradáveis e também, são fáceis de deglutir devido a sua 

forma. 

Esta técnica foi realizada em um encapsulador manual, equipamento constituído por uma 

base e uma placa superior perfurada, além de espátula espalhadora de pó, limitador de 

campo de encapsulação, bastões para regulagem de altura e compactador de pó 

(socador). 

Para a execução da encapsulação, selecionou-se a placa perfurada correspondente ao 

tamanho da cápsula utilizada, sendo neste caso, a cápsula de número zero. Encaixou-se 

a placa sobre a base do encapsulador, colocando-se uma haste para regulagem de altura. 

Preencheram-se os orifícios da placa do encapsulador com as cápsulas de número zero 

fechadas e vazias. 

Inseriu-se o corpo da cápsula no orifício de maneira que fique em contato com a base do 

encapsulador. Removeu-se manualmente a tampa de cada cápsula. Adicionou-se o 

fígado liofilizado, previamente pesado e homogeneizado, vertendo-o gradualmente sobre 

a placa. Espalhou-se cuidadosamente, com o auxílio da espátula, o pó sobre a placa, até 

que o conteúdo tenha sido uniformemente distribuído entre as cápsulas.  

Após o preenchimento das cápsulas, abaixaram-se os bastões reguladores de altura e as 

tampas das cápsulas foram recolocadas. Travou-se a tampa ao corpo da cápsula e 

retiraram-se os bastões reguladores de altura. Limparam-se as cápsulas para retirada do 

pó aderido e acondicionou-se em embalagem adequada. 

 

 

 



2.3 Análises Físico-Químicas 

As análises físico-químicas realizadas foram de: cinzas, proteínas, lipídeos e ferro. Todas 

estas análises foram realizadas em triplicata. 

2.3.2 Determinação de Cinzas 

As cinzas foram determinadas por incineração da matéria orgânica em forno do tipo mufla 

a uma temperatura de 550 °C, até peso constante (AOAC, 1997). 

2.3.3 Determinação de Proteínas 

Foi utilizado o Método de Kjeldahl para determinar o nitrogênio total. Este método baseia-

se no conteúdo de nitrogênio da matéria orgânica, incluindo o nitrogênio protéico 

propriamente dito e outros compostos nitrogenados não protéicos, tais como aminas, 

aminoácidos, entre outros. Neste caso, o resultado foi expresso em proteínas brutas ou 

total, utilizando-se para o cálculo o fator 6,25 (AOAC, 1997). 

2.3.4 Determinação de Lipídeos 

Foram determinados pelo Método de Soxhlet utilizando como solvente éter de petróleo 

(AOAC, 1997).  

2.3.5 Determinação de Ferro 

Através das cinzas obtidas por incineração foi realizada a determinação do  ferro por 

absorção atômica. 

2.4 Análises Microbiológicas 

As análises microbiológicas realizadas no fígado bovino liofilizado foram: determinação do 

número mais provável de coliformes totais e fecais, bolores e leveduras e contagem total 

de microrganismos viáveis. 

2.4.1 Número mais provável de coliformes totais 

Para a determinação do número mais provável de coliformes totais foram utilizados uma 

séries de tubos contendo Caldo Lauril Sulfato Triptose. Os tubos foram incubados a 350C 

por 48 horas. O Cálculo para o número mais provável (NMP) de coliformes totais foi 

realizado com o auxilio da tabela de Hoskins (ICMSF, 1980). 

 

 

 



2.4.2 Número mais provável de coliformes Fecais 

Para a determinação do número mais provável de coliformes fecais foram utilizados uma 

séries de tubos contendo Caldo EC os quais foram incubados a 450C por 24 horas. O 

Calculo para o número mais provável (NMP) de coliformes fecais foi realizado com o 

auxilio da tabela de Hoskins (ICMSF, 1980). 

2.4.3 Bolores e Leveduras 

Para a determinação de bolores e leveduras foi utilizado placas contendo Ágar Batata 

Dextrose (PDA) acidificado com ácido tartárico 10% até pH 3,5. Incubou-se a 250C por 5 

dias.  

2.4.5 Contagem total de microrganismos viáveis 

Para a contagem total de microrganismos viáveis foram utilizadas placas contendo Agar 

Padrão de Contagem (PCA). Incubou-se as placas a 350C por 48 horas.  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Gráfico 1:  Curva de Liofilização do fígado bovino 

 

 

O gráfico 1 mostra o processo de liofilização do fígado bovino. A linha de cor rosa 

representa a temperatura da bandeja onde se encontra o produto (°C), a linha de cor 

verde representa o vácuo do processo (µHg) e a linha de cor azul representa a 



temperatura do condensador (°C). Neste gráfico, é possível observar que quando o 

equipamento entra em funcionamento a temperatura da bandeja e do condensador 

começam a decair, além da temperatura do vácuo. Logo, o vácuo faz com que o produto 

permaneça durante todo o processo cristalizado e o condensador também permanece 

com temperaturas bem baixas para garantir que a água sublimada do produto se 

condense. Após 30 minutos do início do processo pode-se verificar que o vácuo já esta 

baixo, podendo assim, iniciar o aquecimento, onde o mesmo acelera a sublimação do 

produto. Verifica-se que a temperatura da bandeja começa a aumentar até 35°C, valor 

este que foi programado.  Conseqüentemente há muita sublimação e o vácuo aumenta 

um pouco. Durante todo o processo o produto ainda permanece totalmente cristalizado, 

porém recebe uma pequena potencia de condução para que toda a água seja sublimada. 

No final do processo a temperatura da bandeja se equaliza e permanece constante na 

temperatura desejada, o vácuo também permanece constante e a temperatura do 

condensador também permanece constante, devido os três estarem em constante 

equilíbrio. Determina-se então, que não há mais sublimação e assim o processo já esta 

finalizado e o produto totalmente seco. 

  

Tabela 1. Características Microbiológicas do Fígado Encapsulado 

Amostra Bolores e 
Leveduras 

(UFC/g) 

Contagem 
Total  

(UFC/g) 

Coliformes 
Totais 

(NMP/g) 

Coliformes 
Fecais 

(NMP/g) 

1 < 10 < 10 <3 <3 

2 < 10 < 10 <3 <3 

3 < 10 < 10 <3 <3 

 

De acordo com a legislação RDC 12 do ano de 2001 há apenas padrão microbiológico 

para coliformes fecais para carnes, mas apesar do padrão da legislação brasileira citar 

apenas coliformes, foram realizadas análises de bolores e leveduras e contagem total de 

bactérias viáveis para garantir a qualidade de produto final. Através dos resultados 

apresentados pela tabela 1 pode-se observar que não foram encontrados 

microorganismos no fígado encapsulado, indicando a boa qualidade do produto final. 

  
 
 



 Tabela 2. Características Físico-Químicas do Fígado Encapsulado 
 

Amostra Cinzas  (% g) Proteínas (% g) Lipídeos (% g) Ferro (% mg) 

1 1,9 20,5 5,5 5,7 

2 2,0 20,3 5,5 5,7 

3 1,9 20,8 5,6 5,6 

Padrão* 1,5 20,7 5,4 5,6 

* Tabela TACO (2011) 

Na Tabela 2, estão apresentados os resultados das análises físico-químicas, pode-se 

observar que o fígado bovino encapsulado apresenta praticamente os mesmos valores de 

proteínas, lipídeos e cinzas do alimento cru, indicando assim que o processo de 

liofilização preserva as características nutricionais do alimento.  

O ferro é um dos micronutrientes mais estudados e melhor descritos na literatura, 

desempenhando importantes funções no metabolismo humano, tais como transporte e 

armazenamento de oxigênio, reações de liberação de energia na cadeia de transporte de 

elétrons, conversão de ribose a desoxirribose, co-fator de algumas reações enzimáticas e 

inúmeras outras reações metabólicas essenciais. A deficiência de ferro é considerada a 

carência nutricional mais prevalente em todo o mundo, afetando principalmente lactentes, 

pré-escolares, adolescentes e gestantes (Cook et al, 1992). 

Através dos dados apresentados na Tabela 2 observou-se que as quantidades de ferro 

obtidas nas amostras foram praticamente iguais ao relatado na literatura para o fígado 

cru, sendo um indicativo de que o fígado liofilizado e encapsulado é uma fonte de ferro 

que pode ser utilizada como um complemento alimentar e como tratamento de carência 

nutricional.  

CONCLUSÃO 

O fígado bovino fornece uma variedade de benefícios para a saúde em formas que 

podem ser facilmente absorvidas pelo corpo. Devido às suas propriedades nutritivas, o 

fígado deve ser incorporado a uma dieta saudável. Através das análises microbiológicas 

observou-se que as amostras de fígado bovino liofilizado e encapsulado estão dentro dos 

padrões microbiológicos estabelecidos pela RDC 12 em relação a presença de coliformes 

fecais e não apresentou presença de bolores, leveduras e bactérias viáveis. Os resultados 

das análises físico-químicas indicaram que os teores de proteínas, cinzas, lipídeos e ferro 



se se encontraram em concordância com os padrões apresentados para fígado Cru 

indicando assim, que o processo de liofilização não alterou a qualidade nutricional do 

alimento. Sendo assim uma alternativa como complemento nutricional.  
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