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RESUMO 
 
 

CARVALHO, Karina de. Microencapsulação de Lactobacillus acidophilus La-5 
com dextrina de mandioca como agente encapsulante e aplicação na 
formulação de preparado sólido para refresco. 2018. 80f. Dissertação (Mestrado 
em Tecnologia de Alimentos) – Programa de Pós-Graduação em Tecnologia de 
Alimentos, Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Medianeira, 2018.  

 

A crescente preocupação com o aumento da expectativa e qualidade de vida tem promovido 
vários estudos no campo da nutrição, principalmente sobre os alimentos e seus efeitos 
sobre o organismo. Os probióticos, em virtude dos benefícios já comprovados, são de 
crescente procura e interesse dos consumidores. Para manter os micro-organismos viáveis 
nos alimentos em que são adicionados, bem como durante sua passagem pelo trato 
digestório, a microencapsulação tem se mostrado como uma técnica promissora. O objetivo 
deste trabalho foi avaliar a otimização da microencapsulação do probiótico de Lactobacillus 
acidophilus La-5, através da atomização, visando proteção e estabilidade do micro-
organismo, pelo estudo das variáveis: concentração de dextrina tartarato de mandioca, 
temperatura e vazão de alimentação de entrada no atomizador. Os experimentos foram 
conduzidos seguindo um Delineamento Composto Central Rotacional (DCCR), do tipo 2³, 
com três pontos centrais e 6 axiais. Nas condições do ponto central (27,5% de dextrina, 91 
ºC e 0,75 L h-1) foram alcançadas as maiores eficiências da microencapsulação (65%). As 
características morfológicas, químicas e físico-químicas das microcápsulas foram avaliadas 
durante o armazenamento refrigerado (4 ºC), bem como a estabilidade térmica por meio da 
técnica de Termogravimetria (TG/dTG) e caracterização por Espectroscopia no 
Infravermelho com Transformada de Fourier (FTIR), que reforçou a ocorrência do processo 
de encapsulação, a integridade, estabilidade e proteção das cápsulas. A viabilidade das 
microcápsulas após as condições simuladas do trato digestório em modelo in vitro foram 
determinadas, com sobrenvivência máxima de 71%. Após a determinação do melhor 
tratamento, ponto central, este foi aplicado na elaboração de preparado sólido para refresco 
sabor laranja, com a elaboração de três formulações (01- sem adição de probiótico, 02- 
probiótico livre e 03 – probiótico microencapsulado), seguida da caracterização química e 
físico-química, com comprovação da estabilidade da formulação adicionada de 
microcápsulas sob refrigeração (4 ºC) pelo período de estocagem de 45 dias, com 
características visuais e de solubilidade similares ao tratamento controle (01). Dessa forma, 
a microencapsulção de L. acidophilus La-5 utilizando dextrina tartarato de mandioca é viável, 
bem como a aplicação destes em preparado sólido para refresco, por ser uma alternativa 
interessante, uma matriz alimentícia pouco explorada para aplicação probiótica, porém, 
muito atrativa para consumidores jovens, e em produto não lácteo de baixo custo. 
 
 
 

Palavras-chave: Probióticos. Carboidratos. Amido. Alimentos. 
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ABSTRACT 
 
 
CARVALHO, Karina de. Microencapsulation of Lactobacillus acidophilus La-5 
using cassava dextrin as an encapsulating agent and application in the solid 
preparation formulation for soft drink. 2018. 82f. Dissertation Project. (Master in 
Food Technology) - Post-Graduate Program in Food Technology, Federal 
Technological University of Paraná, Medianeira, 2017. 
 

The increasing concern with the increase of the expectation and quality of life has promoted 
several studies in the field of nutrition, mainly on the food and its effects on the organism. 
Probiotics, because of the proven benefits, are of increasing demand and consumer interest. 
To keep micro-organisms viable in the foods in which they are added, as well as during their 
passage through the digestive tract, microencapsulation has proved to be a promising 
technique. The objective of this work was to evaluate the microencapsulation of the probiotic 
Lactobacillus acidophilus La-5 by atomization, aiming at the protection and stability of the 
microorganism, by studying the following variables: dextrin concentration of cassava tartrate, 

temperature and inlet feed rate in the atomizer. The experiments were conducted following 

a Rotational Central Compound Design (DCCR), type 2³, with three central points and six 
axial points. At the center point conditions (27,5% dextrin, 91 °C and 0.75 L h -1) the highest 
efficiencies of microencapsulation (65%) were achieved. The morphological, chemical and 
physico-chemical characteristics of the microcapsules were evaluated during the refrigerated 
storage (4 ºC), as well as the thermal stability by means of the Thermogravimetry technique 
(TG / dTG) and characterization by Fourier Transform Infrared Spectroscopy ), which 
reinforced the occurrence of the encapsulation process, the integrity, stability and protection 
of the capsules. The viability of the microcapsules after the simulated conditions of the 
digestive tract in in vitro model were determined, with a maximum survival of 71%. After the 
determination of the best treatment, central point, this was applied in the preparation of solid 
orange flavor refreshment preparation, with the elaboration of three formulations (01- no 
probiotic, 02 free probiotic and 03 - microencapsulated probiotic), with characterization 
chemical and physicochemical properties, with stability of the microcapsule formulation under 
refrigeration (4 °C), and storage period (45 days), with no decrease in viability, with visual 
and solubility characteristics similar to the control treatment (01). Thus, the 
microencapsulation of L. acidophilus La-5 using cassava dextrin is feasible, as well as the 
application of these in solid preparation for soft drinks, because it is an interesting alternative, 
an alimentary matrix little explored for probiotic application, but very attractive for young 
consumers, and low-cost non-dairy products. 
 

 

Key words: Probiotics. Carbohydrates. Starch. Food. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
 

O termo “probiótico” é de origem grega e significa “para a vida”. Estes são 

definidos como micro-organismos vivos, não patogênicos, que conferem vantagens 

à saúde dos consumidores se ingeridos diariamente numa concentração mínima de  

106 UFC.g-1 de produto (ROBINSON, 1987; FAO/ WHO, 2002; HILL, et al. 2014). 

Entre os micro-organismos, alguns gêneros e espécies de bactérias e leveduras são 

consideradas probióticos, dentre eles Lactobacillus plantarum, L. rhamnosus, 

Bifidobacterium (LEE, 2012), Enterococcus faecium, L. acidophilus (MARTINS, 2012), 

entre outros. 

O consumo de probióticos está associado a uma série de efeitos benéficos, 

dentre eles aumento na biodisponibilidade de nutrientes, produção de vitaminas 

(SAAD, 2006; HILL, et al. 2014); produção de substâncias antimicrobianas 

(BRIZUELA; SERRANO; PÉREZ, 2001; OLIVEIRA – SEQUEIRA; RIBEIRO; GOMES, 

2008); regulação e recuperação da microbiota intestinal (SAAD, 2006; SANTOS, 

2013); inibição da carcinogênese; intolerância à lactose (LEE, 2012) e em distúrbios 

do metabolismo do trato digestório (GOLDIN, 1998; BURR, 2007). 

Devido aos benefícios já mencionados, estudos tem sugerido a adição destes 

micro-organismos em produtos lácteos, como iogurtes, sorvetes, queijos, leite em pó, 

sobremesas congeladas (GOLDIN, 1998; COSTA; ALBUQUERQUE, 2012; LEE, 

2012), produtos cárneos (TAVEIRA, 2007; KOŁOŻYN-KRAJEWSKA; DOLATOWSKI, 

2009; MACEDO; PFLANZER; GOMES; 2012, NEFFE-SKOCIŃSKA; WÓJCIAK; 

ZIELIŃSKA, 2016), barras de cereais (BASTOS; PAULO; CHIARADIA, 2014), molho 

de maionese (FAHIMDANESH et al., 2012), entre outros. 

No entanto, o emprego comercial tem sido limitado devido a instabilidade que 

estes micro-organismos apresentam, quer durante a produção ou armazenamento. 

Desta forma, a microencapsulação tem sido estudada como um método eficaz para 

a proteção dos probióticos a ambientes agressivos e de liberação controlada em 

condições desejadas, permitindo o aumento da aplicabilidade dos probióticos em 

produtos alimentares (ANAL; SINGH, 2007; LEE, 2012; MENEZES et al., 2013). 

A técnica de microencapsulação consiste no processo de empacotamento de 

materiais sólidos, líquidos ou gasosos em cápsulas extremamente pequenas, 

permitindo o isolamento do núcleo (GOUIN, 2004). 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924224407000350
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924224407000350
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Várias técnicas têm sido empregadas na elaboração de microcápsulas, tais 

como: atomização (spray drying), spray cooling, extrusão, coacervação simples e 

complexa, emulsificação seguida de evaporação do solvente, pulverização em 

agente formador de reticulação, envolvimento lipossômico, liofilização, polimerização 

interfacial, inclusão molecular (SUAVE et al., 2006; FAVARO-TRINDADE; PINHO; 

ROCHA 2008). Dentre estas técnicas, a microencapsulação por atomização tem se 

destacado por seu baixo custo operacional e produção em larga escala (DZIEZAK, 

1988; CARMO, FERNANDES; BORGES, 2015). 

Em relação aos probióticos, muitos estudos tem comprovado o aumento da 

viabilidade destes pela microencapsulação (HOMAYOUNI et al., 2008; GUERIN et 

al., 2017; BUSTAMANTE et al., 2017).  

Dentre os fatores que interferem na estabilidade dos probióticos 

microencapsulados, além do método escolhido, destacam-se também os materiais 

encapsulantes. Os agentes encapsulantes mais utilizados em probióticos com o 

objetivo de contribuir para a manutenção da viabilidade em condições adversas são: 

alginato, proteína do soro de leite, pectina, proteína isolada de soja (PIS), carragena, 

quitosana, goma arábica, maltodextrina, dextrinas e amidos (KUMALANINGSIH; 

PADAGA; SUPRAYOGI, 2011; FAHIMDANESH et al., 2012; BARRETO et al., 2015). 

Quando o amido desidratado é submetido a um tratamento térmico de 

elevada temperatura na presença de ácidos, se obtém um produto chamado de 

dextrina que se caracteriza pela alta solubilidade e baixa viscosidade, o que o torna 

apto para ser utilizado como agente encapsulante (WURZBURG, 2006). 

Recentemente foi verificado que as dextrinas de amido de batata obtidas pelo 

aquecimento na presença de ácido tartárico apresentaram resistência a hidrólise 

enzimática in vitro. Essas dextrinas quando em co-cultura com bacterias probióticas 

e bactérias intestinais demonstraram atividade prebiótica (JOCHYM et al., 2011; 

BARCZYNSKA et al., 2012). 

O objetivo do trabalho foi otimizar a microencapsulação de L. acidophilus La-5 

por atomização, empregando como material de parede dextrina de mandioca 

tartarato, avaliando a estabilidade do micro-organismo encapsulado durante o 

armazenamento e quando adicionado em preparado sólido para refresco sabor 

laranja. 



13 
 

2 OBJETIVOS 
 
 
2.2 OBJETIVO GERAL 

 
 

Estudar o processo de microencapsulação do Lactobacillus acidophilus La-5 

por atomização, utilizando como agente encapsulante dextrina tartarato de mandioca, 

e aplicar em preparado sólido para refresco, sabor laranja. 

 
 
2.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 

 Avaliar a eficiência da microencapsulação do micro-organismo probiótico L. 

acidophilus, pelo estudo das variáveis concentração de dextrina tartarato de 

mandioca, temperatura e vazão de alimentação de entrada no atomizador, 

aplicando-se um Delineamento Composto Central Rotacional (DCCR); 

 Caracterizar as microcápsulas sob o ponto de vista químico e físico-químico 

(umidade, higroscopicidade, atividade de água, solubilidade e reconstituição); 

morfologia e o tamanho das microcápsulas; 

 Analisar a estabilidade térmica das microcápsulas por Análise 

Termogravimétrica (TG/dTG). 

 Caracterizar as microcápsulas pela técnica de Espectroscopia na região do 

Infravermelho por Transformada de Fourier (FTIR);  

 Avaliar a viabilidade dos probióticos microencapsulados armazenados sob 

refrigeração (4 ± 1 ºC) durante 45 dias; 

 Avaliar a viabilidade das células microencapsuladas em modelo in vitro do 

trato digestório; 

 Elaborar preparado sólido para refresco adicionado de L. acidophilus nas 

formas livre e microencapsulada; 

 Verificar as características químicas e físico-químicas (umidade, 

higroscopicidade, atividade de água, solubilidade, coloração e viscosidade) 

dos preparados sólidos para refresco adicionados de L. acidophilus na forma 

livre e microencapsulada; 



14 
 

 Avaliar a viabilidade do L. acidophilus livre e microencapsulado adicionados 

no produto alimentício em fluídos gástrico e intestinal simulados; 

 Avaliar a viabilidade durante a vida útil do L. acidophilus livre e 

microencapsulado adicionados no produto alimentício em estudo. 
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 
 
3.1 PROBIÓTICOS 
 
 

Os compostos alimentícios funcionais entre os mais importantes e 

frequentemente empregados são os probióticos (GUENICHE et al., 2009; NAGPAL 

et al., 2012), que podem ser definidos como micro-organismos vivos que promovem 

a saúde do hospedeiro quando administrados em quantidades adequadas, 

associado a uma alimentação equilibrada e hábitos de vida saudáveis (FAO/WHO, 

2002; HILL, et al. 2014; ANVISA, 2016; HAFFNER; DIAB; PASC, 2016). Estes 

devem se apresentar metabolicamente estáveis no produto, sobreviver à passagem 

pelo trato digestório, para que possam, assim, apresentar benefícios ao hospedeiro 

(ANAL; SINGH, 2007). 

Vários benefícios são associados ao consumo de probióticos, como melhora 

de quadros alérgicos; infecções urogenitais e intestinais (HARISH, VARGHESE, 

2006; GUENICHE et al., 2009; JANKOVIC et al., 2010; ANEKELLA, 2011), aumento 

na biodisponibilidade de nutrientes e na produção de vitaminas (SAAD, 2006); 

produção de substâncias antimicrobianas (BRIZUELA; SERRANO; PÉREZ, 2001; 

OLIVEIRA – SEQUEIRA; RIBEIRO; GOMES, 2008); regulação e recuperação da 

microbiota intestinal (SAAD, 2006; SANTOS, 2013); inibição da carcinogênese 

(COSTA, ALBUQUERQUE, 2012); diminuição do tempo de transito orocecal da 

lactose durante a digestão, com coibição da intolerancia (LEE, 2012; VONK et al., 

2012) e em distúrbios do metabolismo do trato digestório (GOLDIN, 1998; BURR, 

2007). 

Dentre os micro-organismos probióticos mais utilizados encontram-se os 

gêneros Lactobacillus e Bifidobacterium (SOLANKI et al., 2013). 

Dos Lactobacillus estudados pela função probiótica, o L. acidophilus é um dos 

mais explorados pelo mercado e aplicado em alimentos funcionais. É naturalmente 

encontrado no trato digestório humano (ANEKELLA, 2011). As estirpes de L. 

acidophilus são homofermentativas, o que provoca uma redução no pH intestinal, faz 

com que exerçam a sua propriedade probiótica e, ao mesmo tempo, erradiquem por 

competição agentes patogênicos sensíveis a diminuição do pH (GILLILAND, 1981; 

ANEKELLA, 2011). 

Brasili et al. (2013) comprovaram que a suplementação probiótica de L. 

https://www.researchgate.net/profile/Elisa_Brasili
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acidophilus La-5 e B. lactis Bb 12 na alimentação de camundongos de diferentes 

idades resultou na prevenção ou redução de distúrbios metabólicos associados ao 

envelhecimento. Outros benefícios como aumento da imunidade contra infecções 

intestinais, melhoria na utilização de lactose, melhora do equilíbrio microbiano do 

intestino, estimulação do sistema imunológico, redução do nível de colesterol no 

sangue e redução na incidência de câncer, doenças cardiovasculares, diarréia e 

osteoporose são associados ao cosumo regular do probiótico L. acidophilus La-5 

(HOLZAPFEL, SCHILLINGER, 2002; SAMARŽIJA et al., 2009; OZCAN et al., 2010; 

BHADORIA; MAHAPATRA, 2011). 

A administração oral da maioria dos probióticos resulta na redução da 

capacidade para sobreviver em uma alta proporção às condições adversas de 

acidez e bile, comumente encontrados no trato digestório dos seres humanos 

(SOLANKI et al., 2013), o que atrai o interesse dos pesquisadores em encontrar 

métodos capazes de fornecer proteção para estes micro-organismos e, 

consequentemente, permitir que quantidades adequadas cheguem viáveis no trato 

digestório do hospedeiro. A encapsulação surge então como uma ferramenta para 

aumentar a sobrevivência das células durante o processamento, armazenamento e 

consumo (ANEKELLA; ORSAT, 2013). 

 
 
3.2 MICROENCAPSULAÇÂO 
 
 

A tecnologia de microencapsulação desenvolveu-se a partir de uma simples 

imobilização ou aprisionamento até a formação de microcápsulas sofisticadas e 

precisas (KAILASAPATHY, 2002), onde o núcleo encontra-se envolto pelo material 

de parede (Figura 1). O amido, a carragena, alginato, gelatina e a quitosana, estão 

dentre os materiais de parede mais utilizados para encapsulamento dos probióticos 

(DAS et al., 2014). 
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Figura 1: Representação gráfica da estrutura capsular. 

Fonte: Barreto et al. (2015). 

 
 

A microencapsulação pode ser realizada com o objetivo de promover 

liberação controlada, quer por ser gradativa ou numa região específica do 

organismo, bem como por aumentar a viabilidade e sobrevivência (GOUIN, 2004; 

MAESTRELLI et al., 2008; HOLKEM et al., 2015). 

Dentre as técnicas para microencapsulação de probióticos mais utilizadas, 

spray cooling, extrusão, coacervação simples e complexa, emulsificação seguida de 

evaporação do solvente, pulverização em agente formador de reticulação, 

envolvimento lipossômico, liofilização, polimerização interfacial, inclusão molecular 

(SUAVE et al., 2006; FAVARO-TRINDADE; PINHO; ROCHA 2008), destaca-se a 

secagem por atomização (spray drying) (MACIEL et al. 2014; ARSLAN et al. 2015; 

NUNES et al. 2015; DIMITRELLOU et al., 2016; PAIM et al. 2016; CORTI; 

BITTENCOUR; DRUNKLER, 2017; BUSTAMANTE et al., 2017; GUERIN et al. 

2017), uma vez que permite obter cápsulas com pequeno diâmetro em grandes 

quantidades e com baixo custo (HAFFNER; DIAB; PASC, 2016). 

 
 

3.2.1 Microencapsulação por Spray Drying 
 
 

A secagem por atomização ou spray drying é um dos principais processos 

utilizados para desidratação de alimentos. Tal processo consiste na formação de 

gotículas por aspersão no interior da câmara de secagem, que entram em contato 

com ar quente, por um determinado tempo e temperatura, que variam de acordo 

com a vasão de entrada e temperatura escolhida, para que ocorra a secagem 

(Figura 2) (CARMO; FERNANDES; BORGES, 2015). Além da desidratação, a 

atomização pode ser utilizada para produção de microcápsulas (RÉ, 2007). 
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Figura 2: Diagrama esquemático de “spray dryer”. 

Fonte: Labmaq (2003). 

 
 

Este processo é amplamente estudado para microencapsular probióticos 

(CHANDRAMOULI et al., 2004; GODERSKA; CZARNECKI, 2008; MIRZAEI, 

POUJAFAR E HOMAYOUNI, 2012; DAS et al. 2014; LAELORSPOEN et al., 2014; 

MACIEL et al., 2014; FLORES-BELMONTA et al. 2015; SILVA et al. 2015; 

ETCHEPARE et al., 2016; BUSTAMANTE et al. 2017; GUERIN et al. 2017; 

MUHAMMAD et al. 2017). 

A microencapsulação de probióticos recebe grande atenção com o objetivo 

principal de criar uma barreira física, visando manter o maior número de células 

viáveis e a estabilidade destas durante o processamento e armazenamento dos 

alimentos (CHOPDE et al., 2014), 

Para aumentar a viabilidade dos probióticos através da atomização, os 

estudos tem buscado por diferentes materiais de parede, e avaliado diferentes 

temperaturas e vazões de entrada. Bustamante et al. (2015) utilizaram para 

microencapsulação por atomização de L. acidophilus La-05 a mucilagem (FM) e 

subtituições parciais de proteína solúvel de linhaça (FSP) como materiais de parede. 

As condições testadas que maximizaram a viabilidade do probiótico (78,43%) foi 110 

ºC de temperatura do ar de entrada, 0,2% de FM e substituição de proteína de 

linhaça de 12%. 

Maciel et al. (2014) avaliaram o efeito do material encapsulante sobre o 

rendimento da encapsulação de L. acidophilus La-05 e viabilidade durante o 

armazenamento (90 dias). O rendimento de encapsulação variou de 75,43% e 

77,73%, quando empregado soro doce dfe leite e leite desnatado, respectivamente. 
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Independentemente do material de encapsulação e da temperatura de 

armazenamento, a viabilidade das microencápsulas diminuiu em média 0,43 log 

UFC.g-1 ao final de 90 dias de armazenamento, permanecendo acima de          

106 UFC.g-1. 

Goderska e Czarnecki (2008) avaliaram o efeito da microencapsulação de L. 

acidophilus DSM 20079 e B. bifidum DSM 20239 por atomização (temperatura de 

entrada 185 ºC e de saída 85 ºC), empregando como material de parede suspensão 

de amido modificado na concentração de 30%: N-Tack, N-Lok e Hylon VII, sobre a 

viabilidade destes probióticos armazenados sob refrigeração pelo período de quatro 

meses. Verificaram que para o L. acidophilus o material de parede que garantiu 

maior viabilidade foi o amido Hylon VII (7,32.109 UFC.g-1), enquanto que para B. 

bifidum a foi o N-Tack (0,24.1010 UFC.g-1). 

Bustamante et al. (2017), ao avaliarem a microencapsulação de B. infantis e 

L. plantarum por atomização, empregando temperatura de entrada entre 75 ºC e 110 

ºC e vazão de 6 g min-1, como material de parede maltodextrina, mucilagem e 

proteína solúvel, extraídas de sementes de chia e linhaça, obtiveram resultados 

referentes ao rendimento da microencapsulação de 98% para B. Infantis e 94% para 

L. plantarum; além de maior viabilidade (>9 Log10 UFC.g-1) após 45 dias de 

armazenamento sob refrigeração (4 ºC) e maior resistência a simulação das 

condições gástricas quando comparada as células não encapsuladas. 

Chandramouli et al. (2004) estudaram o efeito das variáveis concentração de 

alginato de sódio (0,75%, 1%, 1,5%, 1,8% e 2%), de cloreto de cálcio             

(0,1; 0,2 e 1,0 M) e diferentes tamanhos de cápsulas (200, 450, 1000 µm) na 

viabilidade em condições gástricas simuladas de L. acidophilus CSCC 2400 

microencapsulado pelo encapsulador Inotech Encapsulater (Switzerland), e 

observaram que a maior viabilidade foi obtida com até 1,8% de concentração de 

alginato de sódio. 

Laelorspoen et al. (2014) estudaram o efeito de diferentes concentrações de 

ácido cítrico e zeína na obtenção de micocápsulas L. acidophilus empregando 

alginato por eletropulverização (tensão elétrica fixa 4 KV). Apesar de o probiótico 

microcapuslado de alginato revestido com zeína modificada com ácido cítrico 

apresentar redução da sobrevivência em condições que simulam a digestibilidade in 

vitro do micro-organismo com o aumento da concentração de ácido cítrico, em 

comparação com às células não encapsuladas (>5 log), o L. acidophilus 
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microencapsulado exibiu menor redução (1 log), resultando em um sobrevivência 

cinco vezes maior. 

 
 

3.2.2 Amido modificado 
 
 

O amido ocorre naturalmente em grânulos rígidos, principalmente entre 5 e 

100 mm de diâmetro, é a substância insolúvel de reserva predominante em diversas 

plantas, que incluem cereais, legumes, grãos, vegetais (como batatas), sementes e 

algumas nozes (FENNEMA, 1996; BARRETO et al., 2015). Os amidos nativos, sem 

modificações, são polissacarídeos, que compreendem monômeros de glicose 

unidos, em maior parte, por ligações α 1,4 e α 1,6 com formação de cadeias de 

amilose e amilopectina (Figura 3) (POTTER, 1973). 

Os amidos apresentam diversas aplicações na produção de alimentos, com 

importantes funções tecnológicas, dentre elas: espessantes (MANDALA, 2012; 

UDONNE; OBIOKWU, 2013; FOOD INGREDIENTS BRASIL, 2017); agentes 

geleificantes (BRAGANTE 2009; TAKO et al., 2014); estabilizadores de colóides, 

para acrescer volume, adesividade, retenção de água (DENARDINI; SILVA; 2008; 

CHIU; SOLAREK, 2009; ALCÁZAR-ALAY; MEIRELES, 2015), dentre outros. 

Para aumentar a aplicabilidade dos amidos nativos, pode-se modificar em 

características como propriedades hidrófilas, espessura de filmes, permeabilidade e 

solubilidade, estabilidade em meio ácido e alcalino, entre outras características. São 

submetidos a tratamentos químicos como, reações de intercruzamento, 

termoconversão e substituição (WURZBURG, 2006; GUTIÉRREZ et al., 2015). 

O processo de termoconversão consiste em submeter o amido a elevadas 

temperaturas na presença de um catalisador ácido, que causa a hidrólise das 

cadeias de amilose e amilopectina, em pequenos fragmentos, que em seguida 

podem se agrupar em compostos mais ramificados, para obtenção de dextrinas 

(FABRÍCIO; MÄHLMANN, 2014). As dextrinas são constituídas por D-glucose, que 

contém 6 átomos de carbono, 12 átomos de hidrogênio e 6 átomos de oxigênio para 

formar uma estrutura de anel. Sua fórmula molecular é C6H10O5. As dextrinas, 

possuem a mesma fórmula geral do amido proveniente, pórem, com cadeias 

menores, que os torna estruturalmente diferentes e com menor peso molecular 

(POTTER, 1973; LOTFY, 2009; ANTHERO et al,. 2016). 
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Figura 3: (A) Amilose (ligações lineares α 1,4) e (B) Amilopectina (ligações α 1,4 com ramificações α 1,6). 

Fonte: Morrison (1996). 

 
 

Existem três tipos de dextrinas: dextrina branca, dextrina amarela e goma 

britânica. As diferenças são determinadas pelo tempo de torrefação, da temperatura 

e quantidade de catalisador. Quando apresentam baixa viscosidade podem ser 

usadas em altas concentrações no processamento de alimentos. Em sua maioria, 

apresentam propriedades formadoras de filme e adesivos, sendo assim utilizadas 

como agentes encapsulantes, principalmente empregando a atomização 

(FENNEMA, 1996; ANTHERO, 2014; FABRÍCIO; MÄHLMANN, 2014). 

Há uma grande variedade de dextrinas aprovadas para uso em alimentos e 

comercialmente disponíveis no mercado, que podem ser utilizadas para 

microencapsulação de ingredientes alimentares. A escolha do material de parede 

depende não apenas do núcleo, funcionalidade e destino, mas também da 

tecnologia de fabricação (ELIASSON, 2004). 

As dextrinas obtidas a partir do amido de mandioca por termoconversão, com 

diferentes concentraçãoes de ácido lático (2,5, 5 e ,5%), no trabalho de Anthero et 

al. (2016), apresentaram aumento na solubilidade (água a 65-80 ºC), provocado pela 

hidrólise e evidenciado pelo decréscimo no teor de amilose, quando comparado ao 

amido de mandioca nativo. Observaram ainda, uma baixa na viscosidade das 

dextrinas, também, a presença do comportamento pseudoplástico e diminuição da 

consistência, com maior escoamento, o que indica maiores possibilidades e boas 

características, para uso como material de parede em secagens por processo spray 

drying. 
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3.3.1 Aplicações dos Probióticos Microencapsulados em Produtos Alimentícios 

 
 

Inúmeros trabalhos demonstram a aplicação de probióticos 

microencapsulados em produtos alimentícios. 

Corbo et al. (2013) microencapsularam, por extrusão, L. plantarum em 

alginato de sódio e as microcápsulas foram adsorvidas em pedaços de maçãs 

(sistema alimentar) e aplicadas em extrato aquoso de soja, a fim de testar o 

potencial biocatalisador e controle na fermentação. Os resultados apontaram uma 

boa liberação controlada, ótima sobrevivência às condições gastrointestinais 

simuladas, assim como uma fermentação padronizada durante as 24 horas de 

aplicação testadas. 

Mirzaei, Poujafar e Homayouni (2012) microencapsularam L. acidophilus La-5 

por extrusão, empregando alginato de cálcio e amido resistente como materias de 

parede, e posteriormente aplicaram em queijo branco com o objetivo de avaliar a 

sobrevivência durante o período de armazenamento (182 dias sob temperatura de 

refrigeração de 5 ºC). Em seus resultados, observaram que a redução na viabilidade 

dos probióticos livres adicionados ao queijo (11,0 ± 0,58 log UFC.g-1) em 

comparação ao microencapsulado (5,1 ± 0,67 log UFC.g-1) foi significativamente 

superior. 

No estudo de Dimitrellou et al. (2016), as células de L. casei ATCC 393 foram 

microencapsuladas por spray drying (170 ºC temperatura do ar de entrada e         

80 a 85 ºC a temperatura do ar de saída) em leite desnatado reconstituído com água 

destilada (200 g.L-1) e aplicadas em leite fermentado armazenado a 4 ºC durante 28 

dias. Ao final do tempo de armazenamento, a taxa de sobrevivência foi de 17,8% e 

9,5% para o micro-organismo na forma microencapsulada e livre, respectivamente. 

Na avaliação da viabilidade em sistema de digestibilidade in vitro, as células livres 

apresentaram maior redução do que as as células microencapsuladas. 

Homayouni et al. (2008), ao microencapsular L. casei e B. lactis, 

separadamente por emulsão em amido de milho resistente (Hi-maize-1%), e aplicá-

los em sorvete simbiótico, verificaram uma viabilidade de, para L. casei            

4,1.109 UFC.mL-1, e B. lactis 1,1.107 UFC.mL-1, superior ao recomendado pela 

International Dairy Federation (107 UFC.g-1), após 180 dias (três meses) de 

armazenamento a -20 ºC. 
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Similar ao estudo anterior, Gon; Gonzales; Sereia (2015) testaram a 

sobrevivência de probióticos adicionados em frozen yogurth, produzido a partir do 

extrato aquoso de soja enriquecido com cálcio e adicionado de uma cultura mista 

contendo L. acidophilus, Bifidobacterium e Streptococcus thermophilus, 

microencapsulados por emulsão com albumina e colágeno, com constante agitação, 

até obtenção de um hidrogel, separado por centrifugação. O estudo comprovou que 

com a microencapsulação os probióticos mantiveram-se viáveis no frozen de soja 

durante as seis semanas de armazenamento, também obtiveram um produto 

probiótico não fermentado com características físicas e químicas adequadas a de 

“gelado comestível”. 

 
 
3.4 PREPARADOS SÓLIDOS PARA REFRESCO OU PÓ PARA REFRESCO 
 
 

O preparado sólido para refrescos, também denominado de pó para refresco, 

pode ser definido como: “produto constituído por mistura em pó de vários 

ingredientes destinados a preparar alimentos diversos pela complementação com 

água, leite ou outro produto alimentício, submetidos ou não a posterior cozimento”, 

composto basicamente por açúcar, acidulantes, aromatizantes e outras substâncias 

aprovadas (BRASIL, 1978). 

O principal público alvo destes produtos são as crianças, o que pode ser 

evidenciado no dia a dia nos comerciais de TV onde, grande parte, utilizam 

personagens, brincadeiras e temas infantis em seus anúncios do produto. Os 

preparados artificiais sólidos para refresco já estão inseridos na rotina da população 

brasileira, dada sua facilidade e rendimento de preparo, também, seu preço de 

mercado muito inferior a, por exemplo, refrigerantes e sucos prontos para consumo, 

que o torna mais acessível para populações de baixa renda (INMETRO, 1999; 

BRASIL, 2013). 

Conforme definido na Instrução Normativa Nº 17 (BRASIL, 2013), para 

atender o público consumidor, o pó para refresco deve atender as características 

inerentes ao produto e à matéria-prima utilizada para sua fabricação, tais como a 

aparência deve ser de pó fino ou granulado e homogêneo; a cor de acordo com os 

componentes, ou seja, em função do sabor descrito no rótulo do produto e o cheiro e 

sabor próprios. 
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Estudos relatam que consumidores preferem as características sensoriais dos 

sucos de laranja convencionais às suas contrapartes funcionais (suco contendo 

probióticos), mas se a sua informação de benefícios para a saúde for fornecida, a 

preferência aumenta em detrimento dos sucos de laranja convencionais (LUCKOW; 

DELAHUNTY, 2004). 

Os pós para refresco também estão sendo estudados como alternativa para 

adição de probióticos, uma vez que a maioria dos produtos estudados são derivados 

lácteos (GUENICHE et al., 2009; NAGPAL et al., 2012). O emprego nesse tipo de 

produto pode ser uma alternativa para pessoas com intolerância à lactose ou alergia 

à proteína do leite, também, popularizar o consumo de probióticos. Bustamante et al. 

(2017), testaram a microencapsulação de probióticos (L. plantarum, B. infantis e L. 

acidophilus) por spray drying, com diferentes temperaturas, empregando 

maltodextrina (MD) isolada e, também, em combinações secundárias com as 

mucilagens de chia (CM) e linhaça (FM), assim como terceárias com as 

combinações MD, proteína de chia (CSP) e CM, e MD com proteína de linhaça 

(FSP), mais FM, como materiais de parede, nas concentrações: 15% MD (isolada); 

15% MD + 0,2% FM ou 0,6% de CM (secundárias) e 7,5% MD + 0,2% FM + 7,5% 

FSP e 7,5% MD + 0,6% CM + 7,5 CSP (ternárias). Em separado, para o micro-

organismo L. acidophilus, optaram pela atomização com 0,2; 0,4 ou 0,6% de CM e 

15% MD, a 110 e 140 ºC para temperatura de entrada, observaram que a 

sobrevivência foi proporcional a concentração de CM, onde com 0,6%, a taxa de 

sobrevivência a 110 ºC foi de 24% e a 140 ºC 40%. Para os ensaios com as 

atomizações com as misturas primárias, secundárias e terciárias, utilizando L. 

plantarum e B. infantis, detectaram que, com as misturas ternárias apartir da 

semente de linhaça, houve uma alta proteção dos mico-organismos (> 98%), com 

ótima viabilidade para ambos. O resultado também evidenciou proteção para a 

simulação de digestibilidade. Para as aplicações das cápsulas ao preparado sólido 

para refresco, com mistura 2 : 1 (suco : probióticos microencapsulados), testaram a 

viabilidade por 45 dias, armazenados a 4 ºC; em seus resultados observaram que a 

mistura ternária também promoveu uma maior viabilidade para os probióticos, em 

especial para os derivados de linhaça, alcançando após os 45 dias, a contagem de 

10,5-11 Log UFC.g-1. Adicionalmente, a mucilagem e a proteína de linhaça, com 

mistura de maltodextrina, mostrou-se mais eficiente para microencapsulação de 

probióticos, comparado a chia. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 
 
4.1 MATÉRIA-PRIMA, REAGENTES E MICRO-ORGANISMO 

 
 

Para a obtenção da dextrina tartarato de mandioca foi utilizado amido de 

mandioca doado pela Amafil Indústria e Comércio de Alimentos Ltda. (Cianorte, PR). 

A cultura probiótica Lactobacillus acidophilus La-5 foi adquirida de empresa 

especializadas no ramo (Chr. Hansen Indústria e Comércio Ltda.); o preparado 

sólido para refresco, sabor laranja, foi adquirido no comércio local. Os reagentes 

empregados foram de qualidade analítica e os meios de cultura de padrão 

apresentaram padrão microbiológico adequado. 

 
 

4.1.1 Obtenção da Dextrina Tartarato de Mandioca 

 
 

Para a modificação do amido foi utilizada a metodologia proposta por Xie e 

Liu (2004), com adaptações, onde o ácido cítrico foi substituído pelo ácido tartárico e 

a temperatura modificada de 130 ºC para 150 ºC. Após o preparo da dextrina 

tartarato de mandioca, esta foi lavada com solução de álcool etílico a 90% (v.v-1), e o 

pH ajustado em 5, seguido de filtração à vácuo e secagem em estufa a 60 ºC por 10 

horas. Após a secagem, foi submetida à moagem em um moinho de facas (SL 31, 

SOLAB, Brasil) e peneirada, utilizando peneira com 250 mesh. A dextrina tartarato 

de mandioca foi armazenada em frasco escuro, à temperatura ambiente (25º ± 1 ºC) 

e utilizada na microencapsulação do probiótico. 

 
 

4.1.2 Microencapsulação do Lactobacillus acidophilus empregando dextrina tartarato 

de mandioca 

 
 

O processo de microencapsulação foi estudado por meio de um Delineamento 

Composto Central Rotacional (DCCR) do tipo 23 (8 tratamentos), com 03 pontos 

centrais e 06 axiais, totalizando 17 tratamentos, visando à otimização da resposta 

eficiência da microencapsulação, sobrevivência por período de estocagem 
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refrigerada (4 ± 1 ºC) e sobrevivência do L. acidophilus La-5 aos fluidos gástrico e 

intestinal simulados (Tabela 1). As faixas de estudo das variáveis foram 

determinadas em testes preliminares. 

 
 
Tabela 1 - Matriz do Delineamento Central Composto Rotacional (DCCR) do tipo 2

3
, com três pontos 

centrais e 06 pontos axiais, da microencapsulação de L. acidophilus por spray drying empregando 
dextrina tártaro de mandioca como agente encapsulante; com níveis codificados e reais (entre 
parênteses), das variáveis estudadas, concentração de dextrina tartarato de mandioca (g.100 mL

-1
); 

temperatura (ºC); vazão de entrada (L h
-1

). 

Tratamentos x1 x2 x3 

1 -1 (23) -1 (83) -1 (0,6) 

2 +1 (32) -1 (83) -1 (0,6) 

3 -1 (23) +1 (99) -1 (0,6) 

4 +1 (32) +1 (99) -1 (0,6) 

5 -1 (23) -1 (83) +1 (0,9) 

6 +1 (32) -1 (83) +1 (0,9) 

7 -1 (23) +1 (99) +1 (0,9) 

8 +1 (32) +1 (99) +1 (0,9) 

9 - 1,68 (20) 0 (91) 0 (0,75) 

10 + 1,68 (35) 0 (91) 0 (0,75) 

11 0 (27,5) -1,68 (77) 0 (0,75) 

12 0 (27,5) +1,68 (105) 0 (0,75) 

13 0 (27,5) 0 (91) -1,68 (0,5) 

14 0 (27,5) 0 (91) +1,68 (1,00) 

15 0 (27,5) 0 (91) 0 (0,75) 

16 0 (27,5) 0 (91) 0 (0,75) 

17 0 (27,5) 0 (91) 0 (0,75) 

Nota: x1= Concentração de dextrina tartarato de mandioca (g.100 mL
-1

); x2 = Temperatura (ºC); x3 = Vazão de 
entrada (L h

-1
). 

Fonte: Autoria própria. 

 
 

A cultura probiótica de L. acidophilus (1% m.v-1) foi inoculada em caldo MRS 

(De Man Rogosa and Sharpe, Merck, Darmstadt, Alemanha) e incubada, em 

anaerobiose, a 37 ºC ± 1 ºC até atingir a fase estacionária (09 horas). A seguir, a 

biomassa do micro-organismo foi recolhida por centrifugação a 1530 rpm a 

temperatura de 4 °C durante 10 minutos (CT-5000R, Cientec, Minas Gerais, Brasil), 
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para posteriormente ser adicionado à suspensão de dextrina tartarato de mandioca a 

ser atomizada pelo spray drying. 

A dextrina tartarato de mandioca foi suspensa em água estéril, nas proporções 

definidas no planejamento (Tabela 1), seguida da correção do pH para 5,0 (com 

solução de NaOH 0,1 mol.L-1), homogeneização e aquecimento (80 ºC) até completa 

dissolução. A seguir, foi resfriada a tempertaura de 25 ºC para ser adicionado de 1% 

(m.v-1) da cultura em fase estacionária e homogeneizada por um minuto em agitador 

magnético à temperatura ambiente (25 ºC ± 1 ºC) (752A, Fisatom, São Paulo, 

Brasil). 

As suspensões foram submetidas à secagem em spray dryer de escala 

laboratorial (MSDi 1.0, Labmaq do Brasil, Ribeirão Preto, Brasil), mantidas sob 

agitação à temperatura ambiente e alimentadas para a câmara de secagem por 

meio de bomba peristáltica sob condições constantes de pressão do compressor do 

ar de secagem (2 - 4 kg fcm-2), vazão de ar comprimido (35 kgf.cm-2) e diâmetro de 

saída do ar no sistema (1 mm) com bico duplo fluído. As partículas em pó 

produzidas foram coletadas na base do ciclone e armazenadas em recipiente de 

vidro Scott hermeticamente fechados, previamente esterilizados, e mantidas sob 

refrigeração a 4 ºC ± 1°C durante a realização das análises. 

 
 
4.1.3 Enumeração do Micro-organismo Probiótico Livre e Encapsulado 

 
 

Para realizar a enumeração do probiótico livre e encapsulado foi empregado a 

metodologia utilizada por Fritzen-Freire et al. (2012), com adaptações. No caso das 

microcápsulas, estas foram pesadas (0,1 g) e diluídas em água peptonada (9,9 mL), 

seguido do rompimento conforme descrito por Sheu, Marshall e Heymann (1993). 

Tanto as células livres, quanto as liberadas das microcápsulas, foram submetidas a 

diluições seriadas e plaqueamento em profundidade com ágar MRS, em triplicata. As 

placas foram incubadas invertidas, em jarra de anaerobiose, a 37 ºC por 48 horas. 

Após o período de incubação, foi realizada a contagem de células viáveis e o 

resultado expresso em Log de unidades formadoras de colônia por grama        

(log UFC.g-1). 
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4.1.4 Determinação da Eficiência do Processo de Microencapsulação por Spray 

Drying 

 
 

A eficiência da microencapsulação (EM %) foi calculada por meio da Equação 

1, conforme proposto por Picot e Lacroix (2004). 

 

    (
 

  
)                                          

 Onde:  

N0: número de células viáveis na suspensão de spray drying (log UFC.g-1) 
N: número de células viáveis no pó obtido (log UFC.g-1). 
 
 
4.1.5 Caracterização Química e Físico-química das Microcápsulas 

 
 

A atividade de água (aa) foi determinada empregando determinador de 

atividade de água (Aqualab® 4TE, Decagon, São Paulo, Brasil), de acordo com a 

metodologia de Behboudi-Jobbehda et al. (2013). 

A umidade dos pós foi determinada por gravimetria à 105 ºC, até peso 

constante, seguindo a metodologia descrita pelo Instituto Adolfo Lutz (IAL, 2008). 

As propriedades de reconstituição dos pós microencapsulados foram 

determinadas, em triplicata, em soluções tampão com pH 3,0, 5,0 e 7,0. O tempo de 

imersão foi determinado como o tempo necessário para que 1 g de pó 

desaparecesse da superfície de 200 mL de solução, sem agitação aplicada, segundo 

a metodologia de Flores-Belmonta et al (2015). 

A higroscopicidade dos pós microencapsulados foi determinada de acordo 

com Flores-Belmonta et al. (2015), em triplicata, com exposição de 1 g do pó a 

solução super saturada de NaCl a temperatura ambiente (umidade relativa de 75%), 

pelo período de 5 dias. A higroscopicidade foi expressa como conteúdo de água 

absorvida por 100 g de pó em base seca (g 100.g-1 em b.s). 

A solubilidade foi determinada utilizando o método descrito por Rodríguez-

Restrepo; Giraldo; Rodríguez-Barona (2017), onde as amostras em pó (1 g, base 

seca) foram cuidadosamente dispersas com 100 mL de água destilada (30 ºC) em 

um béquer. Após agitação durante 5 min, as dispersões foram transferidas para um 

tubo de centrifugação, centrifugadas a 1550 g durante 5 min (CT-5000R, Cientec, 
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Minas Gerais, Brasil). Uma alíquota de 25 mL do sobrenadante foi transferida para 

placas de petri pré-pesadas e imediatamente secas em estufa a 105 ºC durante 5 

horas. O sobrenadante decantado e a solubilidade em água foram determinadas 

utilizando a seguinte Equação 2. As amostras do sobrenadante foram coletadas em 

triplicata. 

 

     (
   

  
)                    (2) 

 
Onde:  
Ws%: solubilidade em água (%);  
Wds: peso de sólidos dissolvidos no sobrenadante; 
Ws: peso da amostra. 
 
 

4.1.6 Análise da Estabilidade Térmica das Microcápsulas de L. acidophilus La-5 por 

Análise Termogravimétrica (TGA) 

 
 

O perfil termogravimétrico (TG/dTG) das amostras dos 17 tratamentos, do 

micro-organismo e da dextrina tartarato de mandioca pura e atomizada sem mistura 

do probiótico, foi obtido com auxílio de um analisador térmico (STA 600 Thermo-

Analyzer, PerkinElemer, Brasil). As amostras foram submetidas ao aquecimento de 

50 a 600 ºC, utilizando razão de aquecimento de 10 ºC min-1 e fluxo de N2 de 20 mL 

min-1, seguindo a metodologia proposta por Fritzen-Freire et al. (2012). Para cada 

análise foi utilizada amostra de 10 mg. 

 
 

4.1.7 Avaliação da Morfologia e do Diâmetro Médio das Microcápsulas  

 
 

A morfologia das amostras dos pós foi analisada por Microscopia Eletrônica 

de Varredura (MEV). Para calcular os diâmetros médios foram utilizadas 120 

partículas de cada amostra de microcápsulas e calculada a média e desvio padrão 

dos diâmetros (FRITZEN-FREIRE et al., 2012). 
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4.1.8 Análise da composição e estrutura por Espectroscopia na Região do 

Infravermelho por Transformada de Fourier (FTIR) 

 
 

A composição e estrutura das amostras dos produtos dos 17 tratamentos, do 

micro-organismo e da dextrina tartarato de mandioca pura e atomizada sem o 

probiótico, foram analisadas por Espectroscopia na Região do Infravermelho com 

Transformada de Fourier (FTIR), utilizando acessório de Refletância Total Atenuada 

(ATR) (Spectrum 100s, PerkinElmer, North America). Os espectros foram obtidos 

para a região de 4000 a 600 cm-1 com resolução de 4 cm-1. 

 
 

4.1.9 Avaliação da Sobrevivência do L. acidophilus La-5 Livre e Microencapsulado 

nos Fluidos Gástrico e Intestinal Simulados 

 
 

A resistência do L. acidophilus, nas formas livres (grânulos secos) e 

microencapsuladas, em sistemas do fluido gástrico e intestinal simulado (FGIS), foi 

avaliada de acordo com os procedimentos descritos por Versantvoort et al. (2005), 

com adaptações. Para tal, foram homogeneizados 2 g do micro-organismo na forma 

livre e microencapsulado, em 2,5 g de água destilada estéril, totalizando 4,5 g de 

amostra homogeneizada. 

 
 
4.2 ELABORAÇÃO DO PREPARADO SÓLIDO PARA REFRESCO ADICIONADO 

DE L. acidophilus MICROENCAPSULADO  

 
 

Para elaboração das formulações de pós pra refresco foi adquirido, no 

mercado local, preparado sólido sabor laranja de baixa caloria, onde todas as 

embalagens foram do mesmo lote e, por conseguinte, mesmo prazo de validade. 

Para avaliar o efeito da microencapsulação na estabilidade de pós para 

refresco probiótico, adotou-se o tratamento que apresentou os melhores resultados 

na otimização (27,5% de dextrina tartarato de mandioca, 91 ºC e 0,75 L.h-1). Para tal, 

foram elaboradas três formulações: controle, assim denominada por não conter 

probiótico; 01 adicionada de L. acidophilus na forma livre (1 : 15 – probiótico : 
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preparado sólido para refresco) e 02 adicionado de L. acidophilus microencapsulado 

(1 : 2 - probiótico microencapsulado : preparado sólido para refresco). A metodologia 

adotada seguiu o disposto por Bustamante et al. (2017). As formulações foram 

armazenadas sob refrigeração (4 ± 1 ºC) e temperatura ambiente (25 ± 1 ºC) durante 

45 dias para realização das análises. 

 
 
4.2.1 Composição Química e Propriedades Físico-Químicas 

 
 

As formulações do preparado sólido para refresco foram submetidas as 

análises de solubilidade (RODRÍGUEZ-RESTREPO; GIRALDO; RODRÍGUEZ-

BARONA, 2017); pH, utilizando pHmetro (pH21 pHmV meter, HANNA, Romania); 

umidade (A.O.A.C, 2005); atividade de água (Agua lab 4TE, Decagon Devices) e 

higroscopicidade (FLORES-BELMONTA et al., 2015), no dia do preparo das 

formulações. 

 
 
4.2.1.1 Análise da cor e determinação da viscosidade aparente 

 
 

As formulações foram reconstituídas em água na proporção indicada pelo 

fabricante (30 g.L-1) e, a seguir, submetidas às análises de cor e viscosidade 

aparente, no dia do preparo das formulações. 

A cor foi determinada em um colorímetro Komica Minolta, modelo Croma 

Meter CR400, empregando o sistema CIE de escala de cor L* a* b*. A calibração foi 

realizada com placa branca padrão, seguindo as instruções do fabricante. Os 

resultados foram expressos em L* (luminosidade), a* (tonalidades de vermelho a+ a 

verde a- e b* (tonalidade de amarelo b+ a azul b-, como proposto por Raimundo et al. 

(2007). 

Para determinação do perfil de viscosidade, foi seguida a metodologia de 

Raimundo et al. (2007), com troca do splinde. Para tal, foi empregado o reômetro 

(LVDV-III Ultra, Brookfield, LOCAL) acoplado de banho termostático (TC - 602, 

Brookfield, EUS); com aplicação do spindle SC4- número 18 em 120 rpm (taxa de 

cisalhamento = 46,96 s-1). As amostras foram mantidas à temperatura de 20 °C. 
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4.2.1.3 Avaliação da sobrevivência do L. acidophilus La-5 livre e microencapsulado 

em fluidos gástrico e intestinal simulados 

 
 

A resistência do L. acidophilus presentes nas formulações de pós para 

refresco em sistemas do fluido gástrico e intestinal simulado (FGIS) foi avaliada de 

acordo com os procedimentos descritos por Versantvoort et al. (2005), após 

reconstituição, nas proporções indicadas pelo fabricante (30 g.L-1). 

 
 
4.2.1.4 Viabilidade de L. acidophilus encapsulados incorporados ao preparado sólido 

para refresco instantâneo 

 
 

O preparado sólido para refresco com o probiótico microencapsulado foi 

armazenado a temperatura de refrigeração (4 ± 1 ºC) e à temperatura ambiente    

( 25 ± 1 ºC); a viabilidade das bactérias probióticas foi analisada em 0, 15, 30 e 45 

dias de armazenamento, com enumeração do probiótico livre e encapsulado, 

segundo a metodologia de Fritzen-Freire et al. (2012), com adaptações. Nas 

formulações com microcápsulas, estas foram pesadas (0,1 g) e diluídas em água 

peptonada (9,9 mL), seguido do rompimento conforme descrito por Sheu, Marshall e 

Heymann (1993). 

 
 
4.2 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 
 

A análise de efeitos das variáveis do planejamento e dos resultados das 

análises químicas, físico-químicas e microbiológicas dos pós microencapsulados, 

foram realizadas com auxílio do software STATISTICA 11 (STATSOFT, 2012). Foi 

aplicada à análise de variância (ANOVA) e teste de Tukey, ao nível de 5% de 

probabilidade (p ≤ 0,05), quando verificado diferença significativa. Para as análies 

das amostras do preparado sólido para refresco, foram expressas pela análise de 

variância e teste de Tukey, ao nível de 5% de probabilidade (p ≤ 0,05), quando 

verificado diferença significativa.  
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
 
5.1 EFICIÊNCIA DA MICROENCAPSULAÇÃO DE L. acidophilus POR SPRAY 

DRYING EM DEXTRINA TARTARATO DE MANDIOCA 

 
 

A eficiência da microencapsulação de L. acidophilus empregando dextrina 

tartarato de mandioca como agente encapsulante variou de 37,41% (Tratamento 3) a 

65,74% (Tratamento 17) (Tabela 2). Os valores obtidos para os pontos centrais 

apresentaram pequena variação entre si, indicando boa repetibilidade do processo. 

Valores semelhantes ao presente trabalho foram relatados por Bustamante et 

al. (2015), que ao microencapsular L. acidophilus por spray drying empregando 

mucilagem de linhaça e proteína solúvel obtiveram eficiência de encapsulação entre  

62 - 71%, empregando temperatura de entrada de 125 °C. Li et al. (2016), ao 

microencapsular L. rhamnosus GG (LGG) mediante o emprego de isolado protéico 

de soja e transglutaminase, seguida da liofilização das cápsulas, obtiveram uma 

eficiência de encapsulação de 67,4%. Hadzieva et al. (2017), ao microencapsularem 

por spray drying L. casei em isolado de proteína de soja e alginato verificaram 

eficiência de encapsulação de 64%.  

Por sua vez, valores inferiores foram encontrados por Ashwar et al. (2017), 

que ao microencapsular três micro-organismos probióticos, L. casei, L. brevis e L. 

plantarum, por emulsão utilizando amido resistente, obtiveram eficiência de 

microenencapsulação na faixa entre 43,11 e 48,46 %; e por Cai et al. (2014), que ao 

microencapsular L. acidophilus CGMCC1.2686 empregando emulsificação e 

gelificação em soluções de alginato com liberação lenta de íons cálcio, obtiveram 

rendimento de encapsulação de 37,9% para o alginato-CaCO3 e 36,9% para o 

alginato-Ca-EDTA.  

No entanto, maior eficiência de encapsulação (83%) foi obtida por Menezes et 

al. (2015), ao microencapsular L. acidophilus utilizando extrato aquoso de soja e 

maltodextrina na razão de 3 : 2 (m.m-1), com temperatura de entrada de ar de 87 ºC 

e vazão de alimentação de 0,54 L.h-1 e por Arslan et al. (2015), que obtiveram 

eficiência de 92,84% ao microencapsular por atomização Saccharomyces cerevisiae 

var. boulardii empregando goma arábica e gelatina como materiais de parede. 
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Tabela 2: Matriz do Delineamento Central Composto Rotacional, do tipo 2
3
, com três pontos centrais 

e 06 pontos axiais, com a resposta eeficiência da microencapsulação de L. acidophilus por spray 
drying empregando dextrina tártaro de mandioca como agente encapsulante. 

Tratamentos X1 X2 X3 Y1 

1 -1 -1 -1 38,54 ± 0,11 

2 1 -1 -1 43,19 ± 0,03 

3 -1 1 -1 37,41 ± 0,03 

4 1 1 -1 39,67 ± 0,012 

5 -1 -1 1 44,39 ± 0,11 

6 1 -1 1 55,87 ± 0,38 

7 -1 1 1 46,08 ± 0,38 

8 1 1 1 49,23 ± 0,15 

9 -1,68 0 0 54,25 ± 0,20 

10 1,68 0 0 43,86 ± 0,02 

11 0 -1,68 0 56,11 ± 0,11 

12 0 1,68 0 40,12 ± 0,13 

13 0 0 -1,68 60,57 ± 0,23 

14 0 0 1,68 63,95 ± 0,86 

15 0 0 0 64,42 ± 0,81 

16 0 0 0 64,70 ± 0,11 

17 0 0 0 65,74 ± 0,78 

Nota: X1= Variação concentração de dextrina tartarato de mandioca (g.100 mL
-1

); X2 = Variação da temperatura 
(Cº); X3 =Variação vazão de entrada (L.h

-1
). 

(1)
 Médias ± erro padrão seguidas por letras iguais, na mesma coluna, 

não diferiram significativamente entre si ao nível de 5% de probabilidade. 
Y1= Eficiência da microencapsulação (%). 
Fonte: Autoria própria. 

 
 

Com base nos resultados obtidos, os coeficientes de regressão foram 

calculados e estão apresentados na Tabela 3. 
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Tabela 3: Efeitos e coeficientes de regressão para a resposta Eficiência da Microencapsulação (%) 
de L. acidophilus La-5 por spray drying empregando dextrina tártaro de mandioca como agente 
encapsulante. 

Fatores  Efeito   Coef.de regressão Erro padrão  Valor t  P-valor 

Média 65,495 65,495 4,41 14,87 0,00000* 

X1 (L) 0,60 0,30 2,07 0,15 0,88825 

X1 (Q) -14,88 -7,44 2,28 -3,26 0,01382* 

X2 (L) -5,35 -2,67 2,07 -1,29 0,23740 

X2 (Q) -15,55 -7,77 2,28 -3,41 0,01131* 

X3 (L) 6,23 3,11 2,07 1,50 0,17625 

X3 (Q) -5,52 -2,76 2,28 -1,21 0,26517 

X1X2 -2,68 -1,34 2,70 -0,50 0,63488 

X1X3 1,93 0,97 2,70 0,36 0,73091 

X2X3 -0,08 -0,04 2,70 -0,02 0,98819 

Nota: X1= Concentração de dextrina tartarato de mandioca (g.100 mL
-1

); X2 = Temperatura (ºC); X3 =Vazão de 

entrada (L h
-1

); *p≤0,05; L - termo linear; Q - termo quadrático. 

Fonte: Autoria própria. 

 
 

Observa-se que foram significativos o termo quadrático da variação na 

concentração de dextrina tartarato de mandioca, assim como o termo quadrático da 

variação da temperatura do ar de entrada da solução no atomizador (Tabela 3). 

Dentro das faixas estudadas, é possível verificar que o aumento na 

temperatura de entrada e na concentração de dextrina tartarato de mandioca 

apresentaram efeito negativo siginficativo (p<0,05), ou seja, contribuíram para a 

redução da eficiência de microencapsulação. Característica similar foi encontrado 

por Anekella e Orsat (2013) que verificaram que o aumento da temperatura no 

atomizador prejudicou a eficiência da microencapsulação, bem como por 

Chandramouli et al. (2004) que observaram que o aumento da viscosidade da 

solução dificultou e reduziu a viabilidade dos micro-organismos microencapsulados.  

A Equação 3 descreve a eficiência da microencapsulação prevista pelo 

modelo em função das variáveis codificadas, no modelo reparametrizado que 

contém os termos significativos, acompanhados dos respectivos termos lineares das 

variáveis, ao nível de 5% de significância. 

 

𝑦1  6 ,97 +  ,3 . 𝑥1 − 6,63. 𝑥1
2 − 2,67. 𝑥2 − 6,97. 𝑥2

2          (3) 
 

A análise de variância (ANOVA) apresentada na Tabela 4 permite corroborar a 

significância do modelo obtido, bem como na superfície de resposta (Figura 4), onde 

pode-se observar a maior eficiência nos valores do planejamento próximos aos 

pontos centrais. 
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O valor de Fcalculado para a regressão apresentou-se superior ao valor de 

Ftabelado (p-valor 0,01587) (Tabela 4). Portanto, o modelo obtido foi apropriado para 

avaliar a faixa estudada, o comportamento do rendimento da microencapsulação, 

frente à variação das condições de temperatura de entrada do ar de secagem, razão 

entre o a concentração do agente encapsulante e vazão de entrada no spray dryer, 

sendo possível construir as superfícies de resposta da Figura 4. 

Observou-se, pela análise das superfícies de resposta e das curvas de 

contorno geradas pelo modelo (Figura 4), que foi possível atingir uma faixa ótima 

para o maior rendimento da microencapsulação, onde a sobrevivência do 

microrganismo ao processo foi superior e cujas condições aproximaram-se do ponto 

central, correspondendo à temperatura de entrada do ar de 91 ºC, concentração 

dextrina tartarato de mandioca 27,5 g.100 mL-1 e vazão de entrada da suspensão de 

alimentação de 0,75 L.h-1. 

 
 
Tabela 4: Análise de Variância (ANOVA) do modelo quadrático para resposta rendimento da 
microencapsulação de L. acidophilus La-5 por spray drying empregando dextrina tártaro de mandioca 
como agente encapsulante. 

Fonte de 

variação  

Soma de 

quadrados 

(SQ)  

Graus de 

liberdade 

(GL)  

Quadrado 

médio 

(MQ)  
F calculado F tabelado p-valor 

REGRESSÃO 1025,46 4 256,37 4,738 3,26 0,01587 

RESÍDUO 649,31 12 54,11 

   TOTAL 1674,78 16         

R
2
= 61,23% 

Fonte: Autoria própria. 
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Figura 4: Superfície de resposta
a
 e curva de contorno 

b 
 para a eficiência da microencapsulação, em razão da 

temperatura de atomização e concentração de dextrina tartarato de mandioca utilizadas no planejamento. 
Fonte: Autoria Própria. 
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5.2 SOBREVIVÊNCIA DO L. acidophilus MICROENCAPSULADO DURANTE 

ARMAZENAMENTO REFRIGERADO 

 
 

Os resultados referentes a redução, em log UFC.g-1, de L. acidophilus 

microencapsulado durante o armazenamento sob refrigeração variaram entre 2,66 

log UFC.g-1 (tratamento 14) até zero log UFC.g-1 (1, 3, 4 e 10) (Tabela 5). 

Maciel et al. (2014), ao avaliarem a estabilidade de L. acidophilus La-5  

microencapsulados em soro doce ou em leite desnatado por spray-drying, 

verificaram que após 90 dias de armazenamento a 4 ºC, a viabilidade, segundo 

relatado pelos autores, diminuiu cerca de 0,43 log UFC.g-1, independentemente do 

material encapsulante. 

 
 
Tabela 5: Sobrevivência no tempo zero, 15, 30 e 45 dias de estocagem pós microencapsulação, de L. 
acidophilus por spray drying empregando dextrina tártaro de mandioca como agente encapsulante, 
sob refrigeração, e redução da viabilidade após 45 dias. 

Tratamentos 
Tempo 
zero* 

15 dias * 30 dias * 45 dias * 
Redução da 

viabilidade 0-45 
dias* 

1 6,94 ± 0,11 6,72 ± 0,04 6,75 ± 0,05 7,40 ± 0,03 0 

2 7,55 ± 0,03 6,66 ± 0,07 7,12 ± 0,04 7,47 ± 0,02 0,80 

3 6,29 ± 0,03 6,18 ± 0,06 5,92 ± 0,07 6,42 ± 0,02 0 

4 6,85 ± 0,02 5,82 ± 0,03 6,65 ± 0,05 7,12 ± 0,15 0 

5 7,55 ± 0,11 6,79 ± 0,06 7,23 ± 0,09 7,33 ± 0,07 0,22 

6 7,11 ± 0,38 6,45 ± 0,098 6,25 ± 0,06 6,16 ± 0,10 0,95 

7 6,74 ± 0,38 5,89 ± 0,08 5,41 ± 0,06 5,75 ± 0,04 0,99 

8 6,60 ± 0,15 6,59 ± 0,03 5,7 ± 0,02 5,21 ± 0,03 1,38 

9 7,72 ± 0,20 6,79 ± 0,10 6,69 ± 0,01 6,85 ± 0,58 0,87 

10 6,13 ± 0,02 6,22±0,12 6,32 ± 0,05 6,49 ± 0,03 0 

11 7,57 ± 0,11 7,54 ± 0,10 6,68 ± 0,48 6,92 ± 0,06 0,65 

12 5,09 ± 0,13 4,76 ± 0,09 4,19 ± 0,20 4,34 ± 0,09 0,75 

13 8,13 ± 0,23 7,51 ± 0,08 6,61 ± 0,18 6,26 ± 0,02 1,88 

14 8,49 ± 0,87 6,71 ± 0,06 5,77 ± 0,47 5,83 ± 0,05 2,66 

15 8,52 ± 0,81 7,78 ± 0,79 7,36 ± 0,08 7,14 ± 0,16 1,38 

16 8,18 ± 0,11 7,66 ± 0,18 7,15 ± 0,08 6,84 ± 0,04 1,34 

17 8,07 ± 0,80 7,57 ± 0,09 6,85 ± 0,10 6,59 ± 0,08 1,47 
* log UFC.g

-1
. 

Fonte: Autoria própria. 

 
 

Ranadheera et al. (2015), avaliaram a sobrevivência durante o período de 

armazenamento de 32 semanas, observaram diferença significativa para os micro-

organismos e para as duas condições de armazenamento testadas, L. acidophilus 
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apresentou redução de 0,46 log.g-1 (4 ºC) e 4,27 log.g-1 (30 ºC); Penicillium jensenii, 

0,63 log.g-1 (4 ºC) e <1 log.g-1 (30 ºC) de viabilidade, e B. animalis, 1,18 log.g-1 (4 ºC) 

de redução e menos de 1 log.g-1 de viabilidade a 30 ºC após as 32 semanas. 

Observa-se que, L. acidophilus apresentou maior resistência, menor perda de 

viabilidade, mesmo sem refrigeração. 

Avila-Reyes et al. (2014), após 32 dias de armazenamento, observaram que L. 

rhamnosus microencapsulado com amido nativo de arroz (NRS) e inulina 

apresentaram redução de 1,83 e 2,26 log UFC.g-1, nas temperaturas de estocagem 

de 4 ºC e 25 ºC, respectivamente. Assim verificou-se que os resultados alcançados 

estão entre as médias de sobrevivência já estabelecidas, e comprova a necessidade 

de refrigeração, para maior viabilidade dos micro-organismos probióticos. 

Os coeficientes de regressão para a resposta redução da viabilidade, obtidos 

pelo planejamento estão apresentados na Tabela 6. 

 
 
Tabela 6: Efeitos e coeficientes de regressão para a resposta redução da viabilidade de L. 
acidophilus microencapsulado por spray drying, empregando dextrina tártaro de mandioca como 
agente encapsulante, 0 - 45 dias de estocagem refrigerada: 

Fatores  Efeitos  
 Coef.de 
regressão 

Erro 
padrão 

 Valor t  P-valor 

Média 1,44 1,44 0,32 4,51 0,0028* 

X1 (L) -0,04 -0,02 0,15 -0,13 0,8996 

X1 (Q) -0,98 -0,49 0,17 -2,95 0,0213* 

X2 (L) 0,19 0,09 0,15 0,63 0,5469 

X2 (Q) -0,79 -0,40 0,17 -2,39 0,0479* 

X3 (L) 0,70 0,35 0,15 2,34 0,0522* 

X3 (Q) 0,32 0,16 0,17 0,97 0,3627 

X1X2 -0,11 -0,05 0,20 -0,27 0,7923 

X1X3 0,26 0,13 0,20 0,66 0,529 

X2X3 0,32 0,16 0,20 0,82 0,438 

Nota: X1= Concentração de dextrina tartarato de mandioca (g.100 mL
-1

); X2 = Temperatura (ºC); X3 =Vazão de 

entrada (L h
-1

); *p≤0,10; L - termo linear; Q - termo quadrático. 

Fonte: Autoria própria. 

 
 

A equação a seguir descreve a redução da viabilidade durante os 45 dias de 

estocagem, prevista pelo modelo em função das variáveis codificadas, no modelo 

reparametrizado que contém, apenas os termos estatisticamente significativos      

(p < 0,05). 

https://en.wikipedia.org/wiki/Penicillium_jensenii
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𝑦2   ,65 −  ,  96.  𝑥1 −  ,54. 𝑥1
2 +  , 95. 𝑥2 −  ,44. 𝑥2

2 +  ,35. 𝑥3      (4) 

 

Observa-se que foram significativos o termo quadrático da variação na 

concentração de dextrina tartarato de mandioca, assim como o termo quadrático da 

variação da temperatura de entrada da solução no atomizador; porém, com a 

exclusão das variáveis não significativas, o termo linear da vazão de entrada, que 

estava próximo ao valor de 0,05 (p-valor próximo a 0,05), tornou-se significativo 

(Tabela 6). 

Os resultados da análise de variância (ANOVA) (Tabela 7) indicaram que o 

modelo obtido foi significativo (Fcal>Ftab), sendo possível gerar as superfícies de 

resposta (Figura 5). 

 
 
Tabela 7: Análise de Variância (ANOVA) do modelo quadrático para resposta redução da viabilidade, 
de L. acidophilus microencapsulado por spray drying, empregando dextrina tártaro de mandioca como 
agente encapsulante, 0 - 45 dias de estocagem refrigerada: 

Fonte de 

variação  

Soma de 

quadrados 

(SQ)  

Graus de 

liberdade 

(GL)  

Quadrado 

médio 

(MQ)  F calculado F tabelado p-valor 

REGRESSÃO 6,675 5 1,335 5,230 3,204 0,01059 

RESÍDUO 2,808 11 0,255 

   TOTAL 9,483 16         

R
2
= 70,39% 

Fonte: Autoria própria 

 
 

O percentual de variação explicada pelo modelo foi de R2 = 70,39%, com 

exclusão das variáveis que não foram significativas. 

Observou-se, pela análise das superfícies de resposta e das curvas de 

contorno geradas pelo modelo (Temperatura vs concentração de dextrina tartarato 

de mandioca), que apesar dos tratamentos próximos ao PC e do PC (temperatura de 

entrada do ar de 91 ºC, concentração de dextrina tartarato de mandioca 27,5% e 

vazão de entrada da suspensão de alimentação de 0,75 L.h-1) apresentar a maior 

eficiência pós atomização (média 64,95%) apresentou a maior redução quanto a 

sobrevivência do micro-organismo em estocagem refrigerada (4 ± 1ºC) (Figura 5). 

Observa-se que o aumento da concentração de dextrina tartarato de mandioca tem 

efeito negativo sobre a sobrevivência do micro-organismo, assim como a 
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temperatura de entrada da solução no atomizador, associado provavelmente, ao 

aumento da viscosidade da solução e injúria que altas temperatura promovem as 

células probióticas, respectivamente, como já discutido anteriormente na eficiência 

da microencapsulação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 5: Superfícies de resposta e curvas de contorno para a resposta redução da viabilidade (45 dias), de L. 
acidophilus microencapsulado por spray drying, empregando dextrina tártaro de mandioca como agente 
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encapsulante, em função da temperatura de entrada do ar de secagem e concentração de dextrina tartarato de 
mandioca (a) e (b); da vazão de entrada e concentração de dextrina tartarato de mandioca (c) e (d); da vazão de 
entrada e da temperatura de entrada do ar de secagem (e) e (f). 
Fonte: Autoria própria. 

 
 
5.3 SIMULAÇÃO DAS CONDIÇÕES GASTROINTESTINAIS IN VITRO 

 
 

Após a simulação de digestibilidade in vitro, das cápsulas de L. acidophilus, 

os tratamentos 10, 14 e 11, demostraram maior sobrevivência as condições similares 

ao trato digestório humano, com 71,55%, 60,44% e 59,08%, respectivamente, com 

média de redução da viabilidade em 1,57; 2,15 e 2,56 log UFC.g-1, respectivamente. 

Por sua vez, os tratamentos 1 e 3 apresentaram os menores percentuais de 

sobrevivência, sendo 4,63% e 20,03% (Tabela 8), com as maiores média de redução 

em log UFC.g-1, 6,70 e 4,94, respectivamente. 

Maciel et al (2014) utilizaram leite desnatado, soro e seus derivados, isolados 

e concentrados de proteína de soro de leite, para microencapsular L. acidophilus La-

5, e constataram redução significativa apenas após 7 horas ao início da simulação 

do trato digestório do L. acidophilus La-5 em sua forma livre (3,11 log UFC.g-1), 

enquanto o probiótico microencapsulado em soro doce manteve a contagem e para 

as microcápulas obtidas a partir de leite desnatado relataram um aumento no 

número de células (1.64 log UFC.g-1). 

Arslan-Tontul e Erbas (2017) constataram maior sobrevivência nas 

microcápsulas com dupla camada (87,75%) do L. acidophilus quando comparadas 

com microcápsulas de uma única camada (79,87%); como material de parede 

utilizaram 10% de goma arábica e β-ciclodextrina (9 : 1) para as cápsulas simples e 

mistura destes com mais 1% de lecitina para as duplas camadas, ambas secas por 

spray-drying. 
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Tabela 8: Sobrevivência após a simulação de digestibilidade, redução da viabilidade e % de sobrevivência, dos 17 tratamentos do Delineamento Central 
Composto Rotacional da microencapsulação de L. acidophilus por spray drying, empregando dextrina tártaro de mandioca como agente encapsulante. 

 
Tratamentos 

Antes simulação da 
digestibilidade * 

Após simulação da 
digestibilidade * 

Média redução 
da viabilidade * 

Média % 
sobrevivência 

1 7,03 ± 0,17 0,32 ± 0,65 6,70 4,63 
2 7,11 ± 0,37 2,29 ± 0,37 4,81 32,40 
3 6,18 ± 0,01 1,24 ± 0,34 4,94 20,03 
4 6,58 ± 0,11 2,06 ± 0,08 4,52 31,27 
5 7,29 ± 0,10 3,38 ± 0,23 3,92 46,33 
6 5,33 ± 0,16 2,76 ± 0,23 2,57 51,81 
7 4,89 ± 0,09 2,51 ± 0,29 2,38 51,35 
8 5,53 ± 0,54 2,49 ± 0,13 3,03 45,16 
9 6,03 ± 0,19 3,07 ± 0,25 2,96 50,99 

10 5,52 ± 0,23 3,95 ± 0,24 1,57 71,55 
11 6,25 ± 0,11 3,69 ± 0,16 2,56 59,08 
12 5,51 ± 0,26 2,97 ± 0,35 2,54 53,88 
13 5,81 ± 0,33 3,23 ± 0,21 2,59 55,50 
14 5,42 ± 0,48 3,28 ± 0,28 2,15 60,44 
15 7,63 ± 0,13 2,78 ± 0,16 4,84 36,53 
16 7,38 ± 0,20 2,54 ± 0,25 4,85 34,34 
17 6,63 ± 0,19 2,72 ± 0,16 3,93 40,75 

* Em log UFC.g
-1

. 
Fonte: Autoria própria. 
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Os coeficientes de regressão para a resposta porcentagem de sobrevivência 

pós simulação a digestibilidade, obtidos pelo planejamento estão apresentados na 

Tabela 9. 

 
 
Tabela 9: Efeitos e coeficientes de regressão para a resposta % de sobrevivência após simulação a 
digestibilidade dos tratamentos da microencapsulação de L. acidophilus por spray drying, 
empregando dextrina tártaro de mandioca como agente encapsulante. 

Fatores  Efeitos  
 Coef.de 
regressão 

Erro 
padrão 

 Valor t  P-valor 

Média 2,76 2,76 0,58 4,78 0,0020* 

X1 (L) 0,53 0,27 0,27 0,98 0,3579 

X1 (Q) 0,03 0,01 0,30 0,04 0,9662 

X2 (L) -0,25 -0,12 0,27 -0,46 0,6612 

X2 (Q) -0,10 -0,05 0,30 -0,17 0,8682 

X3 (L) 0,78 0,39 0,27 1,44 0,1937 

X3 (Q) -0,16 -0,08 0,30 -0,27 0,7979 

X1 X2 -0,14 -0,07 0,35 -0,20 0,8490 

X1 X3 -0,86 -0,43 0,35 -1,21 0,2648 

X2 X3 -0,45 -0,23 0,35 -0,64 0,5446 

Nota: X1= Concentração de dextrina tartarato de mandioca (g.100 mL
-1

); X2 = Temperatura (ºC); X3 =Vazão de 

entrada (L h
-1

); *p≤0,10; L - termo linear; Q - termo quadrático. 

Fonte: Autoria própria. 

 
 

Após análise da Tabela 9, observa-se que para o resultado de sobrevivência 

pós simulação a digestibilidade, nenhuma variável mostrou-se significativa nas 

faixas estudadas. Porém, pode-se observar que a variável X1 (concentração de 

dextrina tartarato de mandioca) e a X3 (vazão de entrada), teve impacto positivo 

sobre a viabilidade, enquanto X2 (Temperatura de entrada), impacto negativo, ou 

seja, conforme os valores aumentaram no planejamento, a viabilidade diminuiu.  

 
 
5.4 DETERMINAÇÃO DAS CONDIÇÕES OTIMIZADAS EMPREGANDO FUNÇÕES 

DE DESEJABILIDADE 

 
 

Para a análise de desejabilidade, visando a determinação do tratamento de 

maior eficiência para otimização da microencapsulação foram consideradas, apenas, 

as respostas que se mostraram significativas: eficiência da microencapsulação e 
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redução log UFC.g-1 (após armazenamento refrigerado por 45 dias), 

desconsiderando a análise de digestibilidade. Definiu-se o ponto central como as 

melhores condições de atomização (Figura 6). 

 
 

 

Figura 6: Perfis para os valores previstos da desejabilidade do processo de microencapsulação de L. 
acidophilus por spray drying, empregando dextrina tártaro de mandioca como agente encapsulante. 
Fonte: Autoria Própria. 

 
 
5.5 CARACTERIZAÇÃO QUÍMICA E FÍSICO-QUÍMICA DAS MICROCÁPSULAS 

 
 

Os tratamentos realizados com maior temperatura de entrada e menor vazão, 

resultaram em pós com menor atividade de água (aa), conforme esperado     

(Tabela 10). Valores similares a este estudo foram obtidos no trabalho de Arslan et al. 

(2015), onde cápsulas com diferentes materiais de parede (gelatina, concentrado de 

proteína de leite, amido, maltodextrina, isolado de proteína de ervilha e goma 

arábica) foram utilizados para microencapsular Saccharomyces cerevisiae por spray 

drying e as médias de aa variaram de 0,24 ± 0,02 com goma arábica a 0,35 ± 0,03 

com gelatina. 

Dimitrellou et al (2016) apresentaram média de aa de 0,1300 ± 0,0025 para 

microencápsulas de probiótico L. casei ATCC 393 obtidas por spray drying 

empregando leite desnatado reconstituído em água destilada (200 g.L-1), valor este 

que os autores atribuíram a alta temperatura de entrada (170 ºC).  
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Segundo Behboudi-Jobbehdar et al. (2013) baixos valores de atividade de 

água, próximos a 0,3, são nescessários por gerarem uma melhor manipulação e 

estabilidade, maior fluidez, baixa viscosidade e aglomeração, além de um menor 

desenvolvimento de micro-organismos contaminantes. Portanto, dos tratamentos 

apresentados neste trabalho, apenas para o número 11 não foram empregadas as 

condições adequadas para garantir que este atingisse a faixa de aa recomendada. 

Um teor de umidade entre 4 e 7% geralmente é recomendado como o ideal, já 

que a umidade influencia a viabilidade do probiótico e a estabilidade do produto 

(YING et al., 2013; GUERIN, et al. 2017). Os tratamentos apresentaram uma 

variação entre 2,05% (tratamento 13) e 7,05% (tratamento 5), estando todos, 

portanto, dentro da faixa de umidade recomendada. 

Valores próximos ao mínimo encontrado neste trabalho foram determinados 

por Muhammad et al. (2017), ao microencapsular L. plantarum por spray drying onde 

as amostras controle e de pectina (1,52 - 1,95% e 1,68-2,14% m.m-1, 

respectivamente) apresentaram valores de conteúdo de água residual menores em 

comparação com as cápsulas de amido resistente de batata (PRS), com         

2,68-3,29 m.m-1. 

Em relação a solubilidade, Rodríguez-Restrepo, Giraldo e Rodríguez-Barona 

(2017) a elencaram como uma variável fundamental para escolha do (s) material (is) 

de parede para microencapsulação por spray drying de probióticos, já que de acordo 

com as características apresentadas pelas cápsulas pode garantir ou não os 

requisitos para aplicação em determinados alimentos.  

No presente trabalho as microcápsulas de dextrina tartarato de mandioca 

apresentaram elevada solubilidade, variando entre 85,97 ± 0,13% (tratamento 7) e 

99,69 ± 0,3 (tratamento 16). Rodríguez-Restrepo, Giraldo e Rodríguez-Barona 

(2017), que utilizaram misturas com diferentes proporções de isolados de proteína 

de soja, leite em pó integral, leite desnatado em pó (SMP) e goma arábica (GA) por 

spray drying, obtiveram menor solubilidade, com variação de 66,03 ± 0.68% (ensaio 

GA–SPI) e 89,61 ± 1.31% (ensaio GA–SMP).  
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Tabela 10: Atividade de água (aa), umidade, solubilidade e higroscopicidade das microcápsulas para o Delineamento Composto Central Rotacional (DCCR), 
da microencapsulação de L. acidophilus por spray drying, empregando dextrina tártaro de mandioca como agente encapsulante.. 

Tratamentos X1 X2 X3 aa Umidade (%) Solubilidade (%) Higroscopicidade (%) 

1 -1 -1 -1 0,32 ± 0,00* 
c,d,e,f

 6,36 ± 0,29 
a,b,c

 93,32 ± 0,42 ª
,b
 10,09 ± 0,18 

d,e,f
 

2 1 -1 -1 0,29 ± 0,01 
d,e,f,g

 5,45 ± 0,11 
b,c,d,e

 93,57 ± 0,12 ª
,b
 10,48 ± 0,25 

c,d,e,f
 

3 -1 1 -1 0,23 ± 0,00* 
h,i

 4,30 ± 0,09 
e,f,g

 93,64 ± 0,29 ª
,b
 12,04 ± 0,26 

a,b
 

4 1 1 -1 0,25 ± 0,01 
g,h,i

 4,65 ± 0,20 
d,e,f

 92,34 ± 0,22 ª
,b
 11,81 ± 0,06 

a,b
 

5 -1 -1 1 0,35 ± 0,00* 
b,c,d

 7,05 ± 0,532 
a
 92,87 ± 0,11 ª

,b
 9,97 ± 0,16 

e,f
 

6 1 -1 1 0,39 ± 0,01 
a,b 

5,85 ± 0,95 
a,b,c,d

 96,09 ± 0,23 ª
,b
 9,71 ± 0,00* 

c,e,f
 

7 -1 1 1 0,35 ± 0,02 
b,c,d

 4,83 ± 0,17 
b,c,d,e,f

 85,97 ± 0,13 
b
 11,51 ± 0,08 

a,b,c
 

8 1 1 1 0,38 ± 0,02 
a,b,c

 4,64 ± 0,23 
d,e,f

 96,44 ± 0,52 ª 11,44 ± 0,02 
a,b,c

 

9 -1,68 0 0 0,34 ± 0,03 
b,c,d,e

 4,87 ± 0,06 
b,c,d,e,f

 96,75 ± 0,15 
a
 11,31 ± 0,15 

a,b,c,d,e
 

10 1,68 0 0 0,34 ± 0,03 
b,c,d,e

 4,82 ± 0,61 
c,d,e,f

 97,29 ± 0,41 ª 11,53 ± 0,00* 
a,b,c

 

11 0 -1,68 0 0,44 ± 0,01 
a
 6,38 ± 0,13 

a,b
 96,98 ± 0,43 ª 9,53 ± 0,34 

f
 

12 0 1,68 0 0,20 ± 0,02 
i
 2,24 ± 0,34 

h
 96,69 ± 0,54 ª 12,47 ± 0,32 

a
 

13 0 0 -1,68 0,28 ± 0,02 
e,f,g,h

 2,05 ± 0,34 
h
 99,35 ± 0,26 ª 11,83 ± 0,08 

a,b
 

14 0 0 1,68 0,34 ± 0,06 
b,c,d,e

 3,51 ± 0,58 
f,g,h

 99,62 ± 0,34 ª 10,95 ± 0,13 
b,c,d

 

15 0 0 0 0,26 ± 0,02 
f,g,h,i

 2,72 ± 0,12 
h
 98,83 ± 0,58 ª 11,29 ± 0,17 

a,b,c,d
 

16 0 0 0 0,29 ± 0,01 
d,e,f,g

 2,97 ± 0,63 
g,h

 99,69 ± 0,27 ª 11,97 ± 0,72 
a,b

 

17 0 0 0 0,29 ± 0,03 
d,e,f,g

 2,44 ± 0,63 
h
 97,72 ± 0,42 ª 11,92 ± 0,28 

a,b
 

(1) Médias ± erro padrão seguidas por letras iguais, na mesma coluna, não diferiram significativamente entre si ao nível de 5% de probabilidade. * erro 
menor que 0,00. 

X1= Concentração de dextrina tartarato de mandioca (g.100 mL
-1

); X2 = Temperatura (ºC); X3 =Vazão de entrada (L h
-1

); 
    Fonte: Autoria própria 
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Além do teor de umidade e da atividade da água (aa), a higroscopicidade dos 

pós ajuda a determinar os problemas associados devido a aglomeração ou 

aglomeração durante o armazenamento (FLORES-BELMONTA et al., 2015). No 

presente trabalho, pode-se observar que com o aumento da temperatura do ar de 

entrada as cápsulas apresentaram maior higroscopicidade. 

Flores-Belmonta et al. (2015) ao estudarem a microencapsulação simples e 

dupla de L. acidophilus com quitosana, por secagem por atomização, obtiveram 

valores superiores de higroscopicidade comparado a este trabalho. 

O tempo médio de imersão necessário (min.) para a reconstituição são 

apresentados na Tabela 11. Foram determinadas nos tratamentos a fim de 

identificar as diferentes condições de pH em que a liberação dos probióticos ocorre 

com maior ou menor facilidade, sem agitação, e considerá-la para sua posterior 

aplicação em alimentos. Estas propriedades fornecem uma boa estimativa do 

comportamento do pó em diferentes meios (FLORES-BELMONTA et al. 2015). 

O tempo definido para as reconstituições foi determinado entre o instante 

inicial no qual o pó foi colocado sobre a solução tampão até o sumiço por completo 

da superfície. Todos os tratamentos, nos três pHs, apresentaram tempo superior a     

25 min. para reconstituição completa. A diferença estatística foi determinada entre 

os três pHs diferentes de cada tratamento. Para estes, apenas o tratamento 6 não 

apresentou diferença estatística de tempo de reconstituição entre os três pHs (p > 

0,05), para os demais observou-se o mesmo comportamento, pH 5 similar ao 3 e 7. 

Para pós instantâneos, espera-se que esses estágios ocorram em ordem de 

segundos. No caso de microcápsulas por secagem por pulverização, estas 

propriedades de reconstituição podem não ocorrer na ordem de segundos mas 

minutos, porque as partículas não têm porosidade de partícula significativa nem 

possuem porosidade de pó como os aglomerados de pós podem ter (FLORES- 

BERLMONT, et al. 2015). 

No trabalho de Flores-Berlmon, et al. (2015) todas as microcápsulas avaliadas 

apresentaram tempo de imersão inferior ao presente trabalho, inferior a 5 min, para 

reconstituição total nas diferentes soluções ajustadas nos referentes pHs testados 

(3, 5 e 7). 
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Tabela 11:Tempo médio de imersão necessário (min) para a reconstituição dos tratamentos das 
microcápsulas de L. acidophilus por spray drying, empregando dextrina tártaro de mandioca como 
agente encapsulante, em diferentes pHs. 

Tratamentos pH 3 pH 5 pH 7 

1 33:30 ± 5,0 b 42:45 ± 5,0 a, b 37:08 ± 5,48 a 

2 47:61 ± 4,5 b 45:51 ± 2,8 a, b 40:96 ± 6,0 a 

3 49:40 ± 4,6 b 37:78 ± 5,4 a, b 36:26 ± 4,8 a 

4 41:84 ± 5,4 b 43:21 ± 4,5 a, b 33:6 ± 1,5 a 

5 42:03 ± 6,0 b 41:37 ± 5,2 a, b 38:87 ± 3,6 a 

6 36:28 ± 6,1 a 39:55 ± 6,5 a 40:55 ± 6,1 a 

7 35:12 ± 5,5 b 34:53 ± 2,4 a, b 32:4 ± 0,8 a 

8 32:56 ± 0,7 b 30:82 ± 4,8 a, b 33:81 ± 5,2 a 

9 35:86 ± 5,3 b 32:81 ± 4,9 a, b 36:77 ± 5,8 a 

10 34:93 ± 1,9 b 34:49 ± 0,4 a, b 42:88 ± 6,0 a 

11 40:14 ± 5,2 b 38:69 ± 3.3 a, b 42:16 ± 4,2 a 

12 32:32 ± 4,5 b 28:47 ± 0,8 a, b 34:45 ± 1,0 a. 

13 41:55 ± 5,1 b 32:14 ± 4,5 a, b 31:83 ± 6,5 a 

14 31:23 ± 5,9 b 40:97 ± 3,9 a, b 32:63 ± 5,6 a 

15 32:58 ± 6,0 b 29:68 ± 5,9 a, b 29:68 ± 0,5 a 

16 32:55 ± 5,9 b 32:06 ± 1,8 a, b 32:96 ± 4,0 a 

17 26:47 ± 4,0 b 29:88 ± 5,6 a, b 31:31 ± 4,5 a 
*Médias ± erro padrão seguidas por letras iguais, na mesma coluna, não diferiram significativamente entre si 
ao nível de 5% de probabilidade. 
Fonte: Autoria própria. 

 
 

5.5.1 Análise do Comportamento Térmico das Microcápsulas de L. acidophilus La-5 

por Análise Termogravimétrica (TGA) 

 
 

Observa-se, na Figura 7-a, o perfil termogravimétrico (TG) das amostras dos 

17 tratamentos, do micro-organismo e da dextrina tartarato de mandioca pura e 

atomizada sem mistura do probiótico. A perda de massa que ocorre a temperatura 

de até 130 ºC pode ser associada a dessorção e volatilização de moléculas de água, 

onde observa-se uma redução de, aproximadamente, 5% da massa das amostras 

no que se refere a ocorrência deste evento. Já para a dextrina tartarato de mandioca 

pura (DP) observa-se uma perda de massa com maior intensidade a 170 ºC, 

confirmada pela derivada da curva de TG (Figura 7-b), que provavelmente está 

relacionado com a características das cadeias da dextrina tartarato de mandioca. 

A partir de 250 ºC inicia-se a perda de massa referente a degradação das 

amostras, sendo que a máxima conversão ocorre a temperatura de 320 ºC, 
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conforme pode ser observado na Figura 7-b, o que resultou na perda de 70% da 

massa das amostras. Adicionalmente, nota-se que os perfis das amostras dos 

tratamentos são similares, o que sugere uma correlação com semelhança da 

composição destas amostras, que inclusive apresentam estabilidade térmica 

semelhante a dextrina tartarato de mandioca pura atomizada. 

De acordo com as curvas apresentadas, observa-se que as curvas dos 

diferentes tratamentos assemelharam-se a curva da dextrina tartarato de mandioca 

pura atomizada e diferenciaram-se da curva apresentada pelo micro-organismo puro, 

o que pode reforçar a ocorrência do encapsulamento. 

A dextrina tartarato de mandioca pura apresentou maior estabilidade térmica 

frente a dextrina tartarato de mandioca pura atomizada, onde a máxima conversão 

ocorreu a 365 ºC para a dextrina tartarato de mandioca pura (DP) e a 320 ºC para a 

dextrina tartarato de mandioca pura atomizada (DPA), conforme pode ser observado 

na Figura 8 (dTG). Por fim, o perfil termogravimétrico obtido para o micro-organismo 

puro nota-se a ocorrência de dois eventos de perda de massa, sendo estes a 300 e 

380 ºC, o que evidencia que a composição química do micro-organismo puro (MP) é 

diferente da composição das amostras dos tratamentos, além de que este (L. 

acidophilus) não exerceu influência notável na estabilidade das amostras após o 

processo de atomização, como já mencionado. A estabilidade térmica do amido 

pode variar de acordo com o teor de amilose do amido, alterando as interações 

macromoleculares, como descrito no trabalho de Fu et al. (2018). 

No trabalho de Pinto et al. (2015) com micro-organismo probiótico 

Bifidobacterium BB-12 microencapsulado por spray drying utilizando soro de leite 

líquido ou retentado obtido por nanofiltração, acrescido ou não de inulina e 

polidextrose (prebióticos), como agentes encapsulantes, puderam observar nas 

análises térmicas uma perda de umidade, liberação de água, em menor temperatura 

que o presente trabalho, entre 30 ºC e 105 ºC, o que sujere maior estabilidade 

témica da dextrina tartarato de mandioca. Acima dessa faixa de temperatura, 

observaram um processo de decomposição em uma ou duas etapas de perda de 

massa, de acordo com cada amostra analisada. Observaram ainda, que a 

temperatura do primeiro evento de decomposição, foi maior para as amostras 

contendo inulina e polidextrose do que para as microcápsulas de soro de leite líquido 

e retentado, concluíram então, que a presença dos prebióticos melhorou a 

estabilidade das microcápsulas. 
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(a) 
 
 

 (b) 
 

Figura 7 (a) (b): Perfil termogravimétrico das amostras 1 à 17: tratamentos DCCR das microcápsulas de L. 

acidophilus microencapsulados por spray drying, empregando dextrina tártaro de mandioca como agente 
encapsulante. DPA: dextrina tartarato de mandioca. 
Fonte: Autoria própria. 

 
 

Lopes et al. (2017) observaram duas perdas relacionadas a moléculas de 

água nas microcápsulas de L. rhamnosus  obtidas a partir de alginato e gelatina por 

extrusão, a primeira entre 30 °C e 80 ºC, relacionada à perda de massa das 
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cápsulas desidratadas devido à umidade residual, e a segunda à temperatura acima 

de 100 °C, evento segundo os autores que pode estar associado as moléculas de 

água ligada. A partir desta temperatura, os autores relatam que as amostras se 

degradaram rapidamente durante o aquecimento até 800 ºC, com pico de 

decomposição exotérmica a 450 °C. 

 
 

5.5.2 Avaliação da Morfologia e do Diâmetro Médio das Microcápsulas 

 
 

Nas figuras 08, 09 e 10 são apresentadas as micrografias das microcápsulas 

de L. acidophilus, com ampliação de 100 µm, para melhor comparação dos 

tamanhos e comportamento de aglomeração, de um tratamento para outro. 

 
 

(1) (2) 

(3) (4) 

 

Figura 08: Micrografias das microcápsulas de L. acidophilus obtidas por spray drying de acordo com DCCR, 

empregando dextrina tártaro de mandioca como agente encapsulante (tratamentos 1 a 4). 
Fonte: Autoria própria. 
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(5)  (6) 

(7) (8) 

(9) (10) 

(11) (12) 

 

Figura 09: Micrografias das microcápsulas de L. acidophilus obtidas por spray drying de acordo com DCCR, 
empregando dextrina tártaro de mandioca como agente encapsulante (tratamentos 5 a 12). 
Fonte: Autoria própria. 
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(13) (14) 

   
Figura 10: Micrografias das microcápsulas de L. acidophilus obtidas por spray drying de acordo com DCCR, 

empregando dextrina tártaro de mandioca como agente encapsulante (tratamentos 13 a 17). 
Fonte: Autoria própria. 

 
 

Não foram observadas células livres do micro-organismo, o que sugere a 

microencapsulação do probiótico pelo material de parede e técnica empregada. As 

partículas apresentaram formato circular e superfície irregular, com presença de 

concavidades e achatamentos, que são características de produtos submetidos à 

secagem por spray drying e atribuídas ao encolhimento das partículas durante a 

secagem devido à rápida evaporação das gotas de água (SAÉNZ et al., 2009; 

FÁVARO-TRINDADE et al., 2010). 

Cápsulas com características semelhantes foram observadas por Avila-Reyes 

et al. (2014), formadas com inulina de chicória (20% m.m-1) e temperatura de 

entrada do atomizador de 155 °C.  

As micrografias (Figuras 9, 10 e 11) não revelaram a presença de rupturas ou 

fissuras nas superfícies das micropartículas, uma característica desejável para uma 

proteção mais eficaz. Não foram observadas diferenças na aparência externa das 

microcápsulas. 

No presente trabalho, as microcápsulas exibiram um tamanho médio (Tabela 

12) de partícula menor, 7,72 μm (tratamento 6), e maior, 11,59 μm (tratamento 5), 

considera-se que é desejável cápsulas pequenas, para garantir maior 
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homogeneidade e qualidade, quando aplicado aos alimentos. A maior e menor 

variação nos tamanhos das cápsulas foi apresentado pelos tratamentos com maior e 

menor concentração de dextrina tartarato de mandioca na solução preparada para a 

atomização, o que indica sua interferência neste resultado; maior porcentagem de 

dextrina tartarato de mandioca, maior tamanho na média das cápsulas. 

As partículas reportadas por Nunes et al. (2018), apresentaram tamanho 

máximo superior ao presente trabalho, variaram de 6,68 a 19,30 μm para diferentes 

micropartículas contendo L. acidophilus La-5, tamanho que pode estar relacionado, 

segundo os autores, as propriedades de formação de filme e geleificação do material 

de parede utilizado. 

Segundo Rodrigues, Moraes, Silva (2012), micelas menores que 100 µm são 

desejáveis para aplicação em alimentos uma vez que as mesmas não serão 

perceptíveis na análise sensorial. 

 
 
Tabela 12: Diâmetro médio das microcápsulas de L. acidophilus produzidas por spray drying, 
empregando dextrina tartaro de mandioca como agente encapsulante 

Tratamentos  Diâmetro (µm) 

1 9,91 ± 4,73 a, b 

2 9,44 ± 4,48 a, b 

3 10,22± 5,02 a, b 

4 10,68 ± 6,55 a, b 

5 11,59 ± 6,23 a 

6 7,72 ± 4,01 b 

7 11,28 ± 7,29 a 

8 9,36 ± 4,07 a, b 

9 10,84 ± 5,21 a, b 

10 9,22 ± 5,03 a, b 

11 10,28 ± 5,03 a, b 

12 9,06 ± 4,66 a, b 

13 10,32 ± 4,63 a, b 

14 9,35 ± 4,79 a, b 

15 9,95 ± 6,61 a, b 

16 9,94 ± 4,72 a, b 

17 10,12 ± 5,21 a, b 
(1)

 Médias ± erro padrão seguidas por letras iguais, na mesma coluna, não diferiram significativamente entre si ao 
nível de 5% de probabilidade. 
Fonte: Autoria própria. 
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5.5.3 Caracterização estrutural do microencapsulado por Espectroscopia na Região 

do Infravermelho com Transformada de Fourier (FTIR) 

 
 

Os espectros no Infravermelho obtidos para as amostras dos 17 tratamentos, 

Dextrina Tartarato de Mandioca Pura (DP), Dextrina Tartarato de Mandioca de 

mandioca Encapsulada (DPA) e Micro-organismo Puro (MP) são apresentados na 

Figura 11. Observa-se que para as 17 amostras dos tratamentos do planejamento 

DCCR as bandas na região de 1080, 1400, 1640 2850 e 3300 cm-1 são similares, 

mesmo entre as amostras de DP e DPA, o que indica a preservação da estrutura do 

material de parede durante a atomização. Apenas ressalta-se diferença significativa 

para as bandas do espectro FTIR-ATR do MP, que conforme já discutido 

anteriormente, apresenta composição química diferente das amostras, pode ser um 

indicativo de que houve a encapsulação, nas amostras em que se fez presente. 

Pode-se observar estiramentos característicos dos grupos funcionais das  

moléculas de dextrina tartarato de mandioca, como O – H (3300 cm-1), C – H (2850 

cm-1), deformação de plano C – O – H, ligação ester da dextrina tartarato de 

mandioca (1740 cm-1), presença de água (1640 cm-1) e C – H (1400 cm-1) e C – O 

(1080 cm-1), que são similares entre as amostras de dextrina tartarato de mandioca 

(DP e DPA), o que sugere uma correlação de composição da molécula, apesar da 

temperatura utilizada no tratamento (91 ºC). 

Rather et al. (2017) observaram nos espectros FTIR-ATR de microcápsulas 

de L. casei NCDC297 e L. plantarum NCDC201 obtidas por alginato de cálcio e 

posteriormente liofilizadas a confirmação da reticulação das microcápsulas pelo 

cloreto de cálcio e a imobilização bem sucedida dos probióticos nas microcápsulas 

avaliadas. 

Hadzieva et al. (2017) observaram ao avaliar os espectros de FTIR das 

microcápsulas de L. casei obtidas a partir do emprego de isolado proteíco de soja e 

alginato, seguida da secagem por spray drying, as vibrações características dos 

materiais encapsulantes e a não interação entre os polímeros e o probiótico. 
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Figura 11: Espectro FTIR-ATR para os tratamentos de 1 à 17 das microcápsulas de L. acidophilus obtidas por 
spray drying de acordo com DCCR, empregando dextrina tártaro de mandioca como agente encapsulante. DPA: 

dextrina tartarato de mandioca pura atomizada. DP: dextrina tartarato de mandioca pura. MP: micro-organismo 
puro. DPA: dextrina tartarato de mandioca pura atomizada. DP: dextrina tartarato de mandioca pura. MP: micro-
organismo puro. 
Fonte: Autoria própria. 

 
 
5.6 ELABORAÇÃO DE PREPARADO SÓLIDO PARA REFRESCO ADICIONADO DE 

L. acidophilus MICROENCAPSULADO  

 
 

De acordo com as características apresentadas pelas cápsulas de dextrina 

tartarato de mandioca (alta solubilidade), optou-se pela mistura destas em preparado 

sólido para refresco, uma vez que a aplicação destas a um produto onde ocorresse 

a dissolução durante a produção não justificaria a microencapsulação. 

 
 
5.6.1 Composição Química e Propriedades Físico-químicas 

 
 

A solubilidade, pH, umidade, atividade de água e higroscopicidade dos pós 

para refresco estão presentes na Tabela 13. As análises foram realizadas no dia da 

preparação das formulações. 
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Tabela 13. Caracterização química e físico-química de preparado sólido para refresco, sabor laranja, 
controle e adicionado de L. acidophilus livre e microencapsulado com dextrina tartarato de mandioca 
por spray drying. 

Formulações* 
Solubilidade 

(%) 

Umidade 

(%) 

Atividade 

 de água 

Higroscopicidade 

(%) 
pH 

Controle 97,47 ± 0,46 
a**

 0,96 ± 0,01 
c
 0,6167 ± 0,01 

a
 12,33 ± 0,00*

b
 3,34 ± 0,03 

c
 

1 93,82 ± 0,57 
a
 2,60 ± 0,03 

a
 0,4381 ± 0,01 

b
 11,77 ± 0,01 

b
 3,59 ± 0,01 

b
 

2 96,41 ± 0,41 
a
 1,59 ± 0,02 

b
 0,3546 ± 0,01 

c
 8,85 ± 0,00*

a
 3,76 ± 0,00*

a
 

* Formulações: controle = sem adição de probiótico; 1 = adição de L. acidophilus livre, 2 = adição de L. 
acidophilus microencapsulado com dextrina tartarato de mandioca por spray drying. **Médias ± erro padrão 
seguidas por letras iguais, na mesma coluna, não diferem significativamente entre si ao nível de 5% de 
probabilidade. 
Fonte: Autoria própria. 

 
 

Comparando-se as características químicas e físico-químicas apresentadas 

pelas duas formulações do preparado sólido com adição do micro-organismos (01 e 

02) com o branco (B), apenas a solubilidade não apresentou diferença significativa 

(5%). 

A solubilidade das formulações adicionadas L. acidophilus, nas formas livre e 

microencapsulada, não apresentou diferença estatística significativa (p > 0,05); 

porém, visualmente, o suco com adição do probiótico livre (formulação 01) resultou 

na formação de um precipitado esbranquiçado devido, provavelmente, a dificuldade 

de solubilização do excipiente empregado na comercialização do probiótico. Por sua 

vez, a microencapsulação do probiótico com a dextrina tartarato de mandioca 

(formulação 02) auxiliou na completa solubilização apresentando aparência visual 

similar ao suco comercial (Figura 12-02 e B, respetivamente), o que já era esperado 

uma vez que a dextrina tartarato de mandioca, assim como as demais dextrinas, se 

caracterizam por apresentar alta solubilidade em meio aquoso (WURZBURG, 2006). 

O teor de umidade e atividade de água da formulação 02 foi inferior às demais 

formulações (p < 0,05); porém, para todas as formulações, os valores encontrados 

neste trabalho foram inferiores ao determinado por Santos et al. (2014) que 

obtiveram suco em pó de goiaba por atomização com teor de umidade de 5,69%. 

Barbosa; Borges e Teixeira (2016), ao secarem sucos de laranja em spray dryer  

(150 ºC) adicionados de L. plantarum 299v e de Pediococcus acidilactici HA-6111-2, 

obtiveram produtos com atividade de água de 0,3580 e 0,4880, respectivamente, 

similar ao valores obtidos no presente estudo para as formulações acrescidas de 

probióticos. 
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A higroscopicidade da formulação 02 (Tabela 13) foi superior à das demais 

formulações (p<0,05), provavelmente devido ao material de parede empregado, já 

que as dextrinas são compostos higroscópicos e que podem apresentar diferentes 

comportamentos de acordo com a estrutura química e a origem (SILVA et al, 2015; 

SANTOS, 2016). 

Os valores de pH obtidos no trabalho foram superiores aos valores para 

preparados sólidos para refresco, sabor laranja, comerciais obtidos por Catão et al. 

(2013), que apresentaram valores de pH entre 1,94 a 2,17; mas similares aos 

obtidos por Caleguer et al. (2006), que permaneceram na faixa de 3,2 a 2,5. 

 
 

   

Figura 12: B: Preparado sólido comercial, sabor laranja. 01: Preparado sólido com adição de L. 
acidophilus livre. 02: Preparado sólido com adição de capsulas de L. acidophilus, microencapsulados 
com dextrina tartarato de mandioca. Formulações dos preparados sólidos sabor laranja reconstituídos 
nas proporções recomendadas pelo fabricante (30 g L

-1
). 

Fonte: Autoria Própria. 

 
 

5.6.1.1 Análise de cor 
 
 

O aspecto sensorial de um produto alimentício é tão importante quanto os 

efeitos benéficos na hora em que o consumidor escolhe um produto para comprar. A 

cor tem sido elencada como um dos mais importantes atributos sensoriais 

envolvidos na aceitabilidade de um alimento (CAMARGO; MAIA; RITSCHEL 2010). 

No quesito luminosidade (L*), a formulação 02 resultou em maior luminosidade 

(tabela 13), em relação à formulação 01 (p<0,05) provavelmente devido ao fato de 

que apresentou maior valor de solubilidade (Tabela 13 e Figura 13-02). Apesar das 

formulações não diferirem quanto ao parâmetro a*, tendendo todas ao verde, em 

relação ao parâmetro b* as amostras tenderam ao amarelo (p >0,05). Coelho (2009) 

ao analisar suco de laranja fermentado pela adição de L. casei NRRL B-442 
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encontrou os valores para L* de 63,87, a* -4,78 e b* 28,19. 

 
 

Tabela 14 Coloração de preparado sólido para refresco, sabor laranja, controle e adicionado de L. 
acidophilus livre e microencapsulado com dextrina tartarato de mandioca por spray drying, após 
reconstituição. 

Formulações* L a b 

Controle 31,83 ± 0,55 
a, b**

 -3,68 ± 0,08 
a
 13,12 ± 0,34 

b
 

1 32,85 ± 1,77 
b
 -2,61 ± 0,21 

a
 12,48 ± 0,71 

a, b
 

2 28,71 ± 2,28 
a
 -3,23 ± 1,09 

a
 10,64 ± 1,44 

a
 

* Formulações: controle = sem adição de probiótico; 1 = adição de L. acidophilus livre, 2 = adição de L. 
acidophilus microencapsulado com dextrina tartarato de mandioca por spray drying. **Médias ± erro padrão 

seguidas por letras iguais, na mesma coluna, não diferem significativamente entre si ao nível de 5% de 
probabilidade. 
Fonte: Autoria própria. 

 
 

5.6.1.2 Determinação da Viscosidade Aparente do Produto Reconstituído 
 
 

As formulações acrescidas de probiótico (01 e 02) apresentaram maior 

viscosidade que a formulação controle; porém, menor do que o relatado por 

Raimundo et al. (2007) em suco de laranja natural, que obtiveram 5,2 e 7,6 mPa s-1. 

Em relação aos atributos toque e shear stress, a formulação 01 não deferiu 

significativamente da formulação 02 (p < 0,05). Os resultados obtidos para as 

propriedades reológicas das formulações acrescidas de probióticos podem ser 

explicadas pelo maior conteúdo de sólidos totais destas em relação à formulação 

controle, uma vez que o aumento no teor de sólidos totais contribuiu para a 

obtenção de maiores valores dos atributos correlacionado às propriedades 

reológicas (DESHMUKH; MANJUNATHA; RAJU, 2015). 

 
 

Tabela 15: Viscosidade, toque e shear stress de preparado sólido para refresco, sabor laranja, 
controle e adicionado de L. acidophilus livre e microencapsulado com dextrina tartarato de mandioca 
por spray drying após reconstituição. 

Formulações* Viscosidade Toque (%) Shear Stress (D/cm²) 

Controle 1,21 ± 0,05
 a*

 4,87 ± 0,15 
a
 1,92 ± 0,05 

a
 

1 1,297 ± 0,03 
b
 5,03 ± 0,06 

a, b
 1,99 ± 0,02 

a,c
 

2 1,32 ± 0,03 
b
 5,31 ± 0,10 

b
 2,10 ± 0,04 

b
 

* Formulações: controle = sem adição de probiótico; 1 = adição de L. acidophilus livre, 2 = adição de L. 
acidophilus microencapsulado com dextrina tartarato de mandioca por spray drying. **Médias ± erro padrão 
seguidas por letras iguais, na mesma coluna, não diferem significativamente entre si ao nível de 5% de 
probabilidade. 
Fonte: Autoria própria. 
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5.6.1.3 Viabilidade de L. acidophilus encapsulados incorporados ao preparado sólido 

para refresco instantâneo 

 
 

A microencapsulação e a temperatura de armazenamento influenciaram na 

viabilidade do L. acidophilus, a formulação de preparado sólido para refresco, sabor 

laranja, adicionado do probiótico microencapsulado, apresentou contagem inicial 

5,46 ± 0,11 log UFC.g-1, enquanto a com adição em sua forma livre,              

9,13 ± 0,62 log UFC.g-1. Após o período de armazenamento (45 dias), a formulação 

elaborada a partir da adição do probiótico microencapsulado e armazenado à 

temperatura de refrigeração manteve a viabilidade (Tabela 16). 

Bustamante et al. (2017) obtiveram resultado similar ao aplicarem B. infantis e 

L. plantarum microencapsulados por atomização empregando como material de 

parede frações de proteína e mucilagem extraídas de sementes de linhaça e chia 

em pó para refresco durante 45 dias de armazenamento refrigerado (4 ºC). Por sua 

vez, Ying et al. (2013) verificaram que L. rhamnosus GG microencapsulado com 

isolado proteico de soro sozinho ou em combinação com diferentes níveis de amido 

resistente permaneceram viáveis em suco de maçã à temperatura de 25ºC, mas 

esta viabilidade foi menor e baixas temperaturas (4ºC) durante 5 semanas de 

armazenamento. 

 
 

Tabela 16: Percentual de sobrevivência durante o armazenamento das formulações à temperatura de 
refrigeração (4 ºC) e ambiente (± 25 ºC) durante 45 dias. 

Formulações* 15 dias (%) 30 dias (%) 45 dias (%) 
% de redução de viabilidade 

 0 - 45 dias (%) 

CR 100 ± 0,16 100 ± 0,48 100 ± 0,19 0 

CA <18,3 <18,3 <18,3 81,69 

LR 92,70 ± 0,33 90,4 ± 0,57 90,3 ± 0,45 9,75 

LA 41,19 ± 0,26 33,90 ± 0,15 12,32 ± 0,27 8 7,73   

* Formulações: CR = suco com adição de L. acidophilus microencapsulado, sob refrigeração (4 ± 1ºC); CA = 
suco com adição de L. acidophilus microencapsulado, à temperatura ambiente (25 ± 1ºC); LR = suco com adição 
de L. acidophilus livre, sob refrigeração (4 ± 1ºC); LA = suco com adição de L. acidophilus livre, à temperatura 
ambiente (25 ± 1ºC). 
Fonte: Autoria própria. 
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5.6.2 Avaliação da Sobrevivência do L. acidophilus La-5 Livre e Microencapsulado 

em Fluidos Gástrico e Intestinal Simulados 

 
 

A microencapsulação garantiu uma maior sobrevivência ao L. acidophilus 

durante à passagem pelas condições que mimetizam o trato digestório in vitro 

quando comparada à formulação com a célula livre (Tabela 17). Chaikham; 

Kemsawasd e Seesuriyachan (2017) verificaram que os pós de suco Mao-luang 

contendo os probióticos L. casei 01 e L. acidophilus La-5 e adicionados de goma 

Tiliacora triandra e de inulina apresentaram atividade protetora similar às bactérias 

probióticas frente ao modelo gastrointestinal simulado (SGI), em especial durante a 

simulação das condições do colón intestinal. Barbosa, Borges e Teixeira. (2016), ao 

atomizarem suco de laranja adicionado ou de L. plantarum 299v ou Pediococcus 

acidilactici HA-6111-2 obtiveram um pó que apresentou redução de, 

aproximadamente, 2 unidades logarítmicas para ambas bactérias após simulação de 

passagem pelo trato gastrointestinal após 12 meses de armazenamento. 

 
 

Tabela 17: Percentual de sobrevivência das formulações de preparado sólio sabor laranja, com 
adição do probiótico L. acidophilus, após a simulação de digestibilidade em sistema in vitro: 

Formulações 
Antes da simulação da 

digestibilidade (log UFC g
-1

) 

Após simulação da 

digestibilidade (log UFC g
-1

) 

% de 

sobrevivência 

01 4,96 ± 0,48 0,75 ± 1,5 15,12 

02 5,79 ± 0,01 2,07 ± 1,8 35,75 

* Formulações: 1 = adição de L. acidophilus livre, 2 = adição de L. acidophilus microencapsulado com dextrina 
tartarato de mandioca por spray drying. 
Fonte: Autoria própria. 
 

https://info.rdi.ku.ac.th/ThailandResearch/?nameID=61764
https://www.researchgate.net/profile/Varongsiri_Kemsawasd
https://www.researchgate.net/profile/Phisit_Seesuriyachan
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6 CONCLUSÃO 

 
 

 A otimização das condições de spray drying permitiu a obtenção de 

microcápsulas com concentração de células viáveis acima de 106 UFC.g-1, 

ótimas características de atividade de água, higroscopicidade e umidade 

adequadas , para estabilidade e sobrevivência do probiótico L. acidophilus 

sob refrigeração (± 4 ºC). 

 A dextrina tartarato de mandioca demonstrou características promissoras em 

termos de retenção de viabilidade durante a secagem por pulverização e 

estocagem refrigerada. Demonstraram também, a viabilidade de aplicação da 

dextrina de mandioca para microencapsulação de probióticos. 

 As micrografias reforçaram a ocorrência da microencapsulação do L. 

acidophilus e a formação de microcápsulas de formato arredondado, 

superfície irregular e com presença de concavidades típicas de produtos 

submetidos ao spray drying. Com diâmetros entre 7,72 e 11,28, não 

perceptíveis sensorialmente. 

 As análises de TG/dTG e FTIR, reforçam a ocorrência da microencapsulação, 

com a similaridade das curvas dos tratamentos com a dextrina atomizada sem 

mistura do probiótico, não tendem as características da curva do L. 

acidophilus puro, também quanto a estabilidade e a estrutura após o 

tratamento térmico. 

 Comprovou-se a proteção da dextrina por período de estocagem refrigerada 

(45 dias), com baixa ou nenhuma diminuição da viabilidade dos micro-

organismos, dos 17 tratamentos. Além de uma boa sobrevivência pós 

simulação as condições gastro intestinais, com sobrevivência de até 71%. 

 As caracterizações dos ensaios dos pós para refresco sabor laranja, com 

mistura das cápsulas e micro-organismos livres, demostraram a necessidade 

de refrigeração, a fim de manter a estabilidade e viabilidade do probiótico. 

 Frente aos resultados de caracterização das formulações, a mistura de 

cápsulas de dextrina mostrou-se similar a amostra branco (comercial), quanto 

a solubilidade, coloração e visualmente; além de manter 100% da viabilidade 

inicial, após o período de estocagem sob refrigeração. 
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7 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

 

Para melhorar eficiência da microencapsulação sugere-se avaliar a adição de 

dextrina de mandioca a outros materiais de parede já utilizados, como proteínas, 

para microencapsulação de probióticos por atomização, visando melhorar a proteção; 

uma vez que as propriedades de formação de filme, cápsulas íntegras, além de uma 

elevada solubilidade, são características comprovadas deste material de parede. 

Avaliar outras condições para atomização, a fim de melhorar a eficiência da 

microencapsulação, para possibilitar maior viabilidade, proteção e aplicações mais 

seguras, com maiores sobrevivências. 

Avaliar a aceitabilidade sensorial dos pós para refresco, a fim de identificar a 

opinião dos julgadoress quanto a mistura de probióticos micro-encapsulados ao pós 

para refresco sabor laranja, além de sua intenção de compra. 
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