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1. Resumo 

 Os consumidores atualmente buscam alimentos que além de serem saborosos, 

também apresentem características funcionais. O desenvolvimento de um smoothie 

probiótico vem ao encontro desta proposta, aliando os benefícios e o sabor das frutas, 

à funcionalidade de microrganismos probióticos. Este trabalho teve como objetivo 

avaliar a sobrevivência de Lactobacillus rhamnosus microencapsulado, adicionado em 

smoothie de frutas durante 21 dias de armazenamento e durante a simulação 

gastrintestinal in vitro. A bactéria foi encapsulada em alginato de cálcio, utilizando a 

técnica da extrusão, com dois diferentes diâmetros de cápsulas, e adicionada ao 

smoothie. Durante os 21 dias de armazenamento a 5°C foi realizada a contagem do 

probiótico e avaliada a resistência gastrintestinal no primeiro e 21º dia. O aumento do 

diâmetro da cápsula não mostrou ser eficiente no aumento da viabilidade do 

microrganismo. Durante o armazenamento do smoothie, a contagem de L. rhamnosus 

permaneceu elevada (108 UFC/g) independentemente das células estarem 

encapsuladas ou livres. 

2. Introdução 

 O termo “probiótico” se refere aos microrganismos que ao serem ingeridos 

vivos e em quantidade adequada apresentam benefícios à saúde do hospedeiro 

(SATHYABANA et al., 2014). Para que estes benefícios ocorram, a dose mínima diária 

de bactérias probióticas deve ser em torno de 106 UFC/mL (FAO, WHO, 2001). Como 

alguns alimentos apresentam características e condições de armazenamento não 

favoráveis à sobrevivência da bactéria, faz-se necessário a utilização de técnicas que 

ajudem na proteção do microrganismo, como por exemplo, a microencapsulação.  

 A microencapsulação pode ser realizada por meio de spray-drying, leito 

fluidizado, extrusão, técnica de separação de fases/coacervação, emulsão, 

imobilização em gordura e em grânulos de amido (Menezes, et al., 2013).  Também é 

possível, para a mesma técnica de encapsulação, variar as condições de processo 

(composição da solução encapsulante, temperatura, vazão, etc) de forma a obter 

cápsulas com características mais adequadas à sobrevovência  da bactéria no 

alimento. A técnica da extrusão consiste em no preparo de uma solução hidrocolóide, 

como alginato de sódio, na qual são adicionados os microrganismos. A extrusão desta 

suspensão é realizada por meio de uma seringa, gotejando-a em uma solução de 

endurecimento do hidrocolóide (CaCl2), onde as cápsulas são formadas 



instantaneamente. O tamanho e o formato das microcápsulas variam de acordo com 

o diâmetro da seringa utilizada, com a viscosidade da solução de alginato, e com a 

distância entre o dispositivo e a solução de cloreto de cálcio. 

 Os smoothie por apresentarem alta concentração de mais de uma fruta, podem 

ser classificados como sucos tropicas, apresentando características diferenciais de 

cremosidade, leveza e frescor (TEIXEIRA, 2012). Entretanto, devido ao seu baixo pH 

não são considerados veículos adequados para microrganismos probióticos,uma vez 

que valores de pH menores que 4,5 dificultam a sobrevivência das bactérias durante 

a vida de prateleira do produto refrigerado. Sendo assim, a microencapsulação da 

cultura pode ser uma alternativa para aumentar sua viabilidade em bebidas de alta 

acidez, como os smoothies.  

3. Objetivos 

 Este trabalho teve como objetivo avaliar a influência do diâmetro das 

microcápsulas de alginato de cálcio contendo Lactobacillus rhamnosus, na 

sobrevivência do microrganismo, adicionado em smoothie de frutas amarelas 

comercial, durante 21 dias de armazenamento e durante a simulação gastrintestinal 

in vitro.   

4. Metodologia 

 A cultura liofilizada de Lactobacillus rhamnosus HN001 (DuPont) foi cultivada 

em frascos contendo 99 ml de caldo MRS, durante 21 h em estufa à 37,0 ºC. O caldo 

foi centrifugado (Mega 21R, Hanil) por 15 minutos em temperatura de 4°C e rotação 

de 6000 rpm, para obtenção do pellet, que foi lavado duas vezes com solução salina 

estéril 0,85%, suspenso em 20 ml de salina e adicionado em 180 mL da solução 

encapsulante. 

 A técnica de encapsulação utilizada foi a de extrusão conforme descrita por 

Boscarioli (2010) com modificações. A solução encapsulante de alginato de sódio 

1,0% contendo a bactéria probiótica foi aspergida, através de um bico aspersor tipo 

leque, em uma solução de cloreto de cálcio 0,1 M onde as cápsulas eram formadas. 

Para alterar o tamanho das cápsulas, duas vazões de ar foram utilizadas, 6,3 L/min e 

3,7 L/min para uma vazão constante de 0,0121 L/min da solução encapsulante. As 

cápsulas ficaram 30 min na solução antes de serem separadas por filtração. A 

separação das cápsulas da solução de cloreto de cálcio foi feita por meio de duas 



peneiras de aço inox de diferentes aberturas de malha, 710 e 250 µm, e por papéis 

de filtro qualitativo. A lavagem foi feita com solução salina 0,85% estéril. As cápsulas 

retidas na peneira com abertura de 250 µm e nos papéis de filtro foram adicionadas 

ao smoothie. 

 A simulação gastrointestinal foi realizada segundo metodologia descrita por 

MADUREIRA et al. (2011) e VERRUCK et al. (2015) com algumas modificações. A 

simulação apresenta três etapas: fase gástrica (FG), fase duodeno (FD) e fase íleo 

(FI). As amostras para determinar a contagem de probióticos foram retiradas após 30 

min (FG30) e 90 min (FG90) da fase gástrica, após 30 min da fase duodeno (FD) e 

após 60 min da fase íleo (FI). 

Na fase gástrica, foi adicionado HCl 1M para redução do pH entre 2,1 e 2,5 e 

solução de pepsina (P7012, Sigma-Aldrich) na concentração de 25 g/L preparada em 

HCl 0,1 M, de modo que a concentração no meio de reação seja 1,25 g/L. Nesta fase, 

a amostra foi submetida a uma agitação de 130 rpm, por 90 minutos. 

Para a etapa do duodeno foi adicionado NaHCO3 1 M para aumento do pH 

entre 4,5 a 5,2, e, em seguida utilizou-se uma solução contendo 2 g/L de pancreatina 

(P1750, Sigma-Aldrich) e 12 g/L de sais biliares bovino e ovino (B8381, Sigma-Aldrich) 

em NaHCO3 0,1 M. A concentração final no meio de reação foi de 0,55 g/L de 

pancreatina e 3,3 g/L de sais biliares. Os tubos permaneceram sob agitação de 45 

rpm durante 30 min.  

Na fase íleo foi adicionado NaHCO3 1M para aumento do pH entre 6,3 a 6,5 e 

solução 2 g/L de pancreatina e 12 g/L de sais biliares em NaHCO3 0,1M para correção 

da concentração no meio de reação para 0,55 g/L e 3,3 g/L respectivamente. O tubo 

permanece sob uma agitação de 45 rpm durante 60 minutos. 

 Para a quantificação de L. rhamnosus no smoothie durante o armazenamento 

e durante a simulação gastrintestinal a amostra foi diluída em solução tampão fosfato, 

pH 7,0 e cultivada em agar MRS (Oxoid) As placas foram incubadas em estufa à 37,0 

ºC por 48 horas.  
5. Desenvolvimento 

Foram avaliados 3 tratamentos: células livres no smoothie (T1), bactérias 

encapsuladas em alginato 1,0% com vazão de ar comprimido de 3,7 L/min (T2) e 

bactérias encapsuladas em alginato 1,0% com vazão de ar comprimido de 6,3 L/min 

(T3). 



 Em cada um dos tratamentos, para acompanhamento da sobrevivência da 

bactéria no smoothie, foram realizadas análises microbiológicas nos dias 1, 7, 14 e 

21. Já a simulação gastrintestinal foi realizada apenas nos dias 1 e 21 de 

armazenamento.  

6. Resultados Preliminares 

 Como o intuito da encapsulação é criar uma barreira que ajude na proteção da 

bactéria, foi estudada a possibilidade de aumentar a proteção com o aumento do 

diâmetro da cápsula. Para isso, variou-se a vazão de ar comprimido, mantendo todas 

as outras condições constantes. A vazão menor de ar comprimido (3,7 L/min) gerou 

cápsulas de diâmetro maior (231±17 µm) e a vazão maior de ar comprimido gerou 

cápsulas de diâmetro menor (34±8 µm). 

Os resultados durante o armazenamento do smoothie contendo as 

microcápsulas de diferentes diâmetros e com células livres mostrou não haver 

diferença significativa na contagem do Lactobacillus rhamnosus durante os 21 dias 

(Figura 1).  

 Os valores de pH do smoothie não demonstraram ter variação significativa tanto 

no decorrer do tempo, quanto entre as três diferentes formas de aplicação do 

probiótico, como pode ser observado na Figura 2. Valores de pH baixos são barreiras 

para a sobrevivência da bactéria e a sua oscilação, principalmente para valores mais 

baixos do que o inicial, poderiam ter causado um decaimento na contagem das 

bactérias ao longo do armazenamento. 



Desta forma, observamos que, para valores de pH de 3,59 ± 0,05 a encapsulação, 

tanto do maior quanto do menor diâmetro, não tem interferência sobrevivência da 

bactéria durante os 21 dias de armazenamento a 5°C. 

 

Apesar do Lactobacillus rhamnosus ter sobrevivido durante ao 

armazenamento, seu metabolismo pode ter sido afetado, diminuindo sua resistência 
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durante a digestão gastrintestinal. As Figuras 3 e 4 mostram as contagens do 

probiótico durante as fases da simulação in vitro realizada. 

Pelos dados coletados, a encapsulação não mostrou ter uma vantagem em 

relação a inserção das bactérias como células livres no smoothie, uma vez que os 

valores não apresentaram diferença significativa em nenhum dos dias de 

armazenamento. O aumento do diâmetro da cápsula apresentou valores menores do 

que os outros dois tratamentos, ainda que não significativo. 
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 Desta forma, temos que a encapsulação do Lactobacillus rhamnosus, com 

maior ou menor diâmetro, não foi vantajosa para proteger o microrganismo durante a 

simulação gastrintestinal. 

 Os tratamentos foram analisados por análise de variância. 

7. Considerações Finais 

 Apesar de ser utilizado como alternativa para viabilizar a sobrevivência de 

bactérias probióticas em condições que não são favoráveis, a encapsulação de L. 

rhamnosus em alginato de cálcio, não apresentou vantagens quando comparado com 

as células livres no smoothie. Além disso, o aumento no diâmetro da cápsula também 

não contribuiu para a proteção do probiótico. 
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