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RESUMO 

Probióticos são micro-organismos que quando ingeridos em quantidades adequadas 

conferem benefícios ao organismo. Devido a esses benefícios e a busca pelo 

consumidor por alimentos funcionais, o mercado de produtos probióticos está em 

crescimento. No entanto, uma preocupação é a armazenagem, estabilidade e 

sobrevivência desses micro-organismos que compõem estes produtos. Dessa forma, 

processos de secagem por atomização são uma excelente alternativa para a 

secagem desses produtos, pois através da microencapsulação conservam-se as 

propriedades como estabilidade, sobrevivência e resistência ao suco gástrico e sais 

biliares, além de aumentar a vida útil do produto no processo de armazenamento. O 

presente trabalho avaliou a influência da temperatura de entrada e concentração de 

goma arábica na secagem por atomização da bactéria Lactobacillus plantarum P2, 

buscando uma maior preservação da sobrevivência e resistência das células. As 

células encapsuladas foram caracterizadas quanto a sobrevivência, resistência a 

condições gastrointestinais simuladas e morfologia da partícula. Ambos parâmetros 

influenciaram a secagem por atomização, sendo que quanto maior a concentração 

de goma arábica maior a taxa de sobrevivência. Temperaturas mais elevadas 

levaram, como esperado, a menores taxas de sobrevivência. Já para a resposta 

resistência a condições gastrointestinais apenas a temperatura quadrática foi 

estatisticamente significativa. Através da análise em microscópio eletrônico de 

varredura pode-se observar que houve a microencapsulação do micro-organismo. 

Diante das condições analisadas, chegou-se a um ponto ótimo estimado para a 

secagem da bactéria Lactobacillus plantarum P2 a uma temperatura de entrada de 

105°C e concentração de goma arábica de 21%, para obter um processo com maior 

taxa de sobrevivência e melhores resistência a condições gastrointestinais. 

 

 

Palavras-chave: Probiótico, Spray dryer, microencapsulação 
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ABSTRACT 

Probiotics are microorganisms that when ingested in adequate concentrations 

provide health benefits to the organism. Because of these benefits and the 

consumer's demand for functional foods, the market of probiotic products is growing. 

However, there is a concern about the storage, stability, and survival of these 

microorganisms. Therefore, spray-drying processes are an excellent alternative for 

drying these products, because through microencapsulation some properties of the 

product, such as stability, survival and resistance to gastric juice and bile salts are 

preserved. In addition, these processes can enhance the shelf life of the product 

during the storage. The present work evaluated the influence of the entry 

temperature and gum arabic concentration to optimize the spray-drying process of 

the bacteria Lactobacillus plantarum P2, looking for a greater preservation of cell 

survival and resistance. The encapsulated cells were characterized for survival, 

resistance to simulated gastrointestinal conditions and particle morphology. Both 

parameters influenced spray drying, observed that as higher the concentrations of 

gum arabic, higher is the survival rate. Higher temperatures led, as expected, to 

lower survival rates. However, for the resistance response to gastrointestinal 

conditions only the quadratic temperature was statistically significant. Through 

scanning electron microscopy, it is possible to notice that the microencapsulation of 

the microorganism occurred. Analyzing all the conditions listed, an estimated 

optimum point temperature was reached to drying the bacteria Lactobacillus 

plantarum P2 at an entry temperature of 105°C and arabic gum concentration of 

21%, in order to obtain a process with higher survival rate and better resistance to 

gastrointestinal coditions. 
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I) INTRODUÇÃO 

I.1) Bactérias do ácido lático com potencial probiótico 

As bactérias do ácido lático (BALs) são bactérias gram positivas, anaeróbicas 

facultativas (LAMONT, et al., 2017), não esporulantes, catalase negativas 

encontradas em água, solo, trato gastrointestinal animal e humano, alimentos e 

produtos fermentados (GARCIA-HERNANDEZ et al., 2016). As BALs consistem em 

um amplo grupo de bactérias pertencentes aos seguintes gêneros Carnobacterium, 

Enterococcus, Lactobacillus, Lactococcus, Leuconostoc, Oenococcus, Pediococcus, 

Streptococcus, Tetragenococcus, Vagococcus e Weissella (GARCIA-HERNANDEZ 

et al., 2016). Esses micro-organismos são produtores de ácido lático como produto 

da fermentação de carboidratos (LEE et al., 2017), peptídeos antimicrobianos, 

exopolissacarídeos e outros metabólitos (VRIES et al., 2006).  

As BALs possuem estado GRAS (geralmente reconhecido como seguro) pelo 

Food and Drug Administration (FDA), ou seja, são consideradas bactérias seguras 

para o uso em formulações para aplicações em indústrias alimentícias, 

farmacêuticas, cosméticas entre outras (LAMONT, et al., 2017). Essa propriedade é 

extremamente importante para a seleção de micro-organismos para a produção de 

produtos funcionais (KAVITAKE et al., 2017), como os produtos probióticos, uma vez 

que os micro-organismos utilizados para essa finalidade não devem ser patogênicos 

e toxigênicos (HAN et al., 2017).  

Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA, 2018) 

probióticos são micro-organismos vivos que possuem a capacidade de melhorar o 

equilíbrio microbiano intestinal e como consequência gerar efeitos benéficos à 

saúde. Dentre os gêneros mais utilizados destacam-se Bifidobacterium e 

Lactobacillus (SHOKRI et al., 2015), que são residentes do intestino humano, sendo 

Lactobacillus presente no intestino delgado e Bifidobacterium no intestino grosso 

(TRIPATHI et al., 2014). Estão relacionados ao reestabelecimento da microbiota 

intestinal por se aderirem a mucosa (COPPOLA et al., 2004), além de impedir a 

adesão de micro-organismos patogênicos como Salmonella spp., Listeria 

monocytogenes, Escherichia coli e Campylobacter jejuni (HOSSAIN et al., 2017) que 

são micro-organismos causadores de infecções alimentares. Existem vários 
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mecanismos pelos quais os probióticos podem prevenir as infecções, conforme 

sumarizado na Figura 1, através da exclusão competitiva de microrganismos 

patogênicos (1a), produção de substâncias antimicrobianas (1b), concorrência por 

nutrientes e fatores de crescimento (1c), adesão à mucosa intestinal (1d), função de 

barreira epitelial (1e) e estimulação do sistema imunológico (1f). 

Figura 1 - Mecanismos de ação dos probióticos. (Fonte: HOSSAIN et al., 2017, 

adaptado) 

 

Quando estes micro-organismos são ingeridos em quantidades adequadas, na 

faixa de 108 a 109 unidades formadoras de colônia (UFC) por dia (ANVISA, 2018), 

promovem benefícios como diminuição do risco de doenças gastrointestinais, 

diminuição dos sintomas associados a intolerância à lactose (ABID et al., 2017), 

atividade antioxidante, produção de compostos antimicrobianos (KAVITAKE et al., 

2017), prevenção contra câncer do cólon (GORAL et al., 2018), hipertensão e 

diabetes, redução dos sintomas ou prevenção da síndrome do intestino irritável, 

constipação, diarreia aguda,  atividades hipoglicêmicas (ABUSHELAIBI et al., 2017) 

redução de níveis de colesterol, controle de infecções intestinais e estimulação do 

sistema imunológico, além de gerar a formação de ácidos graxos e aminoácidos que 

são nutrientes essenciais da mucosa intestinal (CHAIKHAM et al., 2017) (Figura 2). 
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Figura 2 - Benefícios dos probióticos. (Fonte: TRIPATHI et al., 2014, adaptado) 

 

Devido a esses diversos benefícios e uma grande busca pelo consumidor por 

produtos que, além de nutritivos, apresentem propriedades funcionais no organismo, 

o mercado dos produtos probióticos apresenta-se em crescimento e expansão 

(GARCIA-RUIZ et al., 2014).  

Entretanto, estes produtos devem possuir baixo custo e manter-se viáveis 

durante o processamento, armazenamento e consumo (PANGHAL et al., 2018) e 

serem resistentes ao suco gástrico e sais biliares (COPPOLA et al., 2004) para 

atingirem o intestino e desempenharem suas funções. Geralmente esses micro-

organismos são encontrados em concentrados secos ou congelados para serem 

adicionados a produtos alimentícios. Eles podem ser consumidos na forma de pó, 

cápsulas, comprimidos ou através de produtos alimentares fermentados e não 

fermentados (TRIPATHI et al., 2014) como produtos lácteos, carnes, bebidas, 

cereais, pães, hortícolas e frutas (BAKR, 2015). 

I.1.1) Lactobacillus plantarum 

Dentre os grupos presentes nas BALs, o maior gênero encontrado é o 

Lactobacillus que possuem mais de 150 espécies (SABO,  et al., 2014), entre elas 
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L. acidophilus, L. casei, L. paracasei, L. fermentum, L. johnsonii, L. paracasei, L. 

reuteri, L. rhamnosus, L. salivarius e L. plantarum (GUIDONE et al., 2014). 

L. plantarum é uma espécie heterogênea, encontrada em vários ambientes 

como produtos lácteos, carnes, peixes, vegetais e possuem características 

probióticas (ZAGO et al., 2011).  

 Bactérias da espécie L. plantarum tem capacidade de absorção e utilização de 

diferentes carboidratos, peptídeos e possuem genes que conferem funções 

reguladoras para adaptação em condições diferentes. Dessa forma, Lactobacillus 

plantarum tem a característica de crescer em vários ambientes. Além disso, esse 

micro-organismo quando adicionado a produtos contribuem para a conservação, 

textura e sabor de alimentos fermentados (VRIES, et al., 2006), podendo ser 

considerado um micro-organismo de importância industrial (SABO et al., 2014).  

I.2) Secagem por atomização em Spray dryer 

Manter a viabilidade e manutenção dos probióticos em alimentos ainda é um 

desafio para as indústrias (KAVITAKE et al., 2017). Alguns fatores podem 

comprometer a viabilidade como acidez, nível de oxigênio, umidade, temperatura de 

armazenamento, matrizes e ingredientes dos alimentos ao qual são adicionados 

(BAKR, 2015). Desta forma, o uso de técnicas, como a secagem por atomização 

(Spray dryer), a qual tem a capacidade de transformar soluções aquosas em pó, 

gera produtos com maior estabilidade, armazenamento prolongado, maior vida de 

prateleira (ANSELMO et al., 2006), além de preservar os compostos biologicamente 

ativos. 

A técnica de secagem por atomização, aspersão, pulverização ou nebulização 

tem sido um método bastante utilizado por indústrias químicas, farmacêuticas, 

alimentícias, entre outras, devido a diversidade de produtos que podem ser 

encapsulados como óleos, gorduras, compostos aromáticos, vitaminas, minerais, 

corantes, enzimas e micro-organismos (PORRAS-SAAVEDRA et al., 2015).  

O Spray dryer é composto pelo sistema de atomização do material a ser seco, 

sistema de aquecimento e controle de temperatura do ar de secagem, sistema de 

bombeamento e controle de vazão da alimentação de material a ser seco, sistema 
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da alimentação de ar para secagem, câmara de secagem e sistema de separação ar 

- pó seco (ROSA et al., 2006). 

O processo de secagem por atomização ocorre em três etapas fundamentais; 

na primeira etapa, ocorre a formação de gotículas, na segunda, ocorre a 

transferência de calor, evaporação do solvente e na terceira acontece a formação e 

separação do pó (STUNDA-ZUJEVA et al., 2017).  

A secagem em Spray dryer trata-se de um bombeamento da solução de 

alimentação até a câmara de secagem onde há um bico atomizador. O bico 

apresenta um orifício de diâmetro muito pequeno, produzindo uma grande área 

superficial e alta pressão, gerando gotículas líquidas que ao entrarem em contato 

com o ar quente, ocorre a evaporação da água e transformam-se em gotículas 

sólidas (pó seco). As gotículas sólidas mais densas são coletadas na câmara de 

secagem e as menos densas são encaminhadas juntamente com o ar quente até o 

sistema de separação pó – ar (ciclone), onde são coletadas e o ar é direcionado 

para um filtro (DAVIS et al., 2018) (Figura 3). 

Figura 3 -  Processo de secagem por atomização. (Fonte: DAVIS et al., 2018, 

adaptado) 
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A secagem por atomização proporciona grandes vantagens frente a outras 

técnicas como a liofilização e criopreservação, por permitir o controle do tamanho 

das partículas, secagem rápida, baixo custo, fácil aumento de escala e produção 

contínua (RAJAM et al., 2015). A liofilização é uma técnica bastante utilizada, porém 

é um processo muito caro e demorado (HUANG et al., 2017b). Já na 

criopreservação há uma necessidade de transporte e armazenamento em baixas 

temperaturas, dessa forma gerando alto custo em energia, além de danos celulares 

no processo de congelamento e descongelamento (BROECKX et al., 2016). 

A técnica de secagem por atomização pode ser utilizada por materiais 

sensíveis ao calor, como alimentos e materiais biológicos, em que se incluem os 

produtos provenientes de plantas, corantes, micro-organismos, enzimas e proteínas, 

uma vez que o tempo de residência na câmara de secagem é relativamente curto, 

evitando a degradação (ENCINA et al., 2016). 

Para algumas secagens, geralmente são adicionados adjuvantes, que agem 

como agentes encapsulantes, a fim de melhorar o desempenho da secagem e 

propriedades do produto. Assim, a microencapsulação é um processo que aprisiona 

um material sólido, líquido ou gás dentro de um agente encapsulante (ARSLAN-

TONTUL et al., 2017). Este agente forma uma microcápsula envolvendo as 

partículas, preservando suas características essenciais, protegendo o material 

encapsulado aos efeitos ambientais como oxigênio, luz, umidade, dessa forma 

gerando um produto com qualidade (KAUSHIK et al., 2015).  

Na literatura existem trabalhos mencionando a utilização da técnica de 

secagem por atomização (Spray dryer) para a microencapsulção de micro-

organismos. Microencapsulação de Lactobacillus acidophilus NRRL B-4495 e L. 

rhamnosus NRRL B-442 utilizando como agente encapsulante maltodextrina 

(ANEKELLA et al., 2013); Saccharomyces cerevisiae var. boulardii utilizando 

maltodextrina, goma arábica, amido modificado e proteína do soro de leite (ARSLAN 

et al., 2015); L. acidophilus (LA-5) utilizando alginato de sódio (LORENZ, 2009); L. 

acidophilus e Bifidobacterium lactis utilizando pectina e caseína (OLIVEIRA, 2006); 

L. plantarum (MTCC 5422) utilizando frutooligossacarídeos (RAJAM et al., 2015).  
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Assim a microencapsulação de bactérias com potencial probióticos confere 

proteção para as células quando expostas a ambientes adversos. (ECKERT et al., 

2017) e apresenta outras vantagens descritas na Figura 4. 

Figura 4 - Vantagens da microencapsulação de bactérias com potencial probiótico. 

(KAVITAKE et al., 2017, adaptado). 

 

I.3) Goma Arábica 

A goma arábica é um exsudado natural proveniente de árvore de Acacia 

(TOUNTUL et al., 2017), que consiste em um heteropolissacarídeo formado por 

moléculas de L-raminose, D- galactose, D-glucorônico, L-arabinose e cerca de 5% 

de proteínas (BOSCARIOLI, 2010). É utilizada como estabilizador, espessante e 

emulsionante pelas indústrias alimentícias, têxteis, farmacêuticas, cosméticas (ALI et 

al., 2009). Possui baixa viscosidade e alta solubilidade em solução aquosa 

(TOUNTUL et al., 2017) facilitando o processo de secagem por atomização quando 

utilizada para essa finalidade (FAZAELI, et al., 2012). 

A goma arábica é um polissacarídeo considerado como carboidrato não 

digerível ou fibra dietética, ela atinge o intestino grosso sem passar pelo processo de 

digestão (KHALID et al., 2014), atuando como prebiótico.  
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Prebióticos são carboidratos não digeríveis que estimulam a proliferação e a 

atividade de bactérias benéficas presentes no cólon do intestino, dessa forma 

melhorando a saúde do hospedeiro (ZAGO et al., 2011).  

II) OBJETIVOS 

II.1) Objetivo Geral 

Estudar a secagem por atomização da bactéria Lactobacillus plantarum P2 e 

avaliar o potencial probiótico do micro-organismo encapsulado. 

II.2) Objetivos Específicos 

 Estudar a influência das variáveis: temperatura de entrada e concentração de 

adjuvante, sobre os parâmetros: taxa de sobrevivência e morfologia da 

partícula do microencapsulado, secos por Spray dryer; 

 Estudar o potencial probiótico do micro-organismo microecapsulado por meio 

da avaliação da resistência a condições gastrointestinais simuladas; 

 Obter modelos estatísticos, com base em planejamento experimental, 

relacionando as variáveis dependentes e independentes para a secagem por 

atomização. 

 

III) METODOLOGIA EXPERIMENTAL  

Este trabalho foi realizado no Laboratório de Processos Biotecnológicos e 

Purificação de Macromoléculas, onde foram realizados os experimentos 

relacionados a manipulação do micro-organismo. A secagem por atomização em 

Spray dryer foi realizada no Laboratório de Bioquímica Metabólica e Processos 

Biotecnológicos, ambos laboratórios pertencentes a Universidade Federal de São 

João del Rei e a microscopia eletrônica de varredura no Laboratório de Microscopia 

Eletrônica e Análise Ultra-estrutural, Departamento de Fitopatologia da Universidade 

Federal de Lavras. 
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III.1) Bactéria lática com potencial probiótico 

A bactéria utilizada neste estudo foi cedida pelo Laboratório de Microbiologia 

Básica da Universidade Federal de São João del Rei, Campus Centro Oeste, 

Divinópolis-MG. A linhagem Lactobacillus plantarum P2 foi isolada pelo grupo de 

pesquisa do Laboratório de Microbiologia Básica a partir de queijo minas padrão 

artesanal (trabalho ainda não publicado). 

III.2) Preparo do meio de cultivo a partir do soro de leite 

O soro de leite cru foi obtido com produtor rural do município de Itapecerica - 

MG. Após a coleta, o pH do soro foi ajustado para 4,5 com HCl 1M e em seguida, 

autoclavado a 121ºC durante 15 minutos para a desnaturação das proteínas. Após 

remoção dos precipitados por centrifugação a uma velocidade de 5000rpm durante 

10 minutos, o pH do sobrenadante foi ajustado a 6,3 com NaOH 1M e esterilizado 

novamente a 121ºC por 15 minutos (RODRIGUES et al., 2006, com modificações). 

III.3) Cultivo da Lactobacillus plantarum P2 

A bactéria foi inoculada em placa de Petri com meio ágar MRS (1% proteose 

peptona; 1% extrato de carne; 0,5% extrato de levedura; 0,1% tween 80; 0,2% 

citrato tri-amônio; 0,02% sulfato de magnésio; 0,01% sulfato de manganês, 0,2% 

fosfato dipotássio; 2% glicose; 0,5% acetato de sódio; 1,5% ágar) durante 48 horas a 

uma temperatura de 37ºC em condições microaerófilas. Para manter essa condição 

as placas foram acondicionadas em recipientes com uma vela acesa para que o 

oxigênio do ambiente ao qual foram colocadas fosse consumido. Após esse período 

de incubação, foi realizado o pré-inóculo com meio soro de leite, no qual a bactéria 

foi cultivada por 18 horas a 37ºC, sob agitação de 110rpm. Após turvação do meio, 

esse inóculo (10% v/v) foi adicionado a 2000mL de meio soro de leite. A incubação 

foi por 24h a 37ºC, com agitação de 110rpm (MADHU et al., 2013, com 

modificações). 

III.4) Secagem por atomização (Spray dryer) e planejamento experimental 

Após a obtenção da cultura bacteriana, esta foi centrifugada a 5000rpm por 10 

minutos, o sobrenadante foi descartado e o sedimento ressuspendido em 100mL de 
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água destilada. Posteriormente, a suspensão foi centrifugada a 5000rpm por 10 

minutos, o sobrenadante foi descartado e ao sedimento foram adicionados 100mL 

de água destilada (BUSTAMANTE et al., 2015, com modificações). Em seguida, foi 

adicionado a este o adjuvante de secagem, a goma arábica, que foi previamente 

preparado e autoclavado a 121°C por 15 minutos. Esta solução foi mantida sob 

agitação constante e foi realizada a secagem por atomização. 

A secagem por atomização foi realizada conforme Oliveira (2006), com 

modificações, utilizando-se o equipamento Mini Spray dryer modelo MSDi 1.0 

Labmaq, fixando os seguintes parâmetros: bico atomizador de 1,2 mm de diâmetro, 

uma vazão de alimentação do secador de 0,6 L/h, pressão de ar comprimido de 3,5 

kgf/cm2 e vazão do ar de atomização de 40,5 L/min.  

Para o processo variou-se os seguintes parâmetros: temperatura de entrada e 

concentração de adjuvante (goma arábica), conforme planejamento experimental 

baseado na Metodologia de Superfície de Resposta. Foi realizado um delineamento 

composto central rotacional (DCCR), sendo um fatorial completo 22, incluindo 4 

ponto axiais e 3 repetições no ponto central, totalizando 11 ensaios. Os níveis 

utilizados das variáveis independentes (temperatura de entrada e concentração de 

adjuvante) e os ensaios experimentais se encontram sumarizados na Tabela 1. 
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Tabela 1 - Delineamento experimental para os ensaios de secagem da bactéria 

probiótica Lactobacillus plantarum P2 no processo de microencapsulamento 

Ensaio Variáveis codificadas Variáveis reais 

 T (°C) A (%) T (°C) A (%) 

A -1 -1 80 6 

B 1 -1 130 6 

C -1 1 80 18 

D 1 1 130 18 

E -1,41421 0 70 12 

F 1,41421 0 140 12 

G 0 -1,41421 105 1,51 

H 0 1,41421 105 20,48 

I 0 0 105 12 

J 0 0 105 12 

K 0 0 105 12 

Em que, T é a temperatura de entrada e A é a concentração de adjuvante. 

III.5) Caracterização dos pós atomizados 

As culturas secas em Spray dryer foram caracterizadas com relação a taxa de 

sobrevivência, resistência a condições gastrointestinais simuladas e morfologia da 

partícula, conforme descrito a seguir. Todos os experimentos foram realizados em 

triplicata. 

III.5.1) Contagem e taxa de sobrevivência da bactéria Lactobacillus plantarum 

P2 

A contagem das colônias foi pelo método de diluição em série das amostras 

utilizando solução de NaCl 0,85% estéril, antes e após a secagem por atomização. 

As placas contendo meio ágar MRS foram incubadas a 37ºC por 48 horas em 

sistema microaerófilo. Para a diluição em série antes da secagem, 1mL de cultura foi 

adicionado à 9mL de solução salina e prosseguiu-se com as diluições até 106 vezes 

e plaqueamento em meio MRS. Já para a diluição em série do pó atomizado, foi 

adicionado 0,1g de pó em 0,9mL de solução salina e seguiu-se com a diluição até 
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105 vezes e plaqueamento em meio MRS. A taxa de sobrevivência de Lactobacillus 

plantarum P2 foi determinada pela razão entre a contagem de colônias antes e após 

a secagem por atomização (HUANG et al., 2017a, com modificações). A taxa de 

sobrevivência foi calculada conforme Equação 1. 

𝑆𝑜𝑏𝑟𝑒𝑣𝑖𝑣ê𝑛𝑐𝑖𝑎 (%) =
𝑁

𝑁0
× 100                                                                (1) 

Em que N corresponde a Log10 UFC depois da secagem por atomização e N0 

Log10 UFC antes da secagem por atomização. 

III.5.2) Resistência a condições gastrointestinais simuladas 

Para verificar a resistência a condições gastrointestinais, 0,1g de pó atomizado 

foi adicionado à 4,9mL de NaCl 0,5% pH 1,5 acrescido de pepsina 3 g/L e incubado 

a 37°C por 2 horas, com agitação de 150rpm. Antes da incubação, foi retirada uma 

alíquota para diluição em série utilizando NaCl 0,85%. Para a diluição em série, 

0,1mL de amostra foi adicionada em 0,9mL de solução salina e prosseguiu-se com a 

diluição até 105 vezes e plaqueamento em meio MRS. Após 2 horas de incubação, o 

pH foi ajustado para 4 – 5 utilizando solução alcalina (150mL NaOH 1M, 14g de 

NaH2PO4.2H2O e água destilada até 1L) e às amostras foram adicionados os sais 

biliares a 10 g/L. Posteriormente, incubou-se por mais 2 horas a 37°C com agitação 

de 150rpm. Em seguida, o pH foi ajustado para 6 – 7 com a solução alcalina 

utilizada anteriormente, e as amostras foram incubadas por mais 2 horas a 37°C, 

com agitação de 150rpm. Após esse tempo, foi retirada uma alíquota de 0,1mL e 

adicionada à 0,9mL de solução salina, seguindo-se com a diluição até 102 vezes e 

plaqueamento em meio MRS. As placas obtidas da diluição em série foram 

acondicionadas em sistema microaerófilo por 48 horas a uma temperatura de 37°C 

(BURITI et al., 2010, com modificações). A resistência a condições gastrointestinais 

simuladas foi calculada conforme Equação 2. 

𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡ê𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑔𝑎𝑠𝑡𝑟𝑜𝑖𝑛𝑡𝑒𝑠𝑡𝑖𝑛𝑎𝑙 (%) =
𝑁𝑡6

𝑁𝑡0
× 100                                              (2) 

Em que Nt6 corresponde a Log10 UFC/mL do tempo final (6 horas) e Nt0 Log10 

UFC/mL do tempo inicial (0 horas). 
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III.5.3) Morfologia dos pós atomizados 

A análise da morfologia dos pós atomizados foi realizada conforme 

Benchabane e colaboradores (2007), com modificações.  Os pós atomizados foram 

colocados sobre uma fita de carbono fixada em “stubs” e revestidos com uma 

camada fina de ouro através do equipamento Sputtering (BalTec). A microscopia 

eletrônica de varredura (MEV), foi através do microscópio eletrônico de varredura 

LEO Evo40 XVP.  

III.6) Análise estatística 

A análise estatística dos dados foi realizada com auxílio do software Statistica 

8.0, (STATISTICA, 2008), para a análise de variância (ANOVA), obtenção dos 

modelos estatísticos e construção dos gráficos de superfície de resposta e contorno. 

Foi considerado o erro residual e um nível de confiabilidade igual a 95% para as 

variáveis resposta taxa de sobrevivência e resistência a condições gastrointestinais, 

e confiabilidade igual a 90% para resistência a condições gastrointestinais. Utilizou-

se o teste F para a análise do ajuste da regressão. O ajuste matemático dos 

modelos codificados foi o completo. 

Modelos estatísticos descrevendo as relações entre as variáveis independentes 

e dependentes do processo são indicados por uma equação de segunda ordem 

conforme Equação 3. 

𝑌 =  𝛽0 + ∑ 𝛽𝑖𝑥𝑖
𝑘
𝑖=1 +  ∑ 𝛽𝑖𝑖𝑥𝑖

2𝑘
𝑖=1 +  ∑ ∑ 𝛽𝑖𝑗𝑥𝑖𝑥𝑗

𝑘
𝑖<𝑗                                                    (3) 

Em que Y é a variável de resposta e x corresponde às variáveis codificadas, 

com o sub-índice i para k. β0 representa a constante do modelo. Βi é o coeficiente 

dos termos lineares, βii é o coeficiente dos termos quadráticos e βij é o coeficiente 

dos termos de interação. 

IV) RESULTADOS E DISCUSSÕES  

Os resultados obtidos do planejamento experimental da secagem por 

atomização das culturas da bactéria Lactobacillus plantarum P2 são mostrados na 

Tabela 2. A influência da temperatura de entrada e da concentração do adjuvante 
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sobre a taxa de sobrevivência durante o processo de secagem por atomização e 

sobre a resistência as condições gastrointestinais após a secagem foram 

determinadas. 
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Tabela 2 – Caracterização dos pós atomizados de Lactobacillus plantarum P2 e temperaturas de saída 

Ensaio 
Temperatura 

saída (°C) 

Taxa de 
sobrevivência 

(%) 

Taxa de 
sobrevivência 

(%)# 

Resistência 
condições 

gastrointestinais 
(LOG10 UFC/mL) 

Resistência 
condições 

gastrointestinais 
(LOG10 UFC/mL)# 

UFC após 
secagem 

por 
atomização* 

A 46,5 – 52,3 81,69 83,96 0,00 21,89 1,35.108 

B 86,5 – 90,0 69,06 67,30 0,00 14,66 1,01.107 

C 52,0 – 58,3 91,26 90,20 0,00 -1,68 2,62.109 

D 83,7 – 91,1 85,36 80,24 28,94 20,03 7,05.108 

E 42,8 – 46,1 85,33 83,89 0,00 -11,61 2,19.107 

F 99,0 – 102,2 60,82 65,06 0,00 -1,37 3,38.106 

G 65,8 – 71,3 80,53 79,59 63,53 40,37 5,31.108 

H 69,4 – 73,6 89,40 93,16 17,33 27,51 1,88.109 

I 70,0 – 75,6 84,23 87,33 29,67 29,08 7,78.108 

J 70,6 – 74,7 87,12 87,33 29,05 29,08 6,76.109 

K 69,4 – 73,3 90,64 87,33 28,52 29,08 1,09.109 

(*) UFC encontrados no pó proveniente de 2000mL de cultura, em que as células foram centrifugadas, lavadas e ressuspendidas em 100mL de água 

destilada para entrada no Spray dryer. 

(#) Indicam valores estimados a partir dos modelos matemáticos.
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Conforme Tabela 2, pode-se observar que os valores obtidos 

experimentalmente apresentam-se muito próximos dos valores estimados a partir 

dos modelos matemáticos, indicando que os modelos foram capazes de explicar o 

comportamento dos fatores sobre as variáveis dependentes. 

O processo de secagem por atomização em Spray dryer resultou em uma taxa 

de sobrevivência da Lactobacillus plantarum P2 entre 60,82% e 91,26%. Estes 

valores encontrados são promissores, uma vez que o objetivo da microencapsulação 

e secagem é manter a sobrevivência dos micro-organismos. Assim como no 

presente estudo Arslan e colaboradores (2015) ao utilizar goma arábica como 

agente encapsulante para a secagem por atomização de Saccharomyces cerevisiae 

var. boulardii obtiveram uma taxa de sobrevivência de 84%. Bustamante e 

coloboradores (2015) verificaram uma taxa de sobrevivência de 47% a 78% na 

secagem por atomização de Lactobacillus acidophilus La-05 utilizando mucilagem e 

proteína de linhaça como adjuvante. Nunes e colaboradores (2018) obtiveram uma 

taxa de sobrevivência de 84,68% utilizando goma arábica para secagem em Spray 

dryer de Lactobacillus acidophilus. Lian e colaboradores (2002) também relataram 

que a goma arábica aumentou a sobrevivência de Bifdobacterium após a secagem 

por atomização. 

A taxa de sobrevivência pode estar relacionada com a temperatura de saída do 

processo de secagem em Spray dryer, sendo que menores temperaturas de saída 

levam a maiores taxas de sobrevivência (ARSLAN et al., 2015). Isso pode ser 

observado no ensaio C, que obteve a maior taxa de sobrevivência (91,26%) com 

uma baixa temperatura de saída 52,0 – 58,3°C, e o inverso é observado no ensaio F 

que obteve a maior temperatura de saída 99,0 – 102,2°C e a menor taxa de 

sobrevivência (60,82%). Esse fato pode ser justificado devido a temperatura de 

saída estar relacionada com a temperatura de entrada; temperaturas de entrada 

mais elevadas levam a maiores temperaturas de saída (BENCHABANE et al., 2007).  

Após a secagem, os pós obtidos foram submetidos a ensaios de resistência a 

condições gastrointestinais, em que se obteve os valores de 0 a 63,53 LOG10 

UFC/mL. Os valores nulos de resistência às condições gastrointestinais podem ser 

explicados pelo pH ácido e pela atividade antimicrobiana dos sais biliares resultante 
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da propriedade de atuação destes sais como detergentes que desestruturam as 

membranas bacterianas, levando à morte do micro-organismo (MADUREIRA et al., 

2011).  

O processo de secagem por atomização resultou em contagem celulares (UFC) 

na faixa recomendada de ingestão diária pela ANVISA, exceto os ensaios B, E e F. 

Destaca-se que estes valores obtidos foram a partir de cultivo em meio constituído 

unicamente por soro de leite, um subproduto de laticínios que é gerado em grande 

quantidade, mesmo quando é utilizado para a produção de outros derivados como 

ricota, muitas vezes este subproduto é descartado de forma incorreta tornando-se 

prejudicial ao meio ambiente (DULLIUS et al., 2018). Portanto, a produção de 

probióticos a partir desta matéria prima tem baixo custo e mostra-se sustentável. 

Os resultados obtidos foram submetidos à análise estatística, para a análise da 

significância das variáveis independentes dentro das respostas. Os coeficientes de 

determinação, regressão e seus respectivos p-valores são apresentados na Tabela 

3.  Considerou-se um nível de significância de 5% (p-valor ˂ 0,05) para a variável 

resposta taxa de sobrevivência e significância de 10% (p-valor < 0,10) para 

resistência a condições gastrointestinais. 
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Tabela 3 - Estimativa do p-valor e coeficiente de regressão (C.R.) para taxa de 

sobrevivência e resistência a condições gastrointestinais. 

 

 

Taxa de 

sobrevivência 

[%] 

(R2= 0,89) 

  Resistência 

condições 

gastrointestinais 

[LOG10 UFC/mL] 

(R2= 0,62) 

 

C.R p-valor C.R. p-valor 

Média 87,33 0,00 29,08 0,04 

T (L) -6,66 0,00* 3,62 0,59 

T (Q) -6,43 0,02* -17,78 0,06# 

A (L) 4,80 0,02* -4,55 0,50 

A (Q) -0,48 0,80 2,43 0,76 

T x A 1,67 0,47 7,24 0,45 

Em que T é a temperatura em °C, A é a concentração de goma arábica em %, L indica o termo linear 
e Q o termo quadrático.  

(*) indicam variável estatisticamente significativa, a 5% de significância. 

(#) indicam variável estatisticamente significativa, a 10% de significância. 

 

Os resultados mostraram que os modelos obtidos para as variáveis 

dependentes taxa de sobrevivência e resistência a condições gastrointestinais foram 

capazes de explicar a maior parte dos dados observados experimentalmente. Isso 

pode ser evidenciado pelos coeficientes de determinação visualizados na Tabela 3.  

Analisando a Tabela 3 observa-se que temperatura e concentração de goma 

arábica foram significativas para taxa de sobrevivência, e que temperatura 

quadrática foi significativa para resistência a condições gastrointestinais.  De acordo 

com os coeficientes observados na Tabela 3, quanto maior a temperatura, menor 

taxa de sobrevivência. Anekella e colaborador (2013) também verificaram que, ao 

realizar o processo de secagem por atomização utilizando Lactobacillus acidophilus, 

L. rhamnosus e maltodextrina como encapsulante, o aumento da temperatura levou 

a reduções nas taxas de sobrevivência. O mesmo foi observado por Arslan e 
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colaboradores (2015) na secagem em Spray drying de Saccharomyces cerevisiae 

var. boulardii com diversos encapsulantes, dentre eles a goma arábica. Durante o 

processo de secagem há um grande estresse térmico e desidratação podendo levar 

a inativação das células microbianas associada a desnaturação de proteínas 

levando a perda de atividades metabólicas, desestabilização das membranas 

podendo haver formação de poros e liberação de componentes intracelulares 

(BROECKX et al., 2016), levando assim a menores taxas de sobrevivência. 

Verifica-se também que quanto maior concentração de goma arábica, maior 

taxa de sobrevivência. No processo de microencapsulamento a goma arábica forma 

um filme, tornando a cápsula com menos poros, dessa forma protegendo o micro-

organismo e assim aumentando a taxa de sobrevivência (BOSCARIOLI, 2010). A 

sobrevivência dos micro-organismos durante a secagem por atomização pode ser 

atribuída à forte adesão ao agente encapsulante (LEONE et al., 2017). 

Analisando a um nível de significância de 10% (p-valor ˂ 0,10), com o objetivo 

de entender o comportamento da resistência a condições gastrointestinais em 

relação aos fatores, observa-se que a temperatura quadrática apresenta um p-valor 

de 0,06, sendo assim significativo. Como o coeficiente de regressão da temperatura 

quadrática é negativo e coeficiente da temperatura linear é positivo, a função de 

segunda ordem geraria um gráfico de superfície de resposta tipo “cume”. Isso indica 

que valores extremos de temperatura de entrada (máximo e mínimo) levariam a 

baixas resistências e que temperatura medianas levariam a melhores resistência a 

condições gastrointestinais. 

De fato, as implicações sobre a resistência a condições gastrointestinais 

apontadas pelo modelo ajustado são coerentes com os dados obtidos 

experimentalmente. Nos ensaios A, C e E caracterizados com temperaturas de 

entrada mais baixas e nos ensaios B, D e F com temperaturas de entrada mais 

elevadas, foram observados valores nulos de resistência. Por outro lado, no ensaio 

D, observou-se uma resistência considerável, apesar de a temperatura de entrada 

ter sido alta. Isso pode ter ocorrido devido à elevada concentração de adjuvante, o 

qual teria atuado protegendo o micro-organismo.  
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Adicionalmente, esses valores nulos podem ser justificados devido ao tempo 

de exposição do micro-organismo na câmara de secagem, uma vez que uma baixa 

temperatura de entrada leva a uma redução da temperatura de saída aumentando o 

tempo de secagem (ARSLAN et al., 2015), expondo suas proteínas a um maior 

tempo para desnaturação. Apesar de temperaturas de entrada elevadas levarem a 

um menor tempo de exposição das proteínas celulares à desnaturação, elas 

resultam por si só em desidratação e desnaturação mais severas, levando também à 

danos celulares consideráveis (BROECKX et al., 2016). 

 Os ensaios G – K, em que se utilizaram temperaturas de entrada medianas, 

apresentaram valores de resistência a condições gastrointestinais consideráveis, o 

que pode ser explicado pelo seu tempo de exposição na câmara de secagem ter 

levado apenas a um enfraquecimento da células, com reduzida desnaturação de 

proteínas. 

A partir dos resultados experimentais, analisou-se o ajuste das regressões por 

meio do teste F (Tabela 4). 

Tabela 4 - Valores de F-cal e p-valor da regressão das respostas taxa de 

sobrevivência e resistência a condições gastrointestinais. 

 
Taxa de 

sobrevivência 

(%) 

Resistência 

condições 

gastrointestinais 

(LOG10 UFC/mL) 

F-cal 8,76 1,69 

p-valor 0,02 0,29 

Considerando um nível de significância de 5%. 

 

A resposta para o parâmetro taxa de sobrevivência obteve um ajuste 

satisfatório de regressão, Fcalculado maior que o Ftabelado (5,05), assim gerou-se o 

gráfico de superfície de resposta e contorno (Figura 5). Diferentemente, a resistência 

a condições gastrointestinais não obteve, estatisticamente, um ajuste significativo da 
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regressão, não sendo recomendada a construção do gráfico de superfície de 

resposta e contorno. 

Figura 5 - (A) Superfície de resposta, (B) Superfície de contorno para taxa de 

sobrevivência. 

  

 

 

Com o auxílio do gráfico de superfície de resposta e contorno (Figura 5) é 

possível predizer a faixa ótima de temperatura e concentração de goma arábica que 

levem a maiores taxas de sobrevivência para a secagem em Spray dryer da bactéria 

Lactobacillus plantarum P2, sendo uma temperatura de 88 a 105°C e 16 a 21% de 

goma arábica. 
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Com a finalidade de se obter um pó com uma maior taxa de sobrevivência, 

analisou-se como melhor opção, dentro dos parâmetros estudados neste trabalho, 

os ponto máximos (105°C e 21% de goma arábica) e mínimos (88°C e 16% de goma 

arábica) da faixa ótima de secagem por atomização em Spray dryer. Conforme 

modelos matemáticos obtidos, o valor predito para o ponto mínimo são 

91,12±12,44% de taxa de sobrevivência e para o ponto máximo são 93,45±14,53% 

de taxa de sobrevivência. Dessa forma, como os valores encontrados são próximos 

estima-se como ponto ótimo de secagem uma temperatura de 105°C e 21% de 

goma arábica, uma vez que essa temperatura conforme mencionado anteriormente 

também levaria a melhores resistência a condições gastrointestinais, característica 

fundamental para os probióticos. 

Observa-se, conforme valor predito, que no ponto estabelecido para o processo 

de secagem por atomização em Spray dryer obtém-se elevadas taxas de 

sobrevivência e uma resistência a condições gastrointestinais considerável. Para a 

confirmação do valor predito é necessário a validação dos resultados, ou seja, deve 

ser realizada a análise experimental da secagem no ponto estabelecido, 105°C e 

21% de goma arábica. 

Para a análise em microscópio eletrônico de varredura foram escolhidas as 

amostras do ensaio C, E, F, G, H e I (Figuras 6 – 11). 

Figura 6 - Microscopia eletrônica de varredura Ensaio C (80°C e 18% de goma 

arábica). (A) 1000x, (B) 3000x. 

   

 

 

A B 
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Figura 7 - Microscopia eletrônica de varredura Ensaio E (70°C e 12% de goma 

arábica. (A) 1000x, (B) 3000x. 

   

 

Figura 8 - Microscopia eletrônica de varredura Ensaio F (140°C e 12% de goma 

arábica). (A) 3000x, (B) 5000x. 

   

 

Figura 9 - Microscopia eletrônica de varredura Ensaio G (105°C e 1,51% de goma 

arábica). (A) 1000x, (B) 3000x. 

   

 

A B 

A B 

A B 
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Figura 10 - Microscopia eletrônica de varredura Ensaio H (105°C e 20,48% de goma 

arábica) (A) 1000x, (B) 3000x. 

   

 

Figura 11 - Microscopia eletrônica de varredura Ensaio I (105°C e 12% de goma 

arábica). (A) 1000x, (B) 3000x 

   

 

Ao analisar as imagens obtidas na microscopia eletrônica de varredura 

observa-se que as microcápsulas formadas possuem uma superfície de forma 

arredondada, lisa com concavidades, sem rachaduras ou fissuras e tamanho 

variado. A inexistência de rachaduras ou fissuras conferem uma maior proteção ao 

micro-organismo, uma vez que a permeabilidade do ar é mínima (NUNES et al. 

2018). 

As concavidades “efeito bola plana” observadas podem estar correlacionadas 

com a evaporação da água na gotícula formada na câmara de secagem 

(BUSTAMANTE et al., 2015). Esse efeito durante a secagem por atomização facilita 

a liberação do calor dentro da partícula, dessa forma causam menos danos aos 

micro-organismos (LIAN et al., 2002).  Alguns parâmetros da secagem influenciam 

A B 

A B 



25 
 
  

 
 

para a morfologia da partícula como a pressão de atomização, tamanho do bico 

atomizador, vazão de alimentação, temperatura (ECKERT et al., 2017).  

Arslan e colaboradores (2015) ao utilizarem goma arábica como agente 

encapsulante observaram que temperaturas de entrada menores levaram a 

formação de partículas maiores. O mesmo foi observado no presente estudo, como 

pode ser observado nos ensaios C e E, que apresentam baixas temperaturas de 

secagem 80°C e 70°C, respectivamente, apresentaram partículas maiores. Já para 

os ensaios G e F o inverso foi observado, as alta temperaturas de secagem 105°C e 

140°C, respectivamente, levaram a formação de partículas menores. Entretanto, os 

ensaios H e I que apresentam temperaturas de secagem 105°C geraram partículas 

com tamanhos maiores, possivelmente associada a maior concentração de agente 

encapsulante utilizado nesses ensaios. 

O tamanho das partículas é uma característica importante para os produtos 

secos por secagem por atomização. Partículas menores garantem uma maior 

qualidade e homogeneidade nas formulações aos quais serão aplicados (NUNES et 

al., 2018).  

Como não foi observado a presença do micro-organismo nas imagens, optou-

se por realizar uma secagem sem a utilização do agente encapsulante, goma 

arábica, para a confirmação da microencapsulação. Entretanto, ao analisar as 

imagens dessa secagem (Figura 12) não observamos a presença do micro-

organismo em estudo. Esse fato pode ser justificado devido ao uso do soro de leite 

como meio de cultivo. Ao realizar a lavagem antes do processo de secagem, 

componentes do meio de soro podem ter permanecido na suspensão e ao realizar o 

processo de secagem este atuou como agente encapsulante. Na literatura existem 

trabalhos mencionando a utilização de soro de leite como agente encapsulante 

(Castro-Cislaghi et al., 2012; Eckert et al., 2017).  
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Figura 12 - Microscopia eletrônica de varredura secagem sem goma arábica (70°C). 

(A) 1000x, (B) 3000x, (C) 5000x. 

   

 

Para verificação se o soro de leite pode ter atuado como agente encapsulante, 

foi realizado uma secagem sem adjuvante do micro-organismo e crescido em meio 

MRS ao invés de meio soro de leite. Podemos observar nas imagens respectivas 

dessa secagem (Figura 13), a presença de partículas menores, porém com uma 

característica rugosa. Ao ampliar essas imagens em 5000x podemos notar 

aglomerados de bacilos, presença do micro-organismo sem a microencapsulação. 

Já no aumento de 15000x, notamos mais claramente o formato do micro-organismo 

em estudo, confirmando que o soro de leite e a goma arábica atuaram como agentes 

encapsulantes. 

 

 

 

A B 

C 
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Figura 13 - Microscopia eletrônica de varredura de células crescidas em meio MRS 

e secas por secagem por atomização (70°C) sem adição de adjuvante. (A) 1000x, 

(B) 3000x, (C) 5000x (D) 15000x. 

   

   

 

V) CONCLUSÃO 

 

Através da secagem por atomização da bactéria Lactobacillus plantarum P2 

pôde-se observar que a taxa de sobrevivência foi dependente da temperatura e 

concentração de goma arábica, sendo que menores temperaturas e maiores 

concentrações de goma arábica levam a maiores taxas de sobrevivência. Apenas a 

temperatura quadrática foi estatisticamente significativa para resistência a condições 

gastrointestinais. Através das micrografias pôde-se observar que houve a 

microencapsulação do micro-organismo. 

O propósito geral deste trabalho foi estabelecer as melhores condições de 

secagem por atomização em Spray dryer para a bactéria Lactobacillus plantarum 

P2. Pôde-se concluir, nas condições analisadas, um ponto ótimo estimado de 

A 

D C 

B 
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secagem para se obter um pó com maior taxa de sobrevivência e melhores 

resistências a condições gastrointestinais. Entretanto, há a necessidade de 

validação dos modelos. 

Vale ressaltar também que o meio de cultivo utilizado nesse processo é o soro 

de leite, ou seja, um meio de baixo custo, sem aditivos e suplementos, sustentável e 

ambientalmente correto.  

Sugere-se como perspectivas deste trabalho a utilização desse pó em 

formulações de alimentos e realização de estudos in vivo para comprovação de sua 

atividade probiótica. 
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