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Resumo: Este trabalho teve como objetivo avaliar a influência da farinha de banana verde, 

adicionada no processo de encapsulação de bactérias em alginato de cálcio, no diâmetro das 

cápsulas e na contagem de bactéria probiótica. Foi utilizada a técnica de extrusão para a 

encapsulação da cultura de Bifidobacterium animalis. Dois fatores foram avaliados, a vazão 

de solução de alginato de sódio e a concentração de farinha de banana verde no processo de 

encapsulação. Os resultados mostraram que o aumento da vazão de ar reduziu o diâmetro 

das cápsulas e o aumento da concentração de farinha de banana verde aumentou o tamanho 

das cápsulas. As cápsulas com menor diâmetro apresentaram maior contagem de 

Bifidobacterium animalis. O rendimento médio do processo de encapsulação foi de 34%.  

 

Introdução 

 

O desenvolvimento de novos produtos alimentícios torna-se cada vez mais desafiador, 

à medida que se procura atender à demanda dos consumidores por produtos que, sejam 

saudáveis e atrativos. O mercado dos produtos dito saudáveis vem aumentando a cada ano, 

novos ingredientes e novos produtos estão sendo desenvolvidos pela indústria com apelo de 

reduzir problemas de saúde e proporcionar uma vida mais saudável (Moira, 2003). 

Com o conhecimento dos benefícios causados por microrganismo probióticos, o 

interesse dos consumidores por produtos com essas características é grande. 

O termo probiótico se refere a microrganismos vivos, que quando ingeridos em 

quantidade adequada, conferem benefícios à saúde do hospedeiro (FAO/WHO, 2001; 

Sanders, 2003). 

São vários os fatores que influenciam a sobrevivência dos microrganismo probioticos 

no alimento. O pH, a atividade de água, a composição do alimento e a disponibilidade de 

oxigênio são fatores que podem determinar a viabilidade dos probióticos. Além das 

características do alimento, o estado fisiológico da cultura, a fase de crescimento, e o método 

de conservação do alimento, também são fatores decisivos na sobrevivência dos probióticos. 

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

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

comestíveis. Consiste em um processo mecânico ou físico-químico que imobiliza e protege os 

microrganismos em um material encapsulante, gerando partículas com diâmetro pequeno, de 

naômetros a poucos milímetros, que  são capazes de manter sua estrutura mesmo sob as 

condições adversas do meio, sendo dissolvidas e liberando o material encapsulado no sítio de 

ação adequado para exercer a função desejada. (Jackson et al. 1991) 

A encapsulação de microrganismos probióticos tem sido utilizada para aumentar a 

sobrevivência das bactérias no alimento e durante a passagem pelo trato digestivo. Porém, é 

importante que as características sensoriais do produto não sejam prejudiciais.  

Prebióticos são componentes alimentares não digeríveis que afetam beneficamente o 

hospedeiro, por estimularem seletivamente a proliferação ou atividade de populações de 

bactérias desejáveis no cólon. Adicionalmente, o prebiótico pode inibir a multiplicação de 

patógenos, garantindo benefícios adicionais à saúde                                        

                                       , embora eles possam ter também algum impacto 

sobre os microrganismos do intestino delgado. Os prebióticos identificados atualmente são 

carboidratos não-digeríveis, incluindo a lactulose, a inulina e diversos oligossacarídeos que 

fornecem carboidratos que as bactérias benéficas do cólon são capazes de fermentar. Os 



prebióticos avaliados em humanos constituem-se dos frutanos e dos galactanos. 
 

A interação de bactérias probióticas com um substrato prebiótico em um mesmo 

produto gera um ambiente chamado de simbiótico. Esse termo é usado para definir o 

sinergismo entre esses dois componentes onde o composto prebiótico favorece seletivamente 

o desenvolvimento do probiótico.  

Estudos tem demonstrado que alguns tipos de amido, os chamados amidos resistentes, 

apresentam propriedades prebióticas. A digestão e a absorção deste tipo de amido não 

ocorrem por completo no processo digestivo, o que lhe confere características parecidas com 

as da fibra alimentar. O amido resistente pode ser encontrado em grãos de cereais, sementes e 

alimentos que são fonte natural de amido (Charalampopoulos et al., 2003)  

Uma das principais fontes naturais de amido resistente é a banana verde. Estudos 

mostram que o consumo deste alimento traz benefícios à saúde e este fato é associado à 

presença do amido resistente, que representa de 47% a 57% da composição deste alimento 

(Fuentes-Zaragoza et al., 2010) 

Considerando que o amido resistente de farinha de banana verde é um potencial 

ingrediente prebiótico, esse trabalho teve por objetivo avaliar a influência da farinha de 

banana verde, adicionada no processo de encapsulação de bactérias em alginato de cálcio, no 

diâmetro das cápsulas e na contagem do probiótico Bifidobacterium animalis.  

 

Materiais e Métodos 

 

1.1 Calibração do rotâmetro e vazão da bomba peristáltica 
 
A calibração do rotâmetro foi realizada para as leituras de 0,5 a 5,5 do equipamento. 
Para tanto, uma proveta de 1 L completamente cheia com água foi emborcada em uma 
cuba água. Uma mangueira de silicone conectada à saída do rotâmetro foi introduzida na 
proveta e o tempo para esvaziamento da água da proveta foi medido com um 
cronômetro. Esse procedimento foi repetido 4 vezes para cada valor do medidor do 
equipamento. 
A calibração da bomba peristáltica foi realizada para três velocidades do equipamento. 
Foi utilizada uma solução de alginato de sódio 1,0% e o tempo para o enchimento de 
uma proveta de 100 mL foi determinado. As medidas foram realizadas em triplicata para 
cada uma das velocidades especificadas no equipamento  
 

Farinha de Banana Verde 

A farinha de banana utilizada neste trabalho foi obtida pela desidratação de bananas 

verdes (Musa acuminata subgrupo Cavendish), conhecida no Brasil como Nanicão e 

apresentava um teor de amido resistente de 47 % (realizado no Instituto Mauá de Tecnologia).  

 

Produção de cápsulas de alginato de cálcio 

As cápsulas de alginato de cálcio foram produzidas, segundo Boscariolli (2009) com 

modificações. Foi utilizada a técnica de extrusão de uma solução 1,0% de alginato de sódio 

(Vogler I-3G-I50), contendo uma quantidade pré-estabelecida de farinha de banana verde em 

uma solução 0,1 M de cloreto de cálcio (Vetec).  Para a extrusão da solução foi utilizado um 

tudo de aço inoxidável com o bocal acoplado a um bico de equipamento “spray drying” com 

saída tipo cone ligado direto a uma bomba peristáltica, ajustada para uma vazão de 4,6 

mL/min, e a entrada de ar comprimido, com vazão de ar fixada em três diferentes níveis (5,2; 

6,8; e 8,3 L/min). As cápsulas foram formadas quando a solução de alginato de sódio entrava 

em contato com a solução de cloreto de cálcio.  As cápsulas permaneceram sob agitação 

magnética na solução de cloreto de cálcio e após 30 min da finalização do processo, foram 

separadas por um conjunto de peneiras de aço inoxidável com diferentes aberturas de malha 



(250, 355, 500, 710 e 1000 μm) e em papel de filtro quantitativo e lavadas com água 

destilada.  

 

Encapsulação de Bifidobacterium animalis 

A cultura liofilizada de Bifidobacterium animalis BB-12 (Ch. Hansen) foi cultivada 

em caldo MRS (Oxoid) antes de ser encapsulada em alginato de cálcio. Para tanto, 0,1g da 

cultura foi suspensa em 100 mL de solução salina 0,85% estéril e homogeneizada em 

stomacher por 2 min a 260 rpm. Dessa suspensão, 10 mL foram transferidos para 90 mL de 

solução salina 0,85% estéril, homogeneizada em stomacher por 2 min a 260 rpm e 1 mL 

transferido para um frasco contendo para 99 mL de caldo MRS com 0,5 % de cisteína. O 

caldo foi incubado a 37 °C por 20 h e centrifugado a 5000 rpm por 15 min na temperatura de 

4 °C. O sobrenadante foi descartado e o sedimento de bactéria lavado com 30 mL de solução 

salina 0,85% estéril e novamente centrifugado. O procedimento de lavagem e centrifugação 

foi realizado duas vezes e o sedimento obtido foi suspenso em 20 mL de solução salina 0,85% 

estéril que foi adicionada a 180mL de solução de alginato de sódio 1,1%. 

O procedimento para a produção das cápsulas foi o mesmo descrito anteriormente, 

utilizando-se uma vazão de 4,6 mL/min da solução de alginato de sódio contendo a suspensão 

da bactéria e 1,0% de farinha de banana verde e uma vazão de ar de 5,2 L/min. 

 

Determinação do tamanho de cápsulas de alginato de cálcio 

Uma amostra de cápsula foi colocada em uma lâmina, com o auxílio de uma alça de 

inoculação descartável, coradas com fucsina, e cobertas com uma lamínula. A observação foi 

realizada em microscópio biocular (CBA Olympus) com lente ocular de 10 aumentos, 

objetiva de 40 aumentos e disco micrométrico previamente calibrada. Foi determinado o 

diâmetro de 30 cápsulas retidas nas peneiras de 250, 355 μm e o que ficou retido no papel 

filtro. Este procedimento foi realizado em triplicata para produção de cápsulas. 

Rendimento de cápsulas  

O rendimento foi calculado de acordo com a expressão 1. 

 
                

                                      
      

Enumeração de Bifidobacterium animalis nas cápsulas de alginato de cálcio 

Uma amostra de 1,0 g das cápsulas produzidas foi homogeneizada em Stomacher com 

90 mL de solução tampão fosfato, pH 7,3. A partir dessa solução foram feitas diluições 

decimais seriadas em solução salina 0,85% estéril. Alíquotas de 1mL de diluições adequadas 

foram transferidas para placas de Petri e em seguida foi adicionado o agar MRS (Oxoid) 

contendo  0,5 % de cisteína. As placas foram incubadas a 37 °C por 72 horas em jarras de 

anaerobiose, contendo gerador de anaerobiose (Anaerogem, Oxoid). As contagens foram 

realizadas em duplicata.  

Planejamento Experimental e Análise Estatística 

Foi avaliada a influência de dois fatores no diâmetro das cápsulas de alginato de cálcio 

produzidas pela técnica de extrusão; a vazão de ar e a concentração de farinha de banana. A 

vazão de ar foi estudada em três níveis, 5,2 ± 0,09 (L/min), 6,8 ± 0,2 (L/min) e 8,3 ± 0,06 

(L/min). A concentração de farinha de banana verde também foi estudada em três níveis (0, 

1,0 % e 2,0 %). Os experimentos foram realizados de acordo com um planejamento fatorial 

3x3, em triplicata, totalizando 27 ensaios.  

Os resultados foram analisados por análise de variância (ANOVA) e teste de Tukey 



para comparação de médias, considerando um nível de significância de 5%, utilizando o 

programa Minitab versão 16. 

Resultados e Discussão 

Calibração do rotâmetro e da vazão da bomba peristáltica 

A tabela 1 apresenta os resultados da medida da vazão de ar para as diferentes posições do 

marcador do rotâmetro. A figura 1 correlaciona a vazão de ar com a marcação do rotâmetro 

que pôde ser representada por uma equação linear (equação 1) com coeficiente de correlação 

de 0,998. 

Tabela 1 – Média da vazão de ar do equipamento  

Rotâmetro Vazão de ar (L/min) 

0,5 3,45 ± 0,1 

1,0 5,18 ± 0,1 

1,5 6,8 ± 0,2 

2,0 8,33 ± 0,1 

2,5 10,2 ± 0,6 

3,0 12,7 ± 0,3 

4,5 18,9 ± 0,9 

5,5 22 ± 2 

 

 

Figura 1-  Vazão média de ar relacionada com as medidas do equipamento 

 

A bomba peristáltica possui velocidades de asperção diferentes, então foi determinado 

qual era a vazão de solução de cada uma dessas velocidades de asperção. Foi possível notar 
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que quanto maior a velocidade de asperção, maior será a vazão de solução de alginato de 

sódio. 

 

Tabela 2- Vazão de solução de alginato de sódio em função da posição do marcador da na 

bomba peristáltica 

Bomba Peristáltica Vazão da solução (mL/min) 

1 2,60 ± 0,02 

2 4,55 ± 0,01 

3 7,34 ± 0,05 

 

Influência da vazão de ar e concentração de farinha de banana verde no diâmetro das cápsulas 

Os diâmetros das cápsulas retidas no papel de filtro, na peneira de abertura de malha 

250 e 355 µm estão apresentados nas tabelas 1, 2 e 3, respectivamente. Observa-se na tabela 1 

que o aumento da vazão de ar de 5,2 L/min para 8,3 L/min reduziu significativamente 

(p<0,05) o diâmetro das cápsulas com diferentes concentrações de farinha de banana verde. O 

aumento da concentração de farinha de banana verde apenas influenciou o diâmetro das 

cápsulas quando a vazão de ar era de 5,2 L/mina e 6,8 L/min. Isso pode ser explicado pelo 

fato da farinha de banana verde apresentar diâmetro de partícula de 33 µm. Assim, é possível 

que e cápsulas com menor diâmetro não continham farinha de banana verde.  

Para as cápsulas retidas na peneira de abertura de malha de 250 µm, observa-se na 

tabela 2, resultados semelhantes aos observados para as cápsulas retidas no papel de filtro. O 

aumento da vazão de ar de 5,2 L/min para 8,3 L/min, reduziu em média o diâmetro das 

cápsulas com 0, 1 % e 2 % de farinha de banana em, 59 %, 55 % e 32 % respectivamente. Por 

outro lado, o aumento da concentração de farinha de banana de 0 para 2 % aumentou o 

diâmetro das cápsulas produzidas com vazão de ar de 5,2 L/min, 6,8 L/min e 8,3 L/min, em 

25 %, 16 % e 55 %, respectivamente. 

Na tabela 3, verifica-se que apenas o aumento da vazão de 5,2 L/min para 6,8 L/min 

reduziu significativamente (p<0,05) o diâmetro das cápsulas, para as três concentrações de 

farinha de banana verde. A adição de 2 % de farinha de banana verde aumentou o diâmetro 

das cápsulas, sendo a maior variação, 63 %, obtida nas cápsulas produzidas com vazão de ar 

de 6,8 L/min.  

De modo geral, observou-se que quanto maior a vazão, maior será o diâmetro das 

cápsulas e quanto maior a quantidade de farinha de banana verde, maior será o diâmetro das 

cápsulas.  

 

Tabela 1 – Diâmetro das cápsulas retidas no papel filtro quantitativo para diferentes condições 

de processo. 

Diâmetro (µm) 

Farinha de banana 

verde (%) 

Vazão de ar (L/ min) 

5,2  6,8  8,3  

0%                       

1%                        

2%                       
A, B, – médias com letras maiúsculas diferentes na mesma linha apresentam diferença significativa (p < 0,05).  

a, b - médias com letras minúsculas diferentes na mesma coluna apresentam diferença (p < 0,05). 

 

 

 

 



Tabela 2 – Diâmetro das cápsulas retidas na peneira de aço inoxidável, de abertura de malha 

250 µm (Mesh 60) para diferentes condições 

Diâmetro (µm) 

Farinha de banana 

verde (%) 

Vazão de ar (L/ min) 

5,2  6,8  8,3  

0%                          

1%                         

2%                          
A, B, – médias com letras maiúsculas diferentes na mesma linha apresentam diferença significativa (p < 0,05).  

a, b - médias com letras minúsculas diferentes na mesma coluna apresentam diferença (p < 0,05). 

 

Tabela 3 – Diâmetro das cápsulas retidas na peneira de aço inoxidável, de abertura de malha 

355 µm (Mesh 45) para diferentes condições  

Diâmetro (µm) 

Farinha de banana 

verde (%) 

Vazão de ar (L/ min) 

5,2  6,8  8,3  

0%                          

1%                           

2%                         
A, B, – médias com letras maiúsculas diferentes na mesma linha apresentam diferença significativa (p < 0,05).  

a, b - médias com letras minúsculas diferentes na mesma coluna apresentam diferença (p < 0,05). 

 

Tabelo 4-  Diâmetro das cápsulas de alginato de cálcio com farinha de banana verde e 

Bifidobacterium animalis  

 Diâmetro (µm) 

Bifidobacterium 

animalis 

  Papel Filtro 250 355 

Presença                  

Ausência                    

 

Comparando os valores dos diâmetros das cápsulas sem microrganismo com as que 

continham o microrganismo (Tabela 4), foi possível observar que não houve diferença 

significativa (p<0,05). Em média as cápsulas com microrganismo apresentaram diâmetro de 

229 µm, e as cápsulas sem Bifidobacterium animalis 226 µm. 
 

Rendimento do processo de produção de cápsulas 

A vazão e a porcentagem de farinha de banana verde não ocasionaram diferença 

significativa no rendimento em cápsulas. Entretanto o processo de encapsulação de 

Bifidobacterium animalis apresentou um rendimento inferior (34±2) aos demais processos 

sem a adição de microrganismo. 

 

Tabela 5- Rendimento  das cápsulas  

 Rendimento (%) 

Farinha de banana 

verde 

 Vazão de ar  

5,2 L/min 6,8 L/min 8,3 L/min 

0%                

1%                

2%                

 

 

 



Contagem de Bifidobacterium animalis nas cápsulas 

 

A tabela 7 apresenta os valores da contagem de Bifidobacterium animalis nas cápsulas 

com diferentes diâmetros médios. Embora a contagem seja maior nas cápsulas com menor 

diâmetro, esta diferença não se mostrou significativa (p > 0,05). Esse resultados mostram uma 

elevada população da bactéria probiótica nas cápsulas.  Assim, a adição de 1 g de cápsula em 

100 g de um determinado alimento, já seria suficiente para que o produto fosse caracterizado 

como probiótico. De acordo com a ANVISA para o alimento ser considerado probiótico, a 

porção diária do alimento deve conter entre 10
8
 a 10

9
 UFC. 

 

Tabela 8 – Contagem de Bifidobacterium animalis nas cápsulas com diferentes diâmetros 

(Log UFC/g)  

Log UFC/g 

76 µm 244 µm 369 µm 

9,63 ± 0,7 9,04 ± 0,04 8,92 ± 0,16 

 

Conclusões 

 

De modo geral, pode-se afirmar que o diâmetro das cápsulas é maior quando a vazão 

de ar é menor e o diâmetro das cápsulas é maior quando a concentração de farinha de banana 

verde for maior. 

A adição de Bifidobacterium animalis na solução de alginato de só não teve influencia 

no diâmetro das cápsulas. 

As cápsulas produzidas com Bifidobacterium animalis apresentam contagem de 10
9
 

UFC/g.  
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