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RESUMO 

OLIVEIRA, M. S. Desenvolvimento e caracterização de micropartículas lipídicas 

sólidas carregadas com hidrolisado proteico obtidas por spray chilling. (2014). 

66 f. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos, 

Universidade de São Paulo, Pirassununga, 2014. 

Hidrolisados proteicos possuem propriedades terapêuticas e são absorvidos mais 

facilmente pelo organismo quando comparados às proteínas, no entanto sua 

aplicação em alimentos é dificultada por serem higroscópicos, reativos e 

apresentarem gosto amargo. A microencapsulação por spray chilling pode ser uma 

alternativa para solucionar essas limitações. Este método de encapsulação consiste 

na atomização de uma mistura, formada pela dispersão ou emulsão do material ativo 

com o carreador fundido, em uma câmara com temperatura inferior ao ponto de 

fusão do carreador, que nessas condições solidifica, formando micropartículas 

esféricas. O objetivo deste trabalho foi elaborar micropartículas de hidrolisado de 

proteína de soja utilizando o método de spray chilling e gordura vegetal (PF 51°C) 

como carreador. Foram realizados ensaios para obtenção das micropartículas 

avaliando a alimentação por emulsão e dispersão e diferentes formulações variando 

a proporção material ativo:encapsulante (1:5 e 1:10), velocidades de rotação no 

ultra-turrax (6000 e 8000 rpm) e três diferentes temperaturas (60, 70 e 80°C), 

totalizando dezoito tratamentos. As misturas foram submetidas à análise reológica 

para determinação de viscosidade e após serem atomizadas em spray chiller as 

micropartículas obtidas foram caracterizadas por FTIR, Difração de Raio-X, 

distribuição e tamanho médio por difração a laser e morfologia por microscopia 

eletrônica de varredura e confocal. Foram obtidas micropartículas lipídicas sólidas 

esféricas e aglomeradas, o tamanho médio variou de 53,06 ± 2,17 µm e 68,03 ± 

14,07 µm, sem diferenças significativas entre os tratamentos. Partículas obtidas pela 

atomização da emulsão apresentaram poros, todavia exibiram maior capacidade de 

carregamento do hidrolisado, cerca de 96%, enquanto as obtidas por dispersão 

apresentaram 54%. Variações durante o preparo da emulsão não proporcionaram 

alterações na morfologia e tamanho de partícula nas micropartículas, apesar de 

terem tido influência sobre as propriedades reológicas do sistema. A análise de 

difração de raios-X indicou que as micropartículas após 90 dias de preparo 

apresentaram a estrutura na forma polimórfica mais estável. A espectroscopia na 

região do infravermelho (FTIR) revelou que não ocorreu interação entre os 

ingredientes independentemente do modo de preparo das micropartículas. Tais 

resultados demonstram que a técnica de spray chilling é eficiente na 

microencapsulação de hidrolisado proteico de soja, possibilitando uma futura 

aplicação em alimentos. 

 

Palavras-chave: microencapsulação, emulsão e dispersão. 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 

OLIVEIRA, M. S. Production and characterization of solid lipid microcapsules 
loaded with protein hydrolysate obtained by spray chilling. (2014). 66f. M. Sc. 
Dissertation – Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos, Universidade de 
São Paulo, Pirassununga, 2014. 

Protein hydrolysates possess therapeutic properties and absorption easier than to 

proteins; however its application in food is limited due to its bitter taste, hygroscopic 

and reactivity. Encapsulation by spray chilling could be an alternative to minimize 

these limitations. This method consists in the atomization of a mixture formed by the 

dispersion or emulsion of the active material with the molten carrier, into an 

environment with temperature below the melting point of the carrier, under these 

conditions it solidifies to form spherical microparticles. The aim of this work was to 

develop microparticles loaded with hydrolyzed soy protein using the method of spray 

chilling and vegetable fat (PF 51°C) as carrier. Tests were conducted to obtain 

microparticles evaluating the feed by emulsion and dispersion and different 

formulations by varying the proportions active materials:carrier (1:5 and 1:10), 

homogenization speed by Ultra-Turrax (6000 and 8000 rpm) and temperature (60, 70 

and 80°C ), totaling eighteen treatments. The mixtures were subjected to rheological 

analysis for determination of viscosity and after being atomized at spray chiller 

obtained microparticles were characterized by infrared spectroscopy and X-ray 

diffraction, particle size distribution and mean diameter measured using a laser light 

diffraction instrument and morphology was observed by scanning electron 

microscopy (SEM) and confocal microscopy. Solid lipid microparticles obtained were 

spherical and agglomerated the average size between 53.06 ± 2.17 µm and 68.03 ± 

14.07 µm, there was no significant difference between formulations. Particles 

obtained by atomization of emulsion had presence of pores, but exhibited a higher 

loading capacity of the hydrolyzed, about 96%, while that obtained by dispersion had 

54%. Changes during the preparation of the emulsion no provided changes at 

morphology and particle size of the microparticles, despite having influence on the 

rheological properties of the system. The analysis of X-ray diffraction showed that the 

microparticles after 90 days of storage had β polymorphic form. The infrared 

spectroscopy (FTIR) showed that there was no interaction between the ingredients 

regardless of the mode of preparation of the microparticles. These results 

demonstrate that the technique spray chilling is efficient in microencapsulation of soy 

protein hydrolyzate, allowing future use in foods. 

 

Keywords: microencapsulation, emulsion and dispersion. 
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1. Introdução 

É cada vez maior o uso de hidrolisados de proteínas em fórmulas alimentares 

fortificadas ou de aplicações clínicas. Os hidrolisados proteicos são particularmente 

interessantes na alimentação de indivíduos com comprometimento da digestão e 

metabolismo proteico e alérgicos às proteínas nativas, sendo as crianças mais 

susceptíveis (CLEMENTE, 2000). 

A hidrólise de proteínas leva à exposição de aminoácidos ou peptídeos de 

gosto amargo, sendo esta uma das principais limitações à incorporação de 

hidrolisados proteicos em alimentos. O amargor está relacionado com a formação de 

pequenos peptídeos compostos principalmente por aminoácidos hidrofóbicos 

(CLEMENTE, 2000). 

Mendanha et al. (2009) cita outras particularidades de alguns hidrolisados 

proteicos que desafiam novas aplicações em indústrias de alimentos, como o fato de 

poderem ser excessivamente higroscópicos e reativos.  

Assim, a utilização de hidrolisados de proteína por indústrias alimentícias, 

como ingrediente funcional ou agregando alto valor nutricional em formulações de 

suplementos nutritivos e dietas médicas, só se torna viável se esses problemas 

forem minimizados. A tecnologia de microencapsulação já se mostrou efetiva para 

este fim em alguns trabalhos realizados pelo grupo, utilizando para a 

microencapsulação de hidrolisado de caseína, as técnicas de spray drying (ROCHA 

et al., 2009; ORTIZ et al., 2009; FAVARO-TRINDADE et al., 2010) e coacervação 

complexa (MENDANHA et al., 2009).  

Segundo Arshady (1993), as microcápsulas funcionam como embalagens, 

onde um determinado material, chamado de núcleo, é envolto por outro material de 

parede permitindo novas aplicações do material em questão. 

Em uma revisão por Favaro-Trindade et al. (2008), são apresentados diversos 

métodos de microencapsulação, como fluidização, spray drying, spray cooling, 

lipoesferas, lipossomas, extrusão estacionária e centrífuga, polimerização interfacial, 

coacervação simples e complexa.  
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A técnica de encapsulação por spray cooling consiste basicamente em se 

fazer uma solução, dispersão ou emulsão do agente ativo com o carreador ou 

encapsulante fundido e atomizá-la em uma câmara onde há também injeção de ar 

frio ou nitrogênio líquido. Nessas condições o encapsulante solidifica 

instantaneamente, formando partículas esféricas, insolúveis em água e que podem 

ter tamanhos tanto nano, como micrométricos, dependendo principalmente do 

dispositivo utilizado para atomização. 

Esta técnica é muito conveniente para encapsulação de ingredientes 

alimentícios, pois se trata de um processo de baixo custo, de fácil scale up, contínuo 

e que pode dispensar o uso de solventes e o emprego de temperaturas altas, para o 

caso de ingredientes termossensíveis. Todavia, apresenta como desvantagens, a 

reduzida eficiência de encapsulação e a possibilidade de expulsão do recheio.  

Ainda, segundo Albertini et al. (2008), o spray cooling é uma boa opção, por 

ser um processo seguro, rápido, reprodutível e de fácil ajuste de tamanho da 

partícula. 

Em vista do exposto, neste trabalho teve como proposta a utilização da 

técnica de spray chilling para encapsulação de hidrolisados proteico de soja, assim 

como, o estudo da influência das condições de processo nas características 

morfológicas das amostras. 

2. Revisão Bibliográfica 

2.1. Microencapsulação 

Semelhante à estrutura de uma célula onde a membrana celular protege os 

componentes celulares e controla a permeabilidade de seu conteúdo, a 

encapsulação permite proteger um ingrediente sensível, denominado de núcleo, 

material ativo ou recheio, promovendo uma barreira física por meio de um material 

de parede, também chamado de veículo. A cápsula permite um mecanismo de 

liberação controlada deste conteúdo, em condições específicas de pH, temperatura, 

pressão ou pelo ataque de enzimas (HOGAN et al., 2001; VOS et al., 2010).  
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As partículas são classificadas de acordo com o tamanho, são chamadas de 

nanopartículas quando variam de 0,01 a 0,2 µm, de micropartículas de 1 a 100 µm e 

acima de 100 µm são denominadas de macropartículas (SUAVE et al., 2006). 

A estrutura da partícula também recebe diferente denominação, de acordo 

com a maneira que o composto ativo está alocado na partícula, conforme 

demonstrado na Figura 1. O modelo A, representa o tipo reservatório, onde o núcleo 

fica localizado na região central, envolto por uma camada de material de parede, são 

partículas mononucleadas, denominadas microcápsula. No modelo B temos a 

estrutura tipo matriz, onde o material encapsulado fica distribuido por todo material 

encapsulante e são chamadas de micropartículas ou microesferas. Ou ainda 

apresentam a combinação dos dois tipos, reservatório e matriz, conforme o modelo 

C (ZUIDAM; NEDOVIĆ, 2010; SUAVE et al., 2006). 

 

Figura 1. Modelos de estruturas de partículas obtidas na microencapsulação. Fonte: Zuidam e Nedović (2010). 

A estrutura, o tamanho e a forma das partículas são variáveis em função da 

escolha do método de encapsulação e o material de parede. Na escolha do material 

de parede, deve ser levado em consideração a não reatividade com o material a ser 

encapsulado, o método de encapsulação e o mecanismo de liberação ideal 

(FAVARO-TRINDADE et al., 2008).  

O material encapsulante pode ser um único ou uma mistura de componentes, 

normalmente materiais de parede hidrofóbicos são utilizados para envolver núcleos 

hidrofílicos e compostos hidrofóbicos são recobertos por um agente hidrofílico 

(WILSON; SHAH, 2007). Segundo Suave et al. (2006), os materiais comumente 

utilizados como encapsulantes são:  

 Carboidratos: amido, dextrinas, celulose, açúcar e xarope de milho;  
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 Gomas: goma arábica, alginato de sódio e carragena;  

 Lipídeos: cera, parafina, triestearina, ácido esteárico, monoglicerídeos, 

diglicerídeos, óleos e gorduras hidrogenadas; 

  Poliésteres naturais: poli(hidroxialcanoatos) e seus copolímeros; 

 Polímeros sintéticos: poliacrilatos, copolímeros de polietileno, (PDLA) e 

(PCL);  

 Proteínas: glúten, caseína, gelatina e albumina. 

A escolha do método de microencapsulação deve levar em consideração 

fatores, como: o material ativo, escala e custos de produção, o mecanismo de 

liberação desejado e aplicação (AZEREDO, 2005). Diversos são os métodos de 

microencapsulação existentes e este número vem crescendo cada vez mais. Os 

métodos utilizados para a microencapsulação podem ser divididos de acordo com a 

interação entre o material e o agente ativo:  

 Métodos físicos: spray drying, spray cooling, leito fluidizado, extrusão 

centrífuga com múltiplos orifícios, co- cristalização e liofilização. 

 Métodos químicos: inclusão molecular e polimerização interfacial e in 

situ.  

 Métodos físico-químicos: coacervação simples e complexa, 

emulsificação seguida de evaporação do solvente, pulverização em agente formador 

de reticulação, lipossomas e lipoesferas (SUAVE et al., 2006; FAVARO-TRINDADE 

et al., 2008). 

 A microencapsulação que já é uma tecnologia amplamente utilizada em  

setores como: cosmético; agroindustrial para a produção de pesticidas e 

farmacêutico, com ampla aplicação na produção de vacinas e remédios, ganhou 

relevância na indústria de alimentos (FAVARO-TRINDADE et al., 2008; 

CHAMPAGNE; FUSTIER, 2007).  

A aplicação da microencapsulação em indústrias de alimentos vem 

aumentando, pois além de proteger o componente de reações adversas do meio 

ambiente, melhora sua estabilidade, permite a viabilidade em diferentes aplicações e 

também protege sua funcionalidade (GIBBS et al., 1999; VOS et al., 2010). Shahidi e 

Han (1993) descreveram seis razões para aplicação da técnica de 
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microencapsulação em indústrias de alimentos: (i) reduzir a reatividade do núcleo 

com fatores ambientais, (ii) diminuir a taxa de transferência do material do núcleo 

para o exterior, (iii) facilitar a manipulação do material, (iv) controlar a liberação de 

material do núcleo, (v) mascarar o sabor e odores desagradáveis do núcleo e (vi) 

diluir o núcleo de maneira homogênea. 

Para que as microcápsulas possam ser facilmente incorporadas em 

alimentos, sem interferir com a textura e sabor do alimento, é importante a escolha 

de um eficiente método de encapsulação e o composto utilizado como material de 

parede (VOS et al., 2010). A regulamentação de agentes encapsulantes para 

alimentos são extramamente rígidas, o material deve ser de grau alimentício, 

consequentemente materiais amplamente aceitos na indústria farmaucêutica não 

foram aceitos para a microencapsulação em alimentos (ZUIDAM; NEDOVIĆ, 2010). 

Desai e Park (2005) afirmam que a liberação controlada é uma funcionalidade 

chave para a microencapsulação de aditivos alimentares, tornando-se uma fonte de 

ingredientes novos e com diferentes propriedades, além de permitir uma melhor 

dosagem dos componentes, melhorando o custo benefício na produção dos 

alimentos. 

2.2. Spray Chilling 

Segundo Ilíc et al. (2009) spray congealing (também conhecido como  spray 

chilling ou spray cooling) é um dos métodos utilizados para a produção de 

micropartículas ou mais especificamente microesferas, que se caracterizam por 

serem partículas esféricas, sólidas, onde o material ativo é distribuída 

uniformemente dentro de todo o volume da partícula. 

Entre as vantagens apresentadas por esta técnica podemos relatar: que 

consiste de um processo rápido e seguro (ALBERTINI et al., 2008); não é necessária 

a utilização e a evaporação de solventes orgânicos, diminuindo o tempo de 

processamento (ILÍC et al., 2009); possui fácil ajuste de tamanho de partícula e é um 

processo de baixo custo. Entre as desvantagens desta técnica podemos incluir a 

baixa capacidade de encapsulação, a possibilidade de que parte do núcleo esteja 

localizada sobre a superfície da partícula e a possibilidade de expulsão do núcleo 

devido aos rearranjos característicos de materiais lipídicos (LEONEL et al., 2009). 
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No spray chilling, o processo consiste em duas etapas, na primeira o material 

ativo é adicionado ao agente carreador fundido, esta incorporação pode ocorrer por 

dispersão ou emulsão, sendo o segundo método indicado para compostos 

hidrofílicos. A segunda etapa consiste em atomizar essa mistura em uma câmara 

com corrente de ar frio, solidificando assim por transferência de calor a gotícula do 

veículo formando as micropartículas  (OKURO et al., 2013c; DESAI; PARK, 2005; 

LEONEL et al., 2009; ILÍC et al., 2009). A Figura 2 mostra o esquema de um spray 

chiller equipado com uma câmara refrigerada, onde as partículas são formadas e um 

ciclone separador para onde são transportadas as partículas menores; ambos 

possuem frascos coletores acoplados na extremidade inferior (OKURO et al., 

2013c). 

 A eficiência do processo no spray chilling está diretamente relacionada ao 

processo de atomização; quatro tipos de atomizadores são amplamente utilizados, 

os ultrassônicos, de disco rotativo, pressão e duplo fluido. O sistema de alimentação 

do equipamento deve conter controle de temperatura para evitar variações; 

temperaturas abaixo do ponto de fusão do material carreador podem levar à 

solidificação do material levando a obstrução ou ainda temperaturas elevadas 

podem causar a degradação do composto bioativo (CORDEIRO et al., 2013). 

Uma vasta gama de materiais de encapsulação pode ser empregada, mas o 

material de revestimento normalmente são gorduras, óleos vegetais e seus 

derivados, com alto ponto de fusão (VOS et al., 2010; DESAI; PARK, 2005). 

 O uso de gorduras ou ceras como encapsulantes tende a retardar a liberação 

do ingrediente ativo, quando comparado com compostos hidrofílicos (OLIVEIRA, 

2011). Micropartículas produzidas com os triacilgliceróis como agentes 

encapsulantes possuem como prováveis mecanismos para liberação do núcleo: 

ruptura mecânica ou térmica (FAVARO-TRINDADE et al., 2008) e digestão do 

agente carreador por enzimas digestivas (OKURO et al., 2013c).  

Ácidos graxos apresentam três formas polimorficas, α, β’ e β, sendo esta a 

ordem crescente  de estabilidade e  ponto de fusão (MCCLEMENTS; DECKER, 

2010). Sua utilização como material de parede exige taxas de resfriamento 

constantes para evitar polimorfismo. Taxas de resfriamento rápido levam a formação 
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de cristais na forma α, que devido a sua instabilidade tendem a se reorganizar até 

atingir a forma β, ocasionando, desta maneira, expulsão do recheio da micropartícula 

(ELDEM et al., 1991a). 

 

 

Figura 2. Esquema de um equipamento Spray Chiller. Adaptado de Okuro et al. (2013c). 

Surfactantes ou tensoativos, são adicionados com intuito de aumentar a 

estabilidade das micropartículas.  A escolha do melhor tensoativo para o sistema 

depende dos materiais utilizados na produção das micropartículas e sua aplicação 

final, pois além da estabilidade, a sua composição afeta o tamanho da partícula, a 

estabilidade física durante a estocagem e também o perfil de liberação ou razão de 

degradação enzimática (LEONEL, 2008; OKURO, 2013a). 

Segundo Ilíc et al. (2009) as variáveis mais importantes do processo de spray 

cooling são a temperatura do material fundido, a temperatura do ar de arrefecimento, 

a pressão do ar de atomização e a taxa de alimentação de líquido. 

A temperatura do material fundido e a taxa de alimentação da 

emulsão/dispersão estão relacionadas com a viscosidade deste material; portanto, o 

estudo das propriedades reológicas deste sistema é importante para correlacionar 

com as caracteristicas das micropartículas formadas no processo. 
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Existem poucos estudos sobre o efeito dos vários parâmetros de processo 

para o spray colling, especialmente em relação ao tamanho de partícula (ILÍC et al., 

2009). 

Albertini et al. (2008) mostram que o diâmetro médio das micropartículas 

aumenta com o acréscimo na viscosidade da mistura atomizada no spray colling, 

independentemente do veículo utilizado. Maschke et al. (2007) igualmente 

associaram o tamanho da partícula com a viscosidade do líquido; as partículas 

menores são produzidas com redução na viscosidade, que pode ser ajustada com 

alterações na temperatura ou na quantidade de sólidos dispersos no veículo fundido.  

A pressão de atomização influencia no tamanho final da partícula. Quanto 

maior a pressão aplicada, menor o diâmetro da partícula (ILÍC et al., 2009; 

MASCHKE et al., 2007). Ilíc et al. (2009) concluíram que a vazão alta na alimentação 

do spray cooling aumenta o tamanho da partícula. 

Os fatores envolvidos na variação do tamanho médio das micropartículas são 

importantes a serem estudados para futuras aplicações em alimentos. Apesar de 

cada matriz alimentar permitir a incorporação de diferentes tamanhos de partículas, 

não há consenso sobre a percepção dos consumidores. Tamanhos pequenos de 

partículas não podem ser percebidos pelo consumidor e não alteram a textura do 

produto. No entanto, as partículas maiores podem causar aglomerados de aspecto 

indesejável no produto.  

Spray chilling vem sendo amplamente utilizada nos últimos anos pela 

indústria farmacêutica e veterinária; no setor de alimentos, o interesse cresce de 

acordo com as necessidades de novas aplicações (OKURO et al., 2013c). Para o 

setor de alimentos a técnica se mostra efetiva para microencapsular: vitaminas, 

minerais, probióticos, proteínas e peptídeos, enzimas, aromas e acidulantes (GIBBS 

et al., 1999; VOS et al., 2010). 

A necessidade da microencapsulação de probióticos ocorre para que as 

bactérias após o período de estocagem e durante a passagem pelo trato intestinal 

cheguem em número suficiente para surtir efeito benéfico ao consumidor 

(OLIVEIRA, 2011). A microencapsulação de Lactobacillus acidophilus e 
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Bifidobacterium lactis  por spray chilling foi avaliada por (PEDROSO et al., 2012) e 

(PEDROSO et al., 2013), utilizando como material carreador gordura 

interesterificada de palma e palmiste e manteiga de coco, respectivamente. Ambos 

os trabalhos demonstraram que a técnica é viável para obtenção das micropartículas 

e em estudo simulando fluidos gástrico (SFG) e intestinal (SFI) a micropartícula 

protegeu o L. acidophius. Okuro et al. (2013b)  co- encapsularam L. acidophilus, um 

probiótico, com prebióticos, inulina ou polidextrose, utilizando spray chilling; a 

viabilidade celular não foi afetada pelo processo,  a taxa de sobrevivência aumentou 

em testes de SFG e SFI comparada com a de células probióticas livres. 

A isoflavona é indicada para atenuação dos sintomas da menopausa e 

redução do colesterol, porém sua incorporação em alimentos é dificultada pelo seu 

gosto amargo e cor castanha. Jeon et al. (2005) utilizaram matriz lipídica para 

microencapsular isoflavona por spray chilling e aplicaram em leite em pó; em análise 

sensorial não encontraram diferenças significativas para amargor e adstringência 

entre o leite com a isoflavona encapsulada e livre. Porém testes de ensaios in vitro 

simulando as condições intestinais foram satisfatórios e ocorreu a redução no 

colesterol no sangue de ratos que foram alimentados com leite aditivado com 

isoflavona microencapsulada. 

Spray chiliing também se mostrou eficiente para microencapsular albumina 

sérica bovina (BSA) em concentrações de 10 e 20% de proteína nas microcápsulas, 

preservando a estrutura tridimensional da proteína (DI SABATINO et al., 2012). 

A microencapsulação por spray chilling permitiu a fortificação de sal culinário 

com vitamina A, iodo e ferro, possibilitando a suplementação em países em 

desenvolvimento onde a falta destes compostos ainda é grande na população. 

Apesar da baixa eficiência de microencapsulação da vitamina A e iodo, a variação na 

cor do sal ao longo de seis meses foi aceitável e em análise sensorial realizada com 

a aplicação do sal em pratos típicos marroquinos, não ocorreram diferenças entre o 

sal com a incorporação das micropartículas contendo os três compostos ou o sal 

apenas iodado (WEGMÜLLER et al., 2006). A técnica também se mostrou efetiva na 

microencapsulação de tocoferol, com valores de eficiência de microencapsulação 

superiores a 90% e boa estabilidade na estocagem à temperatura ambiente, 
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permitindo o fácil manuseio e ampliação na aplicação em alimentos (GAMBOA et al., 

2011). 

A vitamina C, pode ser adicionada como suplementação alimentar ou como 

antioxidante. A microencapsulação por spray chilling permitiu o aumento da 

estabilidade do ácido ascórbico quando comparado com sua forma livre. Quando 

aplicadas em salsichas, as micropartículas não proporcionaram alterações físico-

químicas e foram eficazes na estabilidade oxidativa do produto cárneo semelhante à 

forma livre, demonstrando uma alternativa para substituir composto antioxidante 

artificial utilizado (MATOS Jr., 2013). 

Spray chilling tem se mostrado eficiente em inúmeras aplicações, como por 

exemplo, o mascaramento de gosto e odores, melhora na aparência, aumento da 

estabilidade, liberação controlada de compostos e proteção do material de recheio 

às variações de pH, luz, ação de enzimas e oxigênio (OKURO et al., 2013c; ILÍC et 

al., 2009). 

2.3. Hidrolisado de Proteína 

Proteínas são polímeros naturais, formadas pelo encadeamento de 

aminoácidos ligados entre si por ligações peptídicas. As diversas combinações 

possíveis na sequência dos aminoácidos e as diferentes conformações nas 

proteínas permitem que apresentem diversas funções. Podem ser de origem animal 

ou vegetal e são componentes essenciais em uma dieta equilibrada, pois em termos 

nutricionais, possuem função básica de fornecer energia e quantidade adequada de 

aminoácidos. 

A hidrólise de proteínas fornece melhorias em suas principais propriedades 

funcionais, como solubilidade, dispersibilidade, formação de espuma e também no 

valor nutricional, por serem digeridas com maior facilidade (DAMODARAN et al., 

2010). 

Hidrólise protéica ocorre com o aquecimento de proteínas purificadas, na 

presença de ácido e, preferencialmente, de enzimas proteolíticas, seguido de 

procedimentos de purificação. A hidrólise enzimática é preferida pois permite a 
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retenção das qualidades nutricionais da proteina original, além de ser mais fácil de 

controlar pela especificidade das proteases (HUMISKI; ALUKO, 2007). 

 O hidrolisado de proteína formado é uma mistura de peptídeos com 

diferentes comprimentos de cadeia e aminoácidos livres, onde o grau de hidrólise 

(DH - degree of hydrolysis), define a fração de ligações peptídicas clivadas 

(GRIMBLE, 2000). Vioque et al. (2001) relacionam o grau de hidrólise em proteínas 

com sua aplicação, sendo os hidrolisados em alto grau utilizados em dietas médicas 

e suplementos nutritivos e, os de baixo grau aplicados para melhorar propriedades 

funcionais dos alimentos.  

Além das condições nutricionais, hidrolisados proteicos apresentam 

benefícios à saúde como o controle de níveis de glicose no sangue e pressão 

arterial, efeitos na saciedade, precursor da síntese de serotonina, anticarcinogênico, 

atividade imunomoduladora, antioxidante e antimicrobiana (SEO et al., 2008). 

A aplicação de hidrolisados proteicos em diversos produtos de suplementação 

nutricional e dieta médica ocorrem devido à maior facilidade de absorção e digestão 

de misturas contendo pequenos peptídeos comparados com proteínas livres ou um 

complexo de aminoácidos equivalentes. Para essa incorporação, os hidrolisados 

devem ser osmoticamente equilibrados, hipoalergênicos e apresentar sabor 

aceitável (GONZÁLEZ-TELLO et al., 1994; ROCHA et al., 2009). 

O baixo peso molecular dos peptídeos formados na hidrólise é responsável 

pela facilidade de absorção e digestão dos hidrolisados proteicos e também pela 

baixa imunogenicidade, pois o seu pequeno tamanho reduz a probabilidade de 

ocasionar reações alérgicas (ZUIDAM; NEDOVIĆ, 2010; YANG et al., 2012). 

Os hidrolisados proteicos podem ser incorporados em produtos especiais para 

diferentes grupos, como os que apresentam dificuldades na absorção de proteínas: 

idosos, recém-nascidos prematuros e crianças portadoras de diarreias; aos que 

contém deficiência enzimática levando a desordens no metabolismo de aminoácidos, 

como a fenilcetonúria; com alergias; além da suplementação para controle de peso e 

atletas, por serem ótima fonte de nitrogênio (CLEMENTE, 2000; GONZÁLEZ-TELLO 

et al., 1994; FREITAS et al. 1993; ROCHA et al., 2009).  
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Um fator importante na aplicação do hidrolisado proteico é o gosto que este 

confere aos produtos, pois a hidrólise gera um intenso gosto amargo, podendo 

tornar o produto inaceitável ao consumidor. Essa é uma das desvantagens 

encontradas, na viabilidade de novas aplicações para o ingrediente. A explicação 

para o desenvolvimento deste amargor pode ocorrer devido à liberação de grupos 

hidrofóbicos que se encontravam no interior da molécula proteica (ADLER-NISSEN, 

1981). 

As proteínas mais utilizadas para hidrólise são as proteínas do leite, como 

caseína e do soro do leite, devido ao seu valor nutricional, alta disponibilidade e 

custo moderado (FREITAS et al., 1993). Carreira et al. (2011) sugerem que a 

utilização de hidrolisados obtidos de fonte proteicas de origem vegetal pode 

representar uma alternativa para a redução nos custos das formulações.  

 A soja é a oleaginosa mais cultivada do mundo, com teor de proteína de 40-

50%, amplamente estudada e com diversas aplicações na indústria de alimentos. A 

hidrolise desta proteína já se mostrou efetiva na solubilidade, na redução de alergias 

e na rápida absorção, porém problemas citados anteriormente na obtenção de 

hidrolisados proteicos também estão presentes na hidrolise de proteína de soja 

(GIBBS et al., 2004; SUN, 2011). 

Hidrolisado de soja contém uma maior concentração de aminoácidos 

glutamina e arginina em relação ao hidrolisado de soro de leite, conforme 

demonstrado na Figura 3. A glutamina, apesar de ser considerada um aminoácido 

essencial, em situações críticas como traumas e exercícios físicos exaustivos o 

organismo não é capaz de suprir esta necessidade. A redução de seus níveis após 

atividade física prolongada e intensa pode reduzir a resistência das células a lesões, 

tornando a suplementação deste componente uma alternativa (CRUZAT et al., 

2009). A suplementação em atletas com a combinação de glutamina e arginina se 

mostrou efetiva na recuperação da fadiga muscular, redução no desgaste muscular 

e, em longo prazo, aumentou a capacidade de oxigenação no sangue (OHTANI et 

al., 2006). 
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Figura 3. Composição de aminoácidos de peptídeos de soja e soro de leite. Fonte: Fuji (2012). 

Apesar da grande variedade de benefícios biológicos oferecidos na ingestão 

de determinadas proteínas, peptídeos e aminoácidos, a biodisponibilidade e a 

incorporação destes compostos em produtos alimentícios ainda apresentam desafios 

a serem superados. Segundo McClements et al. (2009), são estes os principais 

desafios: serem adicionados sem interagir com a matriz ou alterar sensorialmente o 

alimento; permanecerem estáveis durante a produção, armazenamento, transporte e 

consumo dos alimentos e garantir que permaneçam intactos dentro do corpo 

humano antes de serem absorvidos no local necessário de ação. 

A microencapsulação tem sido estudada como alternativa para resolver as 

possíveis limitações na utilização desses compostos com benefícios biológicos ao 

consumidor. Diversos métodos de microencapsulação foram utilizados na 

microencapsulação de hidrolisado de caseína, spray drying (FAVARO-TRINDADE et 

al., 2010; ORTIZ et al., 2009; ROCHA et al., 2009), lipossoma (MORAIS et al., 2003), 

lipoesfera (BARBOSA et al., 2002), coacervação complexa (MENDANHA et al., 

2009) e micropartículas lipídicas sólidas (SILVA ; PINHO, 2013). Estes trabalhos 

sugerem que a redução no gosto amargo e aumento na estabilidade do hidrolisado 

de caseína - após a microencapsulação - estão relacionadas, respectivamente, à 

redução na exposição dos grupos hidrofóbicos, bem como da higroscopicidade. 

Kurozawa et al. (2009) investigaram o efeito do material de parede na 

microencapsulação por spray drying de carne de frango hidrolisada. O melhor 

agente transportador foi a maltodextrina quando comparado com goma arábica. 
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Micropartículas estáveis foram obtidas, devido ao aumento da temperatura de 

transição vítrea (Tg) e a redução da higroscopicidade. Já o efeito da temperatura na 

microencapsulação por spray drying sobre o aspecto nutricional no filé de peixe 

hidrolisado foi observado por Abdul-Hamid et al. (2002); o aumento da temperatura 

do ar de secagem de 150°C para 180°C acarretou perda significativa no conteúdo de 

aminoácidos, incluindo alguns essenciais como a lisina, treonina e fenilalanina. 

Chambi et al. (2008) estudaram a microencapsulação de glicose, caseína e 

caseína hidrolisada por spray chilling. Duas misturas de compostos lipídicos foram 

utilizadas como materiais de parede: (1) ácido esteárico com ácido láurico e (2) 

ácido esteárico com ácido oleico. A mistura (1) apresentou maior capacidade de 

retenção de hidrolisado. A presença de poros nas partículas permitiu a liberação de 

material de baixo peso molecular, o que resultou em taxas de liberação mais elevada 

do hidrolisado de caseína quando comparadas com a caseína.  

A microencapsulação de proteínas e hidrolisados de proteína também pode 

ser utilizada na alimentação de larvas de peixes, a fim de reduzir ou evitar a 

lixiviação destes compostos. Microcápsulas de caseína obtidas por gelificação iônica 

eram insolúveis em água e a apresentavam boa flutuabilidade (MUKAI-CORREA et 

al., 2005). 

3. Material e Métodos 

3.1. Materiais 

Os materiais utilizados no estudo foram gordura vegetal TRI HS-48 (Triângulo 

Alimentos LTDA, Itápolis), hidrolisado proteico de soja (Fuji Oil LTD, Japão) e o 

estabilizante poliglicerol polirricinoleato (PGPR) (Danisco, Dinamarca). Para analisar 

a estabilidade das emulsões foram utilizados os estabilizantes tween 80 (Merch, 

Brasil) e lecitina de soja (Pantec, Brasil). 

3.2. Métodos 

3.2.1. Determinação de composição ácidos graxos no material 

encapsulante 

A composição em ácidos graxos do material encapsulante foi determinada por 

cromatografia gasosa dos ésteres metílicos dos ácidos graxos, de acordo com o 
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método oficial 1-62 da AOCS (1998). Foi utilizado cromatógrafo gasoso Shimadzu 

2010 AF (Japão), com injetor automático (Shimadzu, modelo AOC 20i, Japão), 

detector de ionização de chama e coluna capilar Supelco (Bellefonte, USA) 

altamente polar de bis-cianopropil polisiloxano 0,20 µm, 100 m x 0,25 mm. Hélio 

como gás de arraste, com velocidade linear de 19,5 cm/seg, com volume de injeção 

de 1,0 µL (taxa de split 100:1). As temperaturas do injetor e detector foram 250 e 

260°C respectivamente. A programação da temperatura da coluna foi 140°C por 5 

minutos, com rampa de 4°C/min até 240°C, permanecendo nesta temperatura por 15 

minutos. 

A identificação dos ácidos graxos ocorreu pela comparação nos tempos de 

retenção com padrões externos Supelco (Bellefonte, USA).  

A quantificação foi realizada com base nas relações de área de cada ácido 

graxo com a área do padrão interno metiltridecanoato (Zenebon et al., 2008), 

utilizando os fatores de correção de resposta do detector de ionização de chama e 

de conversão de ésteres metílicos de ácidos graxos para ácido graxo. 

3.2.2. Determinação das condições de preparo de emulsão 

A avaliação da estabilidade da emulsão foi dividida em três etapas, onde 

foram determinados os efeitos na estabilidade: por diferentes tensoativos, tempo e 

velocidade de agitação.  

Para o preparo da emulsão, o hidrolisado proteico (HP) foi adicionado em 

forma de solução (40%), com proporção gordura:solução de 80:20, obtendo-se a 

relação de HP: gordura de 1:10. A relação HP:gordura de 1:5 foi obtida alterando a 

proporção de gordura:solução para 67:33, permanecendo a solução de HP (40%). 

O método de preparo das emulsões utilizado foi sempre o mesmo, exceto 

pela variável em estudo. A gordura vegetal e o tensoativo foram pesados em um 

béquer e colocados em banho-maria à 70°C, após o material completamente fundido 

a solução de HP era adicionada lentamente sob homogeneização no Ultra-Turrax 

IKA®T25 (Staufen/Alemanha), na velocidade e tempo pré determinados. Após o 

preparo, as emulsões eram colocadas em tubos e mantidas em banho maria a 70°C. 

A estabilidade da emulsão foi observada visualmente avaliando-se a separação de 
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fases nos tempos 15, 30, 60 e 120 minutos após o seu preparo. Levando em 

consideração a necessidade de que a emulsão permaneça estável do seu preparo 

até o fim do processo de atomização, tomou-se como meta a obtenção de emulsões 

estáveis por uma hora. 

Foram avaliados como tensoativos: lecitina de soja (2%, 5% e 7%), tween 80 

(1%) e PGPR (1%), com tempo de 5 minutos de agitação à 8000 rpm. 

Após a determinação do melhor tensoativo, foi avaliado o efeito do tempo de 

agitação (1, 5 e 7 minutos) à 8000 rpm sobre a estabilidade da emulsão. Foram 

avaliadas também as velocidades de agitação (6000, 8000 e 10000 rpm) da mistura 

para avaliar alterações na estabilidade. O último teste avaliou a possibilidade de 

obter emulsões com maior concentração de hidrolisado proteico, com relação de 

gordura:HP de 1:5. Tais avaliações levaram à obtenção de quatro tratamentos, que 

foram descritos na Tabela 1. 

Tabela 1. Formulação das emulsões. 

Nomenclatura Material Ativo: encapsulante 
PGPR 

(%) 

Rotação 

(RPM) 

Tempo 

(min) 

E1 1:10 1 8000 5 

E2 1:5 1 8000 5 

E3 1:10 1 6000 5 

E4 1:5 1 6000 5 

 

3.2.3. Preparo da Dispersão 

  No preparo das dispersões, após a gordura fundida na temperatura de 

interesse (60, 70 ou 80°C) o HP foi incorporado com o auxílio do homogeneizador 

Ultra-Turrax IKA®T25 (Staufen/Alemanha), com velocidade de 3600rpm por 30s. 
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3.2.4. Análise Reológica 

Os ensaios reológicos foram realizados logo após o preparo das formulações 

e no material encapsulante, em três temperaturas (60, 70, 80°C). Utilizou-se um 

reômetro rotacional AR2000 (TA Instrumensts), com geometria de cilindros 

concêntricos (ri= 14mm, re= 15 mm, h= 42 mm e gap 5920 µm), com temperatura 

controlada através de um sistema “Peltier”. Os reogramas foram obtidos em passos 

múltiplos com rampas ascendente e descendente, no intervalo de taxa de 

deformação de 0 a 300s-1, para eliminar possíveis efeitos de tixotropia. As 

propriedades reológicas foram obtidas pelo programa Rheology Advantage Data 

Analysis V.5.3.1 (TA Instruments).  

A viscosidade (ou viscosidade aparente) foi calculada como a relação entre a 

tensão de cisalhamento e a taxa de deformação, permitindo avaliar uma possível 

relação entre essas propriedades dos sistemas com a morfologia e o tamanho médio 

das micropartículas obtidas. 

3.2.5. Microencapsulação por spray chilling 

Durante o processo de atomização no spray chiller as misturas eram mantidas 

em banho maria na temperatura de interesse, e a dispersão mantida também sob 

agitação magnética com intuito de evitar a sedimentação do HP. A alimentação do 

spray chiller Labmaq (Ribeirão Preto, Brasil) ocorreu por bomba peristáltica 

Masterflex (Illinois/EUA) com vazão de 45 ml/min. Para obtenção das micropartículas 

lipídicas, as misturas foram atomizadas em câmara resfriada à 15±2°C, utilizando 

atomizador duplo fluido (Ø=1,2mm), com pressão de ar de 2,2 kgf/cm². 

3.2.6. Caracterização das micropartículas 

3.2.6.1. Umidade 

 O teor de umidade das amostras foi determinado utilizando o analisador de 

umidade por infravermelho Modelo MB35 (Ohaus, Switzerland). 

3.2.6.2. Atividade de água 

 Para determinar a atividade de água das amostras utilizou-se o equipamento 

DECAGON AQUALAB (Pullman, EUA). 
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3.2.6.3. Tamanho e distribuição das partículas 

Foi utilizado o analisador de partículas por difração a laser SHIMADZU SALD- 

201V (Kyoto, Japão) para determinar o diâmetro médio (em volume) e a distribuição 

do tamanho das micropartículas. Esta análise foi realizada com as partículas 

dispersas em etanol absoluto logo após o preparo das micropartículas.  

3.2.6.4. Eficiência de Incorporação 

A quantidade de hidrolisado nas micropartículas foi determinada pelo método 

Kjeldahl (AOAC, 1997). A eficiência de incorporação foi definida como a relação da 

quantidade de hidrolisado determinada nas micropartículas e o valor real adicionado 

na mistura atomizada. 

Com intuito de avaliar possíveis perdas no processo de preparo da 

alimentação, foi realizada a quantificação de HP nas alimentações preparadas por 

emulsão e dispersão. Essa quantificação foi realizada em uma alíquota retirada da 

mistura ao longo do processo de atomização. 

3.2.7. Morfologia das Partículas 

3.2.7.1. Microscopia Eletrônica de Varredura – MEV 

As imagens foram obtidas por meio de um microscópio eletrônico (TM 300, 

Tabletop Microscope Hitachi, Tóquio, Japão), com aceleração de voltagem 5 kV. As 

amostras foram fixadas sobre stubs de alumínio com fita de carbono dupla face (Ted 

Pella, Inc., Redding, Estados Unidos).  

3.2.7.2. Microscopia confocal  

A microscopia confocal foi realizada no Instituto Nacional de Ciência e 

Tecnologia de Fotônica Aplicada à Biologia Molecular (INFABIC)/UNICAMP. Para a 

obtenção das imagens foi utilizado microscópio confocal LSM 780-NLO Zeiss Axio 

Observer Z.1 (Carl Zeiss AG, Alemanha), com laser de excitação de 488 e 514 nm e 

pinhole ajustado para uma unidade em cada canal. A solução proteica e a gordura 

vegetal foram marcadas com compostos fluorescentes, fluoresceína e Nile Red 

respectivamente, conforme metodologia descrita por  Chambi et al. (2008). Após o 

processo de coloração dos ingredientes o procedimento de produção das 

micropartículas foi o mesmo descrito anteriormente. 
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3.2.8. Espectroscopia na região do Infravermelho (FTIR) 

Os espectros das amostras e dos ingredientes puros foram obtidos utilizando 

o equipamento Perkin Elmer FT-IR Spectromer (Massachusetts/EUA) e software 

Spectrum One versão 5.3.1, na região de 4000 a 600 cm-1. 

3.2.9. Difração de Raio-X 

Apenas dois tratamentos (E1 e E2) e a gordura vegetal atomizada em três 

diferentes temperaturas (60, 70 e 80°C) foram submetidos à análise de difração de 

raios-X. Os difratogramas de raios X foram obtidos após 90 dias do preparo das 

amostras, em um difratômetro Bruker D8 (Billerica, Massachusetts, USA) com 

radiação Cu kα (=1.5405 Å), tensão de 40 kV, corrente de 30 mA, velocidade 

angular de 0,05 º/s, em geometria -2 com 2 variando de 3 a 35º. 

3.2.10. Análises Estatísticas 

As análises estatísticas foram realizadas ao nível de 5% de significância, 

análise de variância (ANOVA) e teste de Tukey, utilizando a versão 9.1.3 do 

programa estatístico SAS - Statistical Analysis System (SAS, 1995). 

4. Resultados e Discussão 

4.1. Caracterização do agente carreador 

A composição em ácidos graxos da gordura vegetal foi realizada para avaliar 

a matriz lipídica utilizada na obtenção das micropartículas lipídicas sólidas. O 

resultado é apresentado na Tabela 2. Pode-se avaliar que a gordura apresentava 

variedade de ácidos graxos saturados e insaturados, com predomínio de oléico, 

esteárico e palmítico. 

A variedade de ácidos graxos favorece, durante a atomização, a formação de 

cristais em diferentes tamanhos e formatos, formando uma estrutura compactada 

que favorece a acomodação do material ativo, evitando a expulsão durante o 

armazenamento (OLIVEIRA, 2011). A menor liberação de glicose de micropartículas 

lipídicas sólidas, obtidas por spray chilling, foi relacionada com a dupla ligação no 

ácido oléico, pois a cadeia com dupla ligação apresenta maior mobilidade, 

http://en.wikipedia.org/wiki/Billerica,_Massachusetts
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permitindo o melhor preenchimento dos espaços nas micropartículas (CHAMBI et al., 

2008).  

Tabela 2. Composição em ácidos graxos da gordura. 

Ácido Graxo Massa (%) 

Caprílico C8:0 1,31 ± 1,85 

Láurico  C12:0 0,45 ± 0,00 

Mirístico C14:0 0,82 ± 0,00 

Palmítico  C16:0 30,43 ± 0,76 

Esteárico C18:0 34,52 ± 0,71 

Oléico C18:1 27,61 ± 0,30 

Linoléico C18:2 4,61 ± 0,14 

Eicosatrienóico  C18:3 0,19 ± 0,00 

 

4.2. Estabilidade das Emulsões 

Inicialmente foi realizada a análise do efeito de diferentes estabilizantes na 

emulsão, a Figura 4 apresenta os resultados da estabilidade destas emulsões após 

uma hora. Pode-se notar que mesmo elevando a concentração de lecitina de soja (2, 

5 e 7%) nas emulsões, elas não se mantiveram estáveis nesse período. O 

estabilizante tween-80 (1%) também não apresentou resultado satisfatório, sendo o 

PGPR (1%), o único que durante a primeira hora foi capaz de manter a estabilidade 

da emulsão. Assim, o PGPR a 1% foi selecionado como estabilizante no preparo das 

emulsões. 

Após a determinação do PGRP como estabilizante, avaliou-se o efeito na 

estabilidade das emulsões com diferentes tempos de agitação no preparo (1, 5 e 7 

minutos). Pelas imagens apresentadas na Figura 5, pode-se afirmar que o tempo de 

agitação de um minuto não foi eficiente para proporcionar a mesma estabilidade que 

cinco minutos de agitação, ocorrendo uma pequena separação de fases no período 

de uma hora após o preparo. Para a emulsão preparada com sete minutos de 

agitação, apesar de não ocorrer separação de fases na parte superior do tubo neste 
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mesmo período, verifica-se a presença de pequenos traços de óleo indicando a 

desestabilidade da emulsão.        

 Analisando as emulsões de acordo com a velocidade de rotação durante a 

homogeneização, nota-se que após uma hora, as amostras com maior velocidade, 

ou seja, 10000 rpm, apresentaram início de separação de óleo na parte inferior do 

tubo, tornando as opções de 6000 e 8000 rpm mais viáveis. Ambas as velocidades 

foram mantidas como variáveis do processo com intuito de se verificar seu efeito na 

viscosidade da alimentação. 

O último teste visava avaliar se a estabilidade da emulsão permaneceria a 

mesma, variando a proporção de HP:gordura de 1:10 para 1:5. A emulsão 

permaneceu estável por uma hora, mesmo alterando a proporção material 

ativo:encapsulante. Após a determinação dos parâmetros para o preparo das 

emulsões foram selecionadas quatro, as quais foram apresentadas na Tabela 1, para 

a obtenção de micropartículas lipídicas sólidas carregadas de hidrolisado proteico. 

 

 

 

(a) (b) (c) (d) (e) 

Figura 4. Avaliação de estabilidade das emulsões após uma hora do preparo com diferentes estabilizantes: 
(a) 2%, (b) 5%, (c) 7% de lecitina de soja, (d) 1% Tween-80, (e) 1% de PGPR. 
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4.3. Determinação da Viscosidade 

A caracterização reológica foi realizada nas três temperaturas nas quais as 

misturas foram posteriormente atomizadas no spray chiller: 60, 70 e 80°C. As 

análises foram realizadas logo após o preparo, em duplicatas, no material 

encapsulante, nas duas formulações de dispersão e nas quatro de emulsão 

selecionadas previamente. 

A partir dos reogramas apresentados nas Figura 6, 7 e 8 pode-se observar 

que para todas as amostras a tensão de cisalhamento aumenta linearmente com a 

taxa de deformação, portanto seu comportamento é caracterizado como um fluido 

Newtoniano. O conhecimento do comportamento reológico de um fluido é importante 

visto que são dependentes deste fator variáveis de processo como: a determinação 

da velocidade média, de vazões e consequentemente potência de equipamentos. O 

comportamento Newtoniano de um fluido favorece a modelagem e simulação de 

processo. Para estes fluidos, a viscosidade dinâmica é absoluta, independe da taxa 

deformação e é a mesma para diferentes operações, assim como as utilizadas no 

preparo das misturas à alimentação do spray chiller: bombeamento, 

homogeneização e escoamento em um duto. Fato que não ocorre em fluidos Não-

Newtonianos visto que a viscosidade é aparente e dependente da taxa de 

deformação, variando para diferentes operações como as citadas anteriormente. 

Os valores médios de viscosidade foram apresentados na Tabela 3 e os 

resultados mostraram que a variação na temperatura de todas as amostras resultou 

em alterações significativas de viscosidade, onde o aumento da temperatura 

ocasiona a redução na viscosidade. Esse fato se deve pois a viscosidade, nos 

Figura 5. Avaliação de estabilidade das emulsões após uma hora do preparo com diferentes tempos de 
agitação: (a) 1 minuto, (b) 5 minutos e (c) 7 minutos. 

(a) (b) (c) 
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líquidos, é causada pelas forças coesivas entre as moléculas. O aumento da 

temperatura acarreta em moléculas mais energizadas que podem opor-se mais 

intensamente às forças intermoleculares coesivas, movendo-se mais livremente, 

ocasionando o decréscimo na viscosidade (ÇENGEL; CIMBALA, 2006). 

Avaliando-se as amostras na mesma temperatura, percebe-se que a alteração 

na proporção de HP:gordura de 1:10 para 1:5 acarretou diferenças significativas na 

viscosidade. De fato, ao se comparar os valores de viscosidade de todas as 

amostras com o da gordura pura, verifica-se que a presença do hidrolisado disperso 

ou emulsionado elevou a viscosidade do sistema, quanto maior a sua concentração. 

Ou seja, quando comparado com a gordura a incorporação de HP propiciou maior 

tensão de cisalhamento ao sistema para determinada taxa de deformação, assim 

quanto maior sua concentração maior viscosidade. Este resultado foi similar ao 

obtido por Hogan et al. (2001), que encontraram, em emulsões preparadas para 

serem atomizadas em spray dryer, o aumento na viscosidade quando aumentaram a 

proporção de proteína. 

 

 
 
. 

 

 

 

 

 

 

Por outro lado, ao contrário do esperado, o fato do hidrolisado nas dispersões 

estar na forma sólida, não resultou em maior viscosidade dos sistemas estudados 

(D1 e D2), o que permite inferir que a utilização da dispersão como alimentação não 

implicaria em maior consumo de energia em seu bombeamento, em comparação à 

emulsão.  

Figura 6.  Reograma das amostras obtidas pela atomização do material 
encapsulante utilizado. 
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Comparando as emulsões em relação às velocidades de rotação aplicadas 

em sua preparação, não houve diferenças significativas, visto que as emulsões com 

as mesmas formulações, porém preparadas com velocidades diferentes (E1 e E3,  

E2 e E4) apresentam valores de viscosidade muito próximos. Ou seja, a maior 

energia aplicada não resultou em redução do tamanho das gotículas, o que 

implicaria em alteração na viscosidade do sistema, não justificando o maior gasto 

energético com o aumento da rotação. 

 

Figura 8. Reogramas das amostras obtidas por dispersão. 

Figura 7. Reogramas das amostras obtidas por emulsões. 
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Tabela 3.Valores médios e desvio-padrão de viscosidade (mPa.s). 

Amostra 60°C 70°C 80°C 

E1 (1:10 – 8000 rpm) 37,06 ± 0,02Ab 27,76 ± 0,31Bb 21,04 ± 0,10Cb 

E2 (1:5 – 8000 rpm) 53,29 ± 0,36 Aa 38,95 ± 1,20Ba 30,48 ± 0,99Ca 

E3 (1:10 – 6000 rpm) 36,75 ± 0,36Ab 27,82 ± 0,20Bb 20,83 ± 0,21Cb 

E4 (1:5 – 6000 rpm) 53,27 ± 0,50Aa 40,26 ± 0,43Ba 29,83 ± 1,20Ca 

D1 (1:10) 36,23 ± 0,58Ab 27,65 ± 0,60Bb 20,22 ± 0,64Cb 

D2 (1:5) 53,27 ± 1,53Aa 39,19 ± 1,06Ba 31,88 ± 0,01Ca 

Gordura 23,30 ± 0,58Ac 17,48 ± 0,36Bc 13,42 ± 0,44Cc 

Médias na mesma linha, seguidas de uma mesma letra maiúscula, ou na mesma coluna, seguidas de uma mesma letra 
minúscula, não diferem entre si (p < 0,05). 

D refere-se à alimentação preparada por dispersão; E refere-se à alimentação preparada por emulsão; 1:10 e 1:5 proporção 
HP:gordura; rpm: velocidade de homogeneização. 

 

4.4. Obtenção das micropartículas por spray chilling                                                                 

Visualmente as amostras obtidas por spray chilling carregadas de hidrolisado 

proteico, se apresentaram em forma de pó levemente amarelado, conforme Figura 9. 

As diferentes variáveis aplicadas na alimentação, não acarretaram variações na 

aparência das amostras estudadas. 

 

Figura 9. Amostra E2 (60°C) obtida por spray chilling. 
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4.5. Caracterização das micropartículas 

4.5.1. Distribuição de tamanho de partícula  

Os valores de diâmetro médio de micropartícula são apresentados na Tabela 

4 e exibiram valores entre 53,06 e 68,03 µm. Aparentemente o tamanho médio não 

foi influenciado pelo método de alimentação, variação na temperatura e maior 

proporção de hidrolisado proteico nas formulações. Não foram observadas 

diferenças significativas (p≤0,05) no tamanho das micropartículas entre as diferentes 

formulações estudadas; a falta de variação pode ser decorrente dos altos desvios 

padrão apresentados. Essa também foi a razão encontrada por (Leonel, 2008) por 

não ocorrerem diferenças nos tamanho médios de micropartículas obtidas por spray 

chilling ao microencapsular glicose.  

Tabela 4. Diâmetro médio das micropartículas (µm). 

Amostra 60°C 70°C 80°C 

E1 (1:10 – 8000 rpm) 56,27  ± 0,34a 56,62  ± 0,70a 61,37  ± 5,42a 

E2 (1:5 – 8000 rpm) 61,37  ± 5,42a 66,93  ± 7,94a 68,03  ± 14,70a 

E3 (1:10 – 6000 rpm) 61,32  ± 5,44a 65,99  ± 4,48a 62,27  ± 3,54a 

E4 (1:5 – 6000 rpm) 61,07  ± 0,00a 62,93  ± 10,21a 65,96  ± 8,55a 

D1 1:10 63,09  ± 0,02a 63,96  ± 4,26a 53,05  ± 2,17a 

D2 1:5 58,97  ± 2,34a 65,75  ± 6,95a 55,19  ± 1,44a 

Gordura 58,27  ± 4,24a 57,66  ± 4,48a 57,47  ± 2,98a 

Médias seguidas de uma mesma letra não diferem entre si (p < 0,05).                                                                

D refere-se à alimentação preparada por dispersão; E refere-se à alimentação preparada por emulsão; 1:10 e 1:5 proporção 

HP:gordura; rpm: velocidade de homogeneização. 
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Diversos são os parâmetros apontados como fatores que influenciam no 

tamanho médio das micropartículas obtidas por spray chilling como, os parâmetros 

de processo, pressão de atomização, taxa de alimentação, o material carreador, a 

viscosidade, tipo e tamanho de atomizador utilizado (ALBERTINI et al., 2008; ILÍC et 

al., 2009; MASCHKE et al., 2007).  

As distribuições de tamanho das micropartículas para todas as formulações 

apresentaram comportamento muito semelhante, com distribuição polidispersa e 

bimodal (Figuras 10 a 12), com uma pequena frequência de partículas na faixa de 

tamanho de partícula entre 5 e 10 µm e a maior frequência entre 75 e 100 µm. A 

distribuição bimodal favorece a acomodação das partículas no pó, pois partículas 

pequenas se acomodam entre os espaços deixados pelas maiores.  

Avaliando-se a Figura 10, que apresenta as distribuições dos tamanhos para 

partículas obtidas pela atomização do carreador puro, ou seja, da gordura pura, 

fundida e mantida em três temperaturas distintas (60, 70 e 80oC), pode-se verificar 

que a variação na temperatura da alimentação, ao contrário do esperado, não 

proporcionou variação na distribuição do tamanho de partícula. Diante deste 

resultado, foi possível inferir que a viscosidade não interferiu no tamanho médio das 

partículas obtidas apenas com a gordura, pois, como discutido anteriormente, quanto 

maior a temperatura utilizada na alimentação, menor foi sua viscosidade (Figura 6). 

Rodriguez et al. (1999) ao avaliarem um atomizador ultra-sônico, realizou 

estudos preliminares atomizando diferentes materiais para avaliar suas 

características como carreador. Todos os materiais utilizados apresentaram a maior 

frequência de tamanho de partícula próximo ao 375 µm, sugerindo que o tamanho 

médio das micropartículas obtidas na ausência do material ativo depende dos 

parâmetros operacionais desse atomizador, como a frequência e amplitude aplicada 

na atomização e não das propriedades físicas do material, como a viscosidade e 

ponto de fusão. Aparentemente para o material carreador a distribuição do tamanho 

de partícula o atomizador utilizado foi um parâmetro que se sobrepôs à variação de 

viscosidade aplicada ao material com o aumento da temperatura, tornando a 

distribuição dependente do modelo do atomizador.  
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A Figura 11 apresenta as distribuições dos tamanhos de partícula obtidas para 

as micropartículas preparadas pela atomização de uma dispersão. Verifica-se que 

para um mesmo tratamento, ao observar a distribuição de tamanho de 

micropartículas quando se atomizou a alimentação que estava à temperatura inferior 

(60°C), ou seja que apresentam valores de viscosidade maiores (Tabela 3), a fração 

das partículas no faixa 75<x<100 é maior do que na temperatura de 80°C. Essa 

relação entre a distribuição de tamanho de partícula e a viscosidade do sistema 

atomizado, pode ser correlacionado com a resistência que a viscosidade oferece à 

pressão de atomização do sistema, pois no atomizador, a pressão de atomização no 

spray chiller aplica uma energia cinética e consequentemente uma força de 

cisalhamento que resulta na redução das gotículas formadas na atomização, líquidos 

com maiores viscosidades promovem maior resistência à essa força cinética, 

desfavorecendo essa redução no tamanho das gotículas. Albertini et al. (2008) ao 

relatarem o aumento do tamanho da partícula com o aumento da viscosidade, 

verificaram não só um aumento na frequência o número de partículas, mas relataram 

a transição de faixa, onde o aumento da viscosidade nas formulações acarretou na 

maior fração das partículas na faixa de 150<x<250µm e não mais em 75<x<150, 

como as formulações de menor viscosidade. 

Na distribuição de tamanho das amostras obtidas pela atomização de 

emulsões, Figura 12, não foi possível relacionar a variação na faixa dos tamanhos 

de partículas com a temperatura no qual foi mantida a alimentação, e, portanto, com 

a viscosidade das emulsões atomizadas, pois não se verificou uma tendência clara. 

As emulsões preparadas com a mesma formulação e variando apenas as 

velocidades de agitação, (E1 e E3) e (E2 e E4), apresentam valores de viscosidade 

que não diferem entre si significativamente na mesma temperatura (Tabela 3), porém 

apresentaram frequências nas faixas de tamanhos de partículas diferentes entre si.  

A quantidade de material ativo na formulação também não pode ser 

relacionada com a variação do tamanho das partículas (Figuras 11 e 12). Este 

resultado também não era esperado, pois quanto maior a concentração do HP na 

alimentação, maior foi sua viscosidade (Tabela 3). 

Os resultados obtidos permitem inferir que a viscosidade da alimentação não 

teve influência clara no tamanho médio das partículas. 
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Figura 10. Distribuição de tamanho das micropartículas obtidas do material carreador sem material ativo. 

 

 

Figura 11. Distribuição de tamanho das micropartículas obtidas por dispersão, HP:gordura a) 1:10 e b) 1:5. 
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Figura 12. Distribuição de tamanho das micropartículas obtidas por emulsão, HP:gordura: a) e c) 1:10; b) e d) 
1:5. 

4.5.2. Morfologia das micropartículas  

A microscopia eletrônica de varredura (MEV) permitiu avaliar as amostras em 

relação a sua morfologia. As imagens obtidas das partículas produzidas por 

emulsões são apresentadas nas Figura 13, 14, 15 e 16 para as partículas obtidas 

pela atomização da dispersão estão nas Figura 17 e 18. 

Além das amostras, foram avaliadas também por MEV as partículas obtidas 

pela atomização do material carreador depois de fundido nas três temperaturas de 

interesse (60, 70 e 80°C). As imagens podem ser avaliadas na Figura 19. 

Independente da formulação todas as micropartículas lipídicas sólidas 

carregadas de HP, apresentaram formato esférico e com tamanhos variados. O 

formato esférico contribui para facilitar o escoamento do material e os tamanhos 

variados facilitam a acomodação das partículas, pois partículas pequenas se 

acomodam nos interstícios entre as maiores, especialmente quando são formados 
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aglomerados. Segundo Ilíc et al. (2009) partículas esféricas obtidas por spray chilling 

possuem boas propriedades de fluxo.  

Todos os tratamentos apresentaram aglomeração, as amostras obtidas a 

partir da dispersão apresentaram caracteristicamente a presença massiva de 

pequenas partículas aderidas às maiores, assim como constatado por Matos Jr., 

(2013). A presença de aglomerados pode ser considerada positiva, pois, segundo 

Barbosa-Cánovas e Harte (2010), pós que apresentam este tipo de estruturação 

causam menos poeira e apresentam melhor fluxo. Porém, esta aglomeração pode 

desfavorecer a avaliação de tamanho médio e distribuição de tamanho de partícula. 

Para Savolainen et al. (2002) a aglomeração em algumas amostras pode ter afetado 

negativamente a avaliação da circularidade das micropartículas produzidas com 

Cutina® e Precirol®, óleo de mamona hidrogenado e gliceril palmitostearato, 

respectivamente. Essa pode ter sido a razão para que as diferentes formulações 

atomizadas neste trabalho não apresentaram variações no tamanho de partícula ou 

ainda não seguirem uma tendência clara, a aglomeração detectada pode ter 

mascarado a leitura dos valores reais para os tamanhos das partículas. Com intuito 

de desfazer possíveis aglomerados em suas micropartículas, (MASCHKE et al., 

2007) agitou as partículas suspensas em uma mistura de água e álcool por 10 

segundos em Vortex-Mixer, antes de realizar o dimensionamento do tamanho de 

partícula por difração de raio laser. A utilização desta metodologia poderia fornecer 

os reais valores do tamanho de partículas presentes em cada amostra, acarretando 

em diferentes resultados para tamanho médio e distribuição de tamanho de 

partículas e as possíveis correlações com a viscosidade anteriormente discutidas. 

 As micropartículas obtidas por spray chilling apresentaram a superfície com 

presença de pequenas imperfeições, que pode ser relacionada à forma como os 

cristais formados se organizaram, para a formação das micropartículas. Segundo 

Eldem et al. (1991b), alguns tensoativos possuem a habilidade de se incorporarem 

na estrutura cristalina, produzindo modificações na estrutura do cristal podendo 

interferir nos processos de solidificação da gordura. Estes autores verificaram que a 

presença de lecitina de soja nas formulações melhorava a continuidade e 

homogeneidade das partículas. 
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A principal diferença entre as amostras é a presença marcante de poros nas 

micropartículas obtidas através da atomização da emulsão, fator não presente 

naquelas preparadas com dispersão. Matos Jr. (2013) também encontrou essa 

diferença em micropartículas carregadas com ácido ascorbico obtidas por spray 

chilling atraves de emulsão e dispersão do material ativo no carreador. A presença 

de poros não é relatada com muita frequência na literatura de micropartículas 

obtidas por spray chilling e estão frequentemente relacionadas com a evaporação de 

solventes, como na utilização do spray dryer. Sua presença pode  tornar mais fácil a 

liberação de compostos ativos com baixo peso molecular, tornado-se indesejável  

(CHAMBI et al., 2008).  

As formulações onde estão presentes os poros, as emulsões, foram 

homogeinizadas com altas velocidade de agitação, favorecendo a incorporação de 

ar no sistema e a formação de espuma. Essa correlação entre a presença de poros 

nas partículas e presença de micro bolhas também foi relatada por Ribeiro (2010).  

Aparentemente a variação na temperatura da alimentação da mesma 

formulação não acarretou em variações na quantidade de partículas aglomeradas 

e/ou presença de imperfeições nas partículas . O mesmo também não foi observado 

para a maiores proporções de HP nas formulações, mesmo para as emulsões, onde 

a maior incorporação de HP acarretava em maior fração de solução aquosa. A 

quantidade de fração de solução aquosa nas emulsões já foram relacionadas com 

as imprefeições encontradas nas micropartículas, quanto maior a proporção de 

solução maior a quatidade de irregularidade (OLIVEIRA, 2011).   
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Figura 13. Imagens obtidas por MEV das micropartículas obtidas a partir da Emulsão 1 (1:10 – 8000 rpm), 
atomizadas: (A e B)  60°C; (C e D) 70°C; (E e F) 80°C, observadas com aumento de 1000x (A, C e E) e 1500x (B, D 
e F). 
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Figura 14. Imagens obtidas por MEV das micropartículas obtidas a partir da Emulsão 2 (1:5 – 8000 rpm), 
atomizadas: (A e B)  60°C; (C e D) 70°C; (E e F) 80°C, observadas com aumento de 1000x (A, C e E) e 1500x (B, 
D e F). 

Figura 15. Imagens obtidas por MEV das micropartículas obtidas a partir da Emulsão 3 (1:10 – 6000 rpm), 
atomizadas: (A e B) 60°C; (C e D) 70°C; (E e F) 80°C, observadas com aumento de 1000x (A, C e E) e 1500x (B, D e 
F). 
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Figura 16. Imagens obtidas por MEV das micropartículas obtidas a partir da Emulsão 4 (1:5 – 6000 rpm), atomizadas: 
(A e B) 60°C; (C e D) 70°C; (E e F) 80°C, observadas com aumento de 1000x (A, C e E) e 1500x (B, D e F). 

Figura 17. Imagens obtidas por MEV das micropartículas obtidas a partir de Dispersão 1 (1:10), atomizadas: (A e B)  
60°C; (C e D) 70°C; (E e F) 80°C, observadas com aumento de 1000x (A, C e E) e 1500x (B, D e F). 
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Figura 19. Imagens captadas por microscopia eletrônica de varredura da gordura vegetal atomizada: (A e B)  60°C; (C 
e D) 70°C; (E e F) 80°C, observadas com aumento de 1000x (A, C e E) e 1500x (B, D e F). 

Figura 18. Imagens obtidas por MEV das micropartículas obtidas a partir de Dispersão 2 (1:5), atomizadas: (A e 
B)  60°C; (C e D) 70°C; (E e F) 80°C, observadas com aumento de 1000x (A, C e E) e 1500x (B, D e F). 
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4.5.3. Microscopia confocal 

A microscopia confocal permite avaliar a parte interna da micropartícula sem 

destruir sua estrutura, possibilitando a visualização da disposição do material na 

partícula. As imagens foram obtidas na metade da altura da partícula, com o intuito 

de avaliar como ocorria a distribuição do material ativo na micropartícula e verificar 

possíveis diferenças na distribuição ocasionadas pelo método que o HP foi 

incorporado ao material carreador, emulsão ou dispersão, antes de ser atomizado.  

A Figura 20 apresenta as imagens das micropartículas obtidas do tratamento 

E2, emulsão preparada na proporção de 1:5 (HP:gordura vegetal), 6000 RPM à 

60°C. As imagens revelaram que o HP estava presente em toda partícula, porém 

não distribuído uniformemente, em determinadas regiões ocorreram pequenos 

aglomerados. Esses pequenos aglomerados podem ser atribuídos às micelas 

formadas durante a emulsão, sendo o HP um material hidrofílico este permaneceria 

na fase aquosa da emulsão, a qual, posteriormente ficaram em pequenos 

reservatórios formados na partícula, favorecendo a retenção do material ativo na 

micropartícula.  

As imagens sobrepostas das partículas obtidas com a atomização da 

emulsão, permitiram a visualização de pontos onde não foram detectados HP ou 

gordura, sugerindo a presença de poros ou espaços vazios, que também foram 

detectados na MEV. A microscopia confocal permitiu a confirmação de que os poros 

estão presentes também na região interna e não somente na superfície da partícula 

(Figura 20). 

Ao contrário do que foi observado para as partículas obtidas por atomização 

das emulsões, as originadas da dispersão (1:5) apresentaram o material ativo 

distribuído homogeneamente por todo volume das micropartículas (Figura 21). 

Aparentemente, essa homogeneidade ocorreu pois o HP e a gordura estavam 

ligados não permitindo que a microscopia confocal conseguisse detectar diferenças. 

Verifica-se também a presença de aglomerados de micropartículas, que já foram 

discutidos nos resultados apresentados para a MEV. 
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Figura 20. Microscopia confocal das micropartículas obtidas por emulsão: A) hidrolisado proteico corado com 
FITC; B) gordura vegetal corada com Nile Red; C) superposição das imagens captadas (500x). 

 

Figura 21. Microscopia confocal das micropartículas obtidas por dispersão: A) hidrolisado proteico corado com 
FITC; B) gordura vegetal corada com Nile Red; C) superposição das imagens captadas (500x). 

4.5.4. Eficiência de Incorporação 

Não existe consenso na definição do termo eficiência de encapsulação, 

permitindo margem para discussões entre valores calculados de maneiras 

diferentes. Sabe-se que o spray chilling é uma técnica que favorece a exposição 

parcial do material ativo na superfície da micropartícula, pois esta técnica origina 

microesferas ou micropartículas, que são estruturas onde o material ativo está 

disperso por todo o seu volume, não exclusivamente no seu interior, como ocorre 

com as microcápsulas, que são sistemas do tipo reservatório. Por esta razão alguns 

trabalhos para o cálculo da eficiência de encapsulação, descontam o valor de 

material ativo quantificado na superfície da partícula do valor total encontrado para 

determinar quanto realmente deste material está efetivamente dentro da 

micropartícula. 

Neste trabalho a eficiência foi calculada pela relação entre a quantidade de 

HP determinada nas micropartículas e a quantidade de material ativo adicionado à 
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formulação. Por este motivo, decidiu-se chamar este resultado de eficiência de 

incorporação. 

Também foi quantificado o hidrolisado proteico nas misturas, emulsão e 

dispersão, enquanto estavam sendo bombeadas para a atomização. Após essa 

quantificação foi feita uma relação entre esse valor e a quantidade de HP pesada na 

elaboração da formulação, chamado de percentual remanescente, esse valor nos 

permite avaliar quanto do material ativo foi perdido ao longo do processo de preparo 

até a atomização. 

 As eficiências de incorporação das micropartículas e o percentual 

remanescente obtidos pela emulsão são apresentados na Figura 22. Nota-se que 

para todos os tratamentos, o percentual remanescente nas emulsões ficou próximo 

de 100%, demonstrando que não ocorreram perdas de material ativo ao longo do 

processo antes de serem atomizadas. Nas micropartículas os valores para a 

eficiência de incorporação foram em média 96%, sendo o valor mínimo apresentado 

de 89%. Não ocorreram diferenças significativas entre os tratamentos, revelando que 

a concentração de HP, a velocidade de agitação e temperatura aplicada no preparo 

da emulsão não acarretaram em variações na quantidade de HP retida na 

micropartícula. Chambi et al. (2008) também relatou valores de eficiência de 

incorporação próximos ao 100% em micropartículas carregadas de glicose, caseína 

ou hidrolisado de caseína obtidas por spray chilling.  

A Figura 23 apresenta os resultados de eficiência de incorporação e o 

percentual remanescente encontrados para as amostras obtidas pela dispersão do 

HP na gordura.  A taxa de retenção, próximo aos 92%, para esta mistura demonstrou 

que a perda de hidrolisado proteico inicia antes mesmo do processo de atomização 

para a obtenção das micropartículas. A eficiência de incorporação alcançou o valor 

máximo de 65% e médio de 54%, resultado muito inferior aos encontrados para as 

amostras obtidas por emulsão. Existe diferença significativa entre os tratamentos de 

dispersão, entretanto não pode ser associado com nenhuma das variáveis 

estudadas. 



50 
 

 
 

 

Figura 22. Percentual de HP remanescente na emulsão antes de ser atomizada e eficiência de incorporação do 
HP nas micropartículas: E1(1:10 - 8000 rpm); E2(1:5 - 8000 rpm); E3(1:10 - 6000 rpm); E4(1:5 - 6000 rpm). 60, 
70 e 80 refere-se a temperatura de alimentação da emulsão em graus centígrados. 

 

Figura 23. Percentual de HP remanescente na dispersão antes de ser atomizada e eficiência de incorporação do 
HP nas micropartículas: D1(1:10) e D2(1:5). 60, 70 e 80 refere-se a temperatura de alimentação da dispersão em 
graus centígrados. 

Estes resultados permitem deduzir que o preparo de emulsões para obtenção 

das alimentações que foram atomizadas foi mais eficiente para reter o princípio ativo 

nas partículas produzidas, quando comparado com o preparo por dispersão. Por se 

tratar de um sistema homogêneo, onde as gotículas das soluções aquosas estavam 

recobertas pelo emulsificante (Figura 24), o HP ficou retido no interior da gotícula e 
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também da partícula, o que evitou sua perda durante o bombeamento e atomização 

da alimentação e ainda durante a coleta do pó. Além disso, ainda por se tratar de um 

sistema homogêneo e estável, a emulsão evitou uma possível sedimentação do HP 

na alimentação, antes da atomização, ou durante o bombeamento, favorecendo 

também os valores mais altos para o percentual remanescente de HP nas emulsões.  

 

Figura 24. Estrutura de micropartículas produzidas pela atomização de emulsão (esquerda) e de dispersão 
(direita). 

Matos Jr. (2013) ao avaliar a microencapsulação de ácido ascórbico por spray 

chilling com variação no método de incorporação do material ativo ao carreador, 

também encontrou valores reduzidos de eficiência para micropartículas obtidas a 

partir da dispersão em relação à emulsão. O resultado foi justificado pelo fato de que 

ao preparar a emulsão com o ácido ascórbico, material hidrofílico, este permaneceu 

na água, a fase dispersa da emulsão A/O, favorecendo a formação de reservatórios 

na parte interna da micropartícula o que elevaria o valor de eficiência de 

encapsulação para partículas obtidas desta forma. O HP também é um material 

muito hidrofílico, permitindo a utilização dessa justificativa para tais resultados, que 

também corrobora com o resultado da análise das imagens obtidas pela microscopia 

confocal, onde as micropartículas obtidas por emulsão apresentaram pequenos 

concentrados de HP na parte interna. 

A alternativa para aumentar os valores de eficiência de incorporação para a 

dispersão é a utilização de um material encapsulante mais hidrofílico e/ou a 

incorporação de surfactantes na formulação. Passerini et al. (2003) ao prepararem 

micropartículas com a dispersão de cloridrato de verapamil em cera obtidas por 

spray chilling, verificaram que a utilização de uma cera hidrofílica favoreceu o 

encontro de valores de eficiência próximos aos 100%, enquanto a utilização de 

ceras altamente lipofílicas forneceram às micropartículas uma eficiência de 46%. 
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Neste mesmo trabalho, verificou-se que a inclusão de um surfactante no material 

lipofílico aumentou a eficiência para 56%. 

4.5.5. Umidade e Atividade de água (Aw) 

Umidade e Aw são importantes fatores na conservação de alimentos e 

ingredientes alimentícios. A Tabela 5 apresenta Aw e umidade de todas as 

formulações estudadas e o material carreador. 

O aumento da proporção de HP nas emulsões elevou os valores da umidade 

e Aw, pois o aumento da quantidade de HP foi realizado com a elevação na 

quantidade de solução (40% HP), adicionando assim mais água ao sistema. 

Conforme esperado, amostras obtidas a partir da dispersão possuem valores de 

umidade e Aw reduzidos quando comparados com os da emulsão. 

A inserção de água no sistema para partículas obtidas por spray chilling ainda 

é um fato a ser discutido, pois uma das vantagens apresentadas por esse processo 

é a não necessidade de solvente. Matos Jr. (2013) avaliando a diferença de 

amostras obtidas por emulsão e dispersão do ácido ascórbico por spray chilling 

concluiu que a inclusão de água no sistema de partículas obtidas por emulsão afetou 

a estabilidade do ácido ascórbico.  

Tabela 5. Atividade de água e umidade das micropartículas obtidas por spray chilling. 

Formulação 

60°C 70°C 80°C 

Umidade Aw Umidade Aw Umidade Aw 

E1 (1:10/8000rpm) 7,20±0,06 0,92±0,00 6,78±0,80 0,88±0,01 6,84±0,78 0,90±0,01 

E2 (1:5/8000rpm) 13,15±0,17 0,93±0,01 13,88±0,10 0,94±0,06 12,04±0,08 0,93±0,00 

E3 (1:10/6000rpm) 8,35±0,11 0,92±0,01 8,40±0,18 0,92±0,08 6,50±0,54 0,90±0,01 

E4 (1:5/6000rpm) 11,52±3,67 0,84±0,08 11,68±0,04 0,92±0,01 12,04±0,47 0,92±0,00 

D1 (1:10) 1,01±0,18 0,47±0,04 1,44±0,12 0,46±0,01 1,03±0,21 0,40±0,00 

D2 (1:5) 1,34±0,34 0,42±0,01 1,23±0,07 0,39±0,01 1,00±0,18 0,41±0,02 

Gordura 0,61±0,06 0,58±0,00 0,67±0,07 0,61±0,01 0,63±0,01 0,62±0,03 

D refere-se à alimentação preparada por dispersão; E refere-se à alimentação preparada por emulsão; 1:10 e 1:5 (HP:gordura); 
rpm: velocidade de homogeneização. 
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4.6. Difração de Raio-X 

A Figura 25 apresenta os difratogramas das micropartículas obtidas a partir da 

atomização das emulsões 1 e 2 em três diferentes temperaturas (60, 70 e 80°C), o 

material carreador atomizado após ser fundido nas mesmas temperaturas e o 

hidrolisado proteico de soja. Devido à disponibilidade do equipamento onde foi 

realizada a análise, as amostras foram avaliadas após 90 dias do preparo e não foi 

possível avaliar todos os tratamentos. 

A cristalinidade em padrões de difração de raios-x é evidenciada pela 

presença de picos estreitos e/ou maior intensidade, já regiões amorfas apresentam 

picos largos e com pequena intensidade (ALVES; SANTANA, 2004). 

O material carreador e as micropartículas apresentaram padrões similares 

com picos característicos de material cristalino, bem definidos em 2 = 6°; 21,2° e 

23,3°, semelhantes aos encontrados na literatura para triacilgliceróis e ácidos graxos 

na forma polimórfica β. Martins et al. (2013) em micropartículas com carbamazepina 

obtidas por spray chilling  encontraram picos 2θ =19.1° e 23.2°, relacionaram estes 

picos típicos às amostras com a presença de triacilgliceróis. Em micropartículas 

produzidas com gordura interesterificada de soja como material carreador e tocoferol 

como agente ativo, a forma polimórfica β foi relacionada aos ângulos 19,3°; 22,8° e 

23,1° por Gamboa et al. (2011). 

As micropartículas obtidas das diferentes formulações não apresentaram 

diferença no perfil cristalino quando comparado com o padrão do material carreador, 

podendo inferir que a elaboração e a variação na temperatura na qual a emulsão foi 

preparada não interferiram na cristalinidade das micropartículas. Uma pequena 

redução na intensidade do pico de difração ocorreu na formulação E2, quando a 

proporção de gordura é reduzida. 

Em matrizes lipídicas ocorre a tendência de reorganização para níveis 

energicamente favoráveis, as três possíveis formas polimórficas α, β ' e β, tendem a 

alcançar a forma de maior estabilidade termodinâmica. Essa transição pode 

ocasionar a expulsão do material de recheio (MÜLLER et al., 2002).  
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Para todas as formulações estudadas, a matriz lipídica apresentou a forma 

polimórfica mais estável (β). Pela falta de análise das micropartículas logo após o 

preparo não se pode afirmar se as condições utilizadas no processo de 

microencapsulação favoreceram a obtenção na forma polimórfica β ou se ocorreu 

um rearranjo cristalino no período de 90 dias. Okuro et al. (2013a) e Gamboa et al. 

(2011), ao utilizarem como material carreador gordura interesterificada de palma e 

soja, respectivamente, não verificaram essa transição polimórfica no período de 

estocagem avaliado, ambos os trabalhos encontraram a forma polimórfica mais 

estável (β) logo após o preparo das micropartículas e durante o período de 

estocagem. 

 

 
Figura 25. Difratogramas DRX para o material ativo, agente carreador e as formulações: E1 (1:10 – 8000 rpm) e 
E2 (1:5 – 8000 rpm). 
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4.7. Espectroscopia de Infravermelho com Transformadas de Fourier – FTIR 

A análise espectroscopia de infravermelho com transformadas de Fourier 

permite detectar possíveis interações entre o material ativo, agente carreador e 

demais componentes das formulações. 

 Os espectros obtidos dos ingredientes e das micropartículas obtidas pela 

atomização das dispersões são apresentados na Figura 26 e das emulsões nas 

Figura 27 e 28. Os espectros das micropartículas foram coerentes com os espectros 

dos ingredientes utilizados, pois apareceram picos característicos do HP e gordura 

em todos os tratamentos, de água e PGPR nos tratamentos originados de emulsão. 

A ausência de novos picos sugestiona que não houve interação entre os materiais 

durante a obtenção das micropartículas por spray chilling. 

Assim como  Okuro (2013a) e Matos Jr. (2013) observaram, os espectros da 

gordura utilizada como material carreador apresentaram picos característicos.  Os 

picos 2851 e 2919 cm-1 estão relacionados com a presença de compostos 

carbonilados, 1741 com a vibração de grupos carbonilas e 1170 cm-1 com a presença 

de ésteres no material lipídico. 

A banda presente no comprimento de  aproximadamente 3300 cm-1 para o 

hidrolisado proteico de soja e também nas micropartículas está relacionada com a 

presença do grupamento amina que podem fornecer picos na região de 3300-3500 

cm-1. Yokota et al. (2012), durante a caracterização de lipossomas carregados de 

hidrolisado de caseína, atribuíram os picos 1627, 1516 e 1447 cm-1 à presença dos 

aminoácidos glutamato e lisina. No espectro do HP de soja utilizado pode-se 

relacionar a presença das bandas também nestes comprimentos a estes 

aminoácidos visto que ambos estão presentes no hidrolisado de soja, sendo o 

glutamato o aminoácido presente em grande concentração. Essas bandas estão 

presentes nos espectros do hidrolisado de soja puro e também nas amostras obtidas 

por emulsão e dispersão, confirmando a presença do material ativo nas 

micropartículas. 
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Os espectros das amostras obtidos por emulsão contêm um pico de banda 

típica da presença de água no comprimento de 3300 cm-1, relacionada com ligações 

de hidrogênio intermolecular na deformação axial (O-H) (SILVERSTEIN et al., 2000).  

 

Figura 26. Espectro de absorção na região do infravermelho para os componentes e diferentes formulações das 
micropartículas obtidas por dispersão. 
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Figura 27. Espectro de absorção na região do infravermelho para os componentes e diferentes formulações 
das micropartículas obtidas por emulsão, relação HP:carreador (1:10). 
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Figura 28. Espectro de absorção na região do infravermelho para os componentes e diferentes formulações das 
micropartículas obtidas por emulsão, relação HP:carreador (1:5). 
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5. Conclusão 

 

As formulações estudadas apresentaram comportamento Newtoniano, o que 

implica o material manter a mesma viscosidade ao longo de diferentes etapas do 

processamento. 

A técnica de spray chilling se mostrou eficiente na microencapsulação de 

hidrolisado proteico de soja, produzindo micropartículas esféricas que favorecem o 

escoamento do material, bem como sua aplicação em alimentos. A presença de 

aglomerados, embora implique em aumento do tamanho médio, resulta em melhor 

acomodação das partículas e menos poeira ao se manipular o pó. 

Os tamanhos das partículas obtidos são apropriados para uma futura 

aplicação em alimentos, pois não devem interferir negativamente na textura.  

 A variação na velocidade de agitação e na temperatura do preparo das 

formulações, mesmo proporcionando alterações na viscosidade, não acarretou em 

diferenças no tamanho da partícula ou ainda na eficiência de incorporação, não 

justificando o maior gasto de energia para essas condições. 

O modo de incorporação do HP na gordura vegetal, emulsão ou dispersão, 

foi, entre as variáveis avaliadas, a que mais influenciou as características das 

micropartículas. Partículas obtidas por emulsão tem maior eficiência de 

incorporação, todavia, em trabalhos futuros seria interessante avaliar se essas 

partículas são capazes de manter a eficiência de retenção ao longo do tempo e 

durante uma aplicação, devido à presença de poros detectadas pelas microscopias 

eletrônica de varredura e confocal. 

Assim, a formulação preparada por emulsão à 60°C e 6000 rpm é a indicada 

para uma futura aplicação das micropartículas lipídicas sólidas carregadas de 

hidrolisado proteico em matrizes alimentícias, avaliando assim se a 

microencapsulação provê o mascaramento do gosto amargo do produto, 

comprovando a eficácia da técnica de encapsulação para este fim, o que ampliaria 

as possibilidades de aplicações de HP em diferentes produtos. 
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