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E ir tocando em frente.  

Como um velho boiadeiro levando a boiada,  

Eu vou tocando os dias pela longa estrada. Eu vou. Estrada eu sou. 

 

Todo mundo ama um dia, todo mundo chora. 

Um dia a gente chega e no outro vai embora. 

Cada um de nós compõe a sua história.  

Cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz.” 

 

(Almir Sater & Renato Teixeira) 



 

 

RESUMO 

 

PEREIRA, Ana Lúcia Fernandes. Elaboração e secagem em spray dryer de bebida 

probiótica formulada a partir da fermentação do suco de caju. 2013. Tese – Programa de 

Pós-graduação em Ciência e Tecnologia de alimentos. Universidade Federal do Ceará, 

Fortaleza. 

 

O objetivo desta pesquisa foi elaborar um produto probiótico à base de suco de caju pronto 

para beber, como também, na forma desidratada obtida pela secagem por aspersão (spray 

drying). A primeira etapa da pesquisa consistiu em otimizar as condições de crescimento do 

Lactobacillus casei NRRL B-442 em suco de caju, a quantidade adequada de inóculo e o 

tempo de fermentação. As condições ótimas para produção do suco de caju probiótico foram: 

pH inicial de 6,4, temperatura de fermentação de 30°C, quantidade de inóculo de 7,48 log 

UFC/mL (L. casei) e 16 h de fermentação. O suco de caju mostrou ser tão eficiente quanto os 

produtos lácteos para o crescimento de L. casei. Em uma segunda etapa, foi avaliada a 

estabilidade da bebida probiótica de caju estocada por 42 dias a 4°C. Foram realizadas 

análises no suco de caju não fermentado (controle) e nos sucos fermentados com L. casei 

NRRL B-442, adicionado ou não de 8% (p/v) de sacarose depois da fermentação. Durante a 

estocagem, foram realizadas as determinações de viabilidade de L. casei NRRL B-442, 

conteúdo de açúcares e ácidos orgânicos, cor, atividade antioxidante e enzimática e aceitação 

sensorial. Foi observado que o número de células viáveis aumentou no suco de caju contendo 

sacarose ao longo da estocagem. Além disso, a fermentação proporcionou um efeito 

conservante no conteúdo de ácido ascórbico que teve uma redução menos intensa, com a 

estocagem, nos sucos fermentados, quando comparados com o controle. A atividade 

antioxidante e o conteúdo de polifenóis apresentaram similar tendência. Reações que reduzem 

o valor nutricional causadas por enzimas foram minimizadas nas amostras fermentadas 

durante a estocagem. Nessas amostras foi observada maior redução da atividade enzimática da 

polifenoloxidase e peroxidase. Durante a estocagem, o aumento do croma indicou que a cor 

amarela foi intensificada, sendo bem aceita pelos consumidores. Os atributos sensoriais 

(aroma, sabor, acidez e cor) do suco de caju probiótico foram positivamente influenciados 

pela estocagem sob refrigeração por 42 dias. Na terceira etapa da pesquisa, foi avaliado o 

efeito da desidratação por spray drying no suco de caju contendo L. casei NRRL B-442, além 



 

 

de avaliar a influência da temperatura de estocagem sobre a viabilidade de L. casei e nas 

propriedades físicas do pó, durante 35 dias de estocagem. Os agentes de secagem usados 

foram: 20% (p/v) de maltodextrina ou 10% (p/v) de maltodextrina + 10% (p/v) de goma 

arábica. O suco de caju probiótico desidratado por spray drying apresentou níveis satisfatórios 

de sobrevivência de L. casei NRRL B-442, durante a secagem. Durante a estocagem, a adição 

de 10% (p/v) de maltodextrina + 10% (p/v) de goma arábica manteve a viabilidade 

microbiana dentro de níveis satisfatórios quando o pó foi submetido à refrigeração a 4ºC. 

Entretanto, maiores diferenças na coloração do pó reconstituído e maior tempo de reidratação 

foram obtidos nesta condição. Já a adição de 20% (p/v) de maltodextrina proporcionou 

melhor rendimento. Em conclusão, o suco de caju pode ser utilizado como substrato para o 

desenvolvimento de bebida probiótica, e a condição dos agentes de secagem de 10% de 

maltodextrina + 10% de goma arábica mostra-se adequada para manter os níveis satisfatórios 

de L. casei NRRL B-442 por até 35 dias, no suco de caju probiótico desidratado estocado a 

4°C. 

 

Palavras-chave: Probióticos. Lactobacillus casei. Ácido ascórbico. Capacidade antioxidante. 

Análise sensorial. Secagem por aspersão. 



 

 

ABSTRACT 

 

PEREIRA, Ana Lúcia Fernandes. Production and spray drying of probiotic beverage 

made from the fermentation of cashew apple juice. 2013. Tese – Programa de Pós-

graduação em Ciência e Tecnologia de alimentos. Universidade Federal do Ceará, Fortaleza. 

 

The objective of this study was to develop a probiotic cashew apple juice ready to drink and 

in the dehydrated form through spray drying. The first stage of the study was the optimization 

of Lactobacillus casei NRRL B-442 cultivation in cashew apple juice, to optimize the proper 

inoculum amount and the fermentation time. The optimum conditions for probiotic cashew 

apple juice production were: initial pH 6.4, fermentation temperature of 30°C, inoculation 

level of 7.48 log CFU/mL (L. casei) and 16 h of fermentation process. Cashew apple juice 

showed to be as efficient as dairy products for L. casei growth. In a second stage, the stability 

of probiotic cashew apple juice stored for 42 days at 4°C was evaluated. Analyses were 

conducted in the non fermented cashew apple juice (control), and in the fermented juices with 

L. casei NRRL B-442, with 8% (w/v) of sucrose (sugar table), after fermentation, and without 

the addition of sugar. The viability of the probiotic bacteria, sugars and organic acids content, 

color, antioxidant and enzymatic activity, and sensory characteristics were evaluated during 

the storage. Viable cell counts increased in the probiotic cashew apple containing sucrose 

along the storage period. Moreover, the fermentation lead to the preservation of the ascorbic 

acid content, which had a less intense reduction in the fermented cashew apple juices 

compared to the non fermented sample. The antioxidant activity and total polyphenolic 

compounds of cashew apple juice had a similar trend. Browning reactions and nutritional 

breakdown caused by enzymes were minimized in the fermented samples during storage. In 

these samples, a higher reduction of the enzymatic activity of polyphenoloxidase and 

peroxidase activity was observed. During the storage, the increase in the chroma values 

indicated that yellowness was reinforced, being well accepted by consumers. The sensory 

attributes (aroma, flavor, acidity and color) of probiotic cashew apple juice were positively 

influenced by storage under refrigeration for 42 days. In the third stage of the research, the 

effects of dehydration by spray drying in cashew apple juice containing L. casei NRRL B-442 

was assessed and the influence of storage temperature on the viability of L. casei NRRL B-

442 and physical properties of the powder were evaluated during 35 days of storage. The 



 

 

drying agents used were: 20% (w/v) maltodextrin or 10% (w/v) maltodextrin + 10% (w/v) 

arabic gum. The powder of probiotic cashew apple juice showed satisfactory levels of L. casei 

survival, during drying. During storage, the addition of 10% (w/v) maltodextrin + 10% (w/v) 

arabic gum kept microbial viability within satisfactory levels when the powder was subjected 

to cooling at 4°C.  However, greater differences in the reconstituted powder color and higher 

rehydration time were obtained in this condition. On the other hand, the addition of 20% 

(w/v) maltodextrin provided better yield. In conclusion, cashew apple juice is a good substrate 

for the probiotic beverage production, and the condition of drying agents 10% maltodextrin + 

10% arabic gum is adequate to maintain satisfactory levels of L. casei NRRL B-442 survival 

for 35 days, in the powder of probiotic cashew juice stored at 4°C. 

 

Keywords: Probiotic. Lactobacillus casei. Ascorbic acid. Antioxidant capacity. Sensory 

analysis. Spray drying 
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INTRODUÇÃO 

 

A alimentação saudável tem estimulado inúmeros estudos para comprovar a atuação 

de componentes bioativos na redução de riscos de certas doenças. Neste contexto, grandes 

avanços vêm ocorrendo no desenvolvimento dos chamados probióticos. 

Os probióticos são micro-organismos vivos que conferem efeitos benéficos sobre o 

hospedeiro quando administrados em quantidades adequadas (FAO/ WHO, 2002; SAAD; 

CRUZ; FARIA, 2011). Várias pesquisas têm descrito seus benefícios à saúde, como a redução 

da intolerância à lactose, a redução dos níveis de colesterol, a estimulação do sistema imune, 

o alívio da constipação, o aumento da absorção de minerais, os efeitos antimutagênicos, anti-

carcinogênicos e anti-hipertensivos (ESPINOZA; NAVARRO, 2010; RANADHEERA; 

BAINES; ADAMS, 2010). 

Tradicionalmente, os probióticos têm sido adicionados a iogurtes e outros produtos 

lácteos fermentados. No entanto, atualmente, diversas matérias-primas têm sido estudadas 

para determinar se são substratos adequados para a produção de probióticos não lácteos 

(ESPINOZA; NAVARRO, 2010). Nesse contexto, os sucos de frutas tem se apresentado 

como substratos ideais, uma vez que eles já contem nutrientes benéficos, como minerais, 

vitaminas, fibras e antioxidantes. Além disso, as bebidas a base sucos de frutas apresentam a 

vantagem de possuírem sabor que são apreciados para todas as faixas etárias e serem 

percebidos como alimentos saudáveis e refrescantes (GARCHA; KAURANI, 2011; 

SHEEHAN; ROSS; FITZGERALD, 2007).  

O caju possui pedúnculo que é geralmente explorado comercialmente na forma de 

polpa congelada, suco e néctar. O suco de caju é uma complexa mistura de vitaminas, 

polifenóis, açúcares, sais minerais, ácidos orgânicos e aminoácidos. Consiste em uma 

excelente fonte de vitamina C e contém aproximadamente seis vezes mais vitamina C do que 

o suco de laranja (ASSUNÇÃO; MERCADANTE, 2003). 

Com isso, o suco de caju apresenta-se como uma alternativa para a produção de 

alimentos probióticos, visto que a agroindústria do caju representa nos dias atuais parcela 

significativa da economia do Nordeste do Brasil, em decorrência da grande produção e 

aproveitamento dos frutos na fabricação de produtos industrializados (ZEPKA et al., 2009). 

Atualmente, os alimentos em pó vêm aumentando seu espaço no mercado, visto que 

esses produtos reduzem os custos de certas operações, tais como embalagem, transporte e 

armazenamento, além de agregar valor à matéria-prima. Entre os diferentes métodos de 
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desidratação, a secagem por spray drying, é o processo mais comum usado na indústria 

alimentícia por ser econômico, flexível e contínuo (SAGAR; KUMAR, 2010). Neste 

processo, pequenas gotículas de líquido são rapidamente secas à medida que entram em 

contato com uma corrente de ar quente. O pequeno tamanho das gotículas permite a secagem 

muito rápida e o tempo de permanência do material dentro do spray dryer é da ordem de 

segundos (CHEGINI; GHOBADIAN, 2007). 

Diante disso, a secagem por spray drying é uma alternativa bastante viável para a 

conservação dos sucos de frutas, visto que, gera um produto na forma de pó, com maior valor 

agregado e de fácil manipulação, o qual, devido à redução da quantidade de água para 

próximo de 2%, torna-se bastante estável, podendo ser estocado, na temperatura ambiente, por 

um período prolongado (MORAGA et al., 2012). 

Desta forma, o objetivo desta pesquisa foi elaborar um produto probiótico à base de 

suco de caju pronto para beber, como também, na forma desidratada obtida por spray drying. 

Para elaboração desta tese, o trabalho de pesquisa foi dividido em quatro capítulos. O 

primeiro capítulo apresenta uma revisão bibliográfica abordando os principais temas 

envolvidos no trabalho com ênfase na importância dos alimentos probióticos, sucos de frutas 

como matriz para veiculação de micro-organismos probióticos e estabilidade de bactérias 

probióticas durante armazenamento de sucos probióticos, finalizando com revisão sobre a 

secagem por spray drying e secagem de alimentos probióticos.  

O segundo capítulo relata o estudo desenvolvido para avaliar as condições ótimas de 

crescimento de Lactobacillus casei NRRL B-442 em suco de caju, como também a 

quantidade de inóculo e o tempo de fermentação. 

No terceiro capítulo, foi avaliado a sobrevivência de Lactobacillus casei NRRL B-

442, o teor de açúcares e ácidos orgânicos, a cor, a atividade antioxidante, a atividade 

enzimática e as características sensoriais do suco de caju probiótico, com e sem adição de 8% 

de sacarose, estocado sob refrigeração por 42 dias. 

Por fim, o objetivo do quarto capítulo foi desenvolver um novo alimento probiótico, a 

partir da desidratação por spray drying do suco de caju contendo Lactobacillus casei NRRL 

B-442. Além disso, foi avaliada a influência da temperatura de estocagem sobre a viabilidade 

do L. casei, como também sobre propriedades físicas do pó, durante 35 dias de estocagem.  
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CAPÍTULO 1: REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

1.1 Importância dos alimentos funcionais probióticos 

 

Nas últimas décadas, a busca por alimentos funcionais aumentou consideravelmente, 

uma vez que estes passaram a ser vistos não somente como uma fonte de nutrientes, mas 

também como promotores de bem estar e saúde, em virtude da redução do risco de doenças 

(ESPIRITO SANTO et al., 2011; SIRÓ et al., 2008). Dentro deste contexto, os probióticos 

têm sido amplamente estudados para sua aplicação em alimentos, devido a inúmeras 

atribuições em relação aos seus benefícios à saúde. Os probióticos são descritos como micro-

organismos vivos, que quando administrados em quantidades adequadas, conferem benefícios 

à saúde do hospedeiro (FAO/ WHO, 2002). 

Os benefícios à saúde atribuídos à ingestão dos probióticos têm sido evidenciados em 

inúmeros estudos para sua aplicação em humanos, como a redução da intolerância à lactose, a 

redução dos níveis de colesterol, a estimulação do sistema imune, o alívio da constipação, o 

aumento da absorção de minerais, os efeitos antimutagênicos, anti-carcinogênicos e anti-

hipertensivos (COLBÉRE-GARAPIN et al., 2007; GARAI-IBABE et al., 2010; 

MATSUMOTO; SAKAMOTO; BENNO, 2009; SHAH, 2007; VASILJEVIC; SHAH, 2008). 

Dentre as funções mais importantes atribuídas aos probióticos, destaca-se sua ação 

contra micro-organismos patogênicos (MINOCHA, 2009). A modulação da microbiota 

intestinal pelos probióticos ocorre através da exclusão competitiva. Estes organismos inibem 

o crescimento excessivo de bactérias patogênicas mediante competição por locais de adesão e 

nutrientes. Além disso, elas produzem substâncias bactericidas como bacteriocinas, peróxido 

de hidrogênio diacetil e ácidos orgânicos, que reduzem o pH intestinal e retardam o 

crescimento de bactérias patogênicas sensíveis a ácidos (VUYST; FALONY; LEROY, 2008; 

SAAD; CRUZ; FARIA, 2011). 

Diversos micro-organismos podem ser considerados potencialmente probióticos, 

sendo aplicadas comercialmente diversas espécies de bactérias ácido láticas, como 

Lactobacillus sp., além de linhagens do gênero Bifidobacterium (FLOCH, 2010; 

VASILJEVIC; SHAH, 2008). A principal razão para esta escolha é o fato destes gêneros 

serem habitantes predominantes do intestino humano, sendo Bifidobacterium do intestino 

grosso e Lactobacillus do intestino delgado. Os gêneros Lactococcus, Enterococcus, 
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Leuconostoc, Saccharomyces, Propionibacterium possuem espécies consideradas como 

micro-organismos probióticos (PRADO et al., 2008). 

Dentre as bactérias do gênero Lactobacillus, podemos destacar as da espécie 

Lactobacillus casei, as quais são bactérias ácido láticas, geneticamente heterogêneas, capazes 

de colonizar vários ambientes naturais e artificiais. As cepas do grupo Lactobacillus casei têm 

sido amplamente estudadas com relação às suas propriedades promotoras à saúde e várias 

funções benéficas para o organismo humano têm sido atribuídas ao consumo regular de 

produtos alimentares que contenham essas cepas. As bactérias desse grupo são de grande 

interesse para a indústria de alimentos, uma vez que apresentam a capacidade de melhorar a 

qualidade dos produtos. Consequentemente, uma série de estudos tem sido realizada para 

avaliar a viabilidade dessas bactérias como probióticos em produtos lácteos, entre outros 

produtos alimentares (BURITI; SAAD, 2007).  

O consumo de quantidades adequadas dos micro-organismos probióticos deve ser 

suficiente para a manutenção das concentrações ativas fisiologicamente in vivo. Diante disso, 

propõe-se que a dose mínima diária da cultura probiótica considerada terapêutica seja de 8,00 

a 9,00 log UFC, o que corresponde ao consumo de 100 g de produto contendo de 6,00 a 7,00 

log UFC/g (AKALIN et al., 2007; SAAD; CRUZ; FARIA, 2011). Na legislação brasileira, é 

exigido que produtos probióticos, incluindo os iogurtes e leites fermentados, apresentem 

população mínima de 8,00 a 9,00 UFC na recomendação diária do produto pronto para o 

consumo (ANVISA, 2008). 

Prado et al. (2008) relataram que para exercerem o efeito probiótico, os micro-

organismos adicionados em produtos comercializados devem atender alguns requisitos, 

incluindo a sua sobrevivência, atividade e estabilidade durante o armazenamento sem afetar 

negativamente o sabor, o aroma e a textura dos produtos aos quais forem adicionados. Além 

destes requisitos tecnológicos, os de segurança e de funcionalidade dos micro-organismos 

devem ser avaliados no processo de seleção para sua aplicação em humanos (ROKKA; 

RANTAMAKI, 2010). Dentre os requisitos de segurança, o probiótico não deve ser 

patogênico, não apresentar toxicidade e sua origem deve ser o trato gastrointestinal de 

humanos saudáveis (KUMAR; GHOSH; GANGULI, 2011). A capacidade de aderir à mucosa 

intestinal, atividade antagonista, produção de substâncias antimicrobianas e a resistência ao 

suco gástrico e aos sais biliares são algumas características avaliadas durante a seleção dos 

micro-organismos (VASILJEVIC; SHAH, 2008). 
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1.2 Alimentos contendo probióticos 

 

Os produtos lácteos são considerados veículos ideais de bactérias probióticas no trato 

gastrointestinal, sendo a maioria desses produtos representada por leites fermentados, queijos, 

sorvetes, leite em pó e sobremesas lácteas (RANADHEERA; BAINES; ADAMS, 2010; 

SANCHEZ et al., 2009; SAXELIN, 2008).  

Florence et al. (2012) compararam a sobrevivência de cepas probióticas  de 

Bifidobacterium lactis  e o conteúdo de ácidos graxos bioativos em leite orgânico e 

convencional. Os resultados indicaram que o leite orgânico se mostrou mais eficiente em 

produzir leites fermentados contendo cepas de B. lactis Bb12 e BL04, visto que proporcionou 

maiores contagens de células viáveis e dos ácidos linolênico e linoléico conjugado. 

Donkor et al. (2007) desenvolveram um iogurte de soja, utilizando extrato 

hidrossolúvel de soja enriquecido com inulina (2%) ou pela associação de rafinose (1%) e 

glicose (1%). Várias combinações de cepas probióticas foram utilizadas para elaboração do 

novo produto. Os resultados demonstraram que a suplementação do iogurte tanto com 

rafinose, quanto com rafinose e glicose promoveu um aumento do número de micro-

organismos probióticos durante a fermentação e a estocagem (21 dias/ 4ºC), com viabilidade 

celular acima de 8,00 log UFC/mL.  

Nousia, Androulakis e Fletoris (2011) avaliaram a viabilidade de Lactobacillus 

acidophilus LMGP-21381 em sorvete e sua influência na aceitabilidade sensorial do produto. 

Os resultados mostraram uma redução no número de células viáveis com o congelamento. No 

entanto, as populações foram acima do nível mínimo recomendado que é de 6,00 log UFC⁄g. 

Além disso, os atributos sensoriais de aroma, sabor e textura foram bem aceitos pelos 

consumidores. Diante disso, os autores concluíram que o sorvete consiste em uma excelente 

alternativa de alimentos funcionais contendo probióticos. 

Magariños et al. (2008) avaliaram a produção de sobremesas lácteas contendo micro-

organismos probióticos. Para isso, os autores utilizaram cepas de Lactobacillus casei Shirota e 

Bifidobacterium animalis Bb12, com concentrações iniciais de inóculo de 9,17 e de 9,54 log 

UFC/g, respectivamente. Os autores observaram que, após a diluição do inóculo nas 

sobremesas lácteas, as populações de ambos os micro-organismos reduziram para 8,00 log 

UFC/g, mantendo essa viabilidade durante 14 dias de armazenamento a 5°C. 

Em um estudo com queijo branco probiótico, Mahmoudi, Khosrowshahi e Zomorodi 

(2012) avaliaram a viabilidade de Bifidobacterium animalis (ATCC 25527) e Lactobacillus 
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rhamnosus (ATCC 7469), durante a maturação por 60 dias. Os resultados indicaram que 

durante a maturação, a sobrevivência das bactérias probióticas se manteve entre 6,00 e 7,00 

log UFC/g.  

Santos et al. (2012), ao desenvolverem queijo coalho probiótico a partir de leite de 

cabra enriquecido com ácido linoleico conjugado, obtiveram viabilidade de 7,00 log UFC/g 

de L. acidophilus, após 60 dias de maturação. Os autores concluíram que queijo coalho 

caprino probiótico enriquecido com ácido linoleico conjugado consiste em uma fonte de 

micro-organismos e ácidos graxos benéficos à saúde. 

Tradicionalmente, os probióticos têm sido adicionados a iogurtes e outros produtos 

lácteos fermentados (ESPINOZA; NAVARRO, 2010). Contudo, nos últimos anos, existe uma 

crescente demanda dos consumidores por produtos probióticos não lácteos, visto que os de 

origem láctea podem apresentar inconveniências como o teor de colesterol e lactose, que 

restringe seu consumo por parte da população. Diante disso, matérias-primas de origem não 

láctea, têm sido amplamente estudadas para determinar se são substratos adequados para 

serem usadas pelas bactérias probióticas (RAY; SIVAKUMAR, 2009).  

Charalampopoulos e Pandiella (2010) estudaram a viabilidade de L. plantarum em 

cevada, trigo e extratos de malte. Após a inoculação, os cereais foram incubados por 24 h a 

37ºC, e foram posteriormente armazenadas a 4ºC por 70 dias. Os autores concluíram que os 

cereais utilizados consistem em potenciais substratos para o crescimento de L. plantarum, 

mantendo a viabilidade durante a estocagem refrigerada. 

Possemier et al. (2010), por sua vez, avaliaram o uso do chocolate como potencial 

agente de proteção para uma mistura de duas cepas probióticas. Os dados indicaram que o 

chocolate se mostrou um excelente revestimento para as culturas, protegendo-as contra 

condições de estresse ambiental. 

Jaworska et al. (2011) utilizaram duas cepas probióticas (L. acidophilus e L. casei 

Bif3’/IV) a fim de desenvolver lombo suíno fermentado e avaliaram os critérios sensoriais e 

microbiológicos desse produto. Os autores concluíram que é possível desenvolver um novo 

alimento probiótico a partir da fermentação de lombo suíno, uma vez que o alimento 

apresentou boa qualidade sensorial e microbiológica, bem como níveis de viabilidade 

satisfatórios de bactérias probióticas (6,00 log UFC/g) após seis meses de armazenamento. 

Os probióticos também estão sendo incorporados em bebidas, bem como 

comercializados como suplementos na forma comprimidos, cápsulas e preparações 

liofilizadas (CANANI et al., 2007).  
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1.2.1 Sucos de frutas como matriz para veiculação de micro-organismos probióticos 

 

A obtenção de produtos probióticos a partir de fontes vegetais tem sido proposta 

(FAZELI et al., 2007; GRANATO et al., 2010; NUALKAEKUL; CHARALAMPOPOULOS, 

2011). Em geral, tais substratos têm-se apresentado como ideais, uma vez que possuem 

inúmeros nutrientes benéficos, como minerais, vitaminas, fibras e antioxidantes, bem como 

não apresentarem os alérgenos do leite (GARCHA; KAURANI, 2011). Por outro lado, a 

sobrevivência de L. casei em alimentos lácteos e não lácteos também evidencia o potencial do 

uso de tais subtratos. De fato, Zhou et al. (2009) obtiveram contagens de células viáveis em 

leite fermentado, expressas em log UFC/mL, de 8,59±0,04, enquanto Sheehan, Ross e 

Fitzgerald (2007) reportaram 8,20±0,01 em suco de abacaxi probiótico.  

Embora frutas e hortaliças tenham sido indicadas como meios apropriados para o 

crescimento de probióticos, a sobrevivência destes micro-organismos nesse tipo de matriz 

ainda é mais complexa que em produtos lácteos, visto que as bactérias láticas precisam se 

proteger das condições ácidas destes meios (SHAH, 2007). Além disso, reforça-se a 

necessidade de adquirir novos conhecimentos das distintas operações empregadas na 

produção de tais alimentos e o nível de influência dos parâmetros e etapas envolvidas no 

processo sobre a sobrevivência desses micro-organismos (CRUZ et al., 2009).  

Neste contexto, Costa (2011) reportou que as condições ótimas de crescimento de L. 

casei NRRL B-442 em suco de abacaxi foram: pH de 5,8, temperatura de 31°C e tempo de 

fermentação de 12 h. Já, Nagpal, Kumar e Kumar (2012), utilizando duas cepas (L. plantarum 

ou L. acidophilus) para a produção de sucos de laranja e uva probióticos, observaram que as 

duas culturas foram aptas a manter a viabilidade em ambos os sucos, apesar da alta acidez dos 

mesmos. Além disso, Fonteles et al. (2012), avaliando o efeito da viabilidade de L. casei 

NRRL B-442 em suco de melão probiótico durante armazenamento refrigerado por 42 dias, 

relataram uma contagem de células viáveis no suco ao final do período de estocagem superior 

a 8,00 Log UFC/mL, a qual é considerada adequada para produtos fermentados contendo 

probióticos. 

Já no que se refere ao impacto sensorial das culturas probióticas sobre os sistemas não 

lácteos, diferentes estudos têm sido realizados avaliando sensorialmente a aceitação destes 

produtos sobre amostras populacionais (COELHO, 2009; CRUZ et al., 2010) e os resultados 

ainda divergem. No estudo desenvolvido por Luckow e Delahunty (2004), os autores 

avaliaram o suco de laranja contendo ingredientes funcionais prebióticos e probióticos 
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(Lactobacillus GG) e, segundo seus provadores, o suco de laranja funcional possuía 

características inaceitáveis, como aroma lático, sabor medicinal, artificial e terra. Por outro 

lado, Coelho (2009) verificou uma aceitação global de 84% por painel de provadores não 

treinados, em suco probiótico de laranja adoçado. 

Assim, embora tais estudos já tenham sido realizados avaliando sensorialmente a 

aceitação destes produtos, Granato et al. (2010) propõe que ainda são necessárias maiores 

informações, quanto à determinação da aceitação e preferência do consumidor em termos de 

aparência, aroma, textura e sabor.  

Em geral, a fermentação por bactérias láticas pode ser considerada uma tecnologia 

simples e efetiva em manter e/ou melhorar o valor nutricional, as propriedades sensoriais e 

antioxidantes de smoothies de frutas (DI CAGNO et al., 2011). Contreras et al. (2011) 

relataram que a atividade antioxidante das frutas  está diretamente relacionada aos compostos 

fenólicos presentes. Vários estudos têm reportado que a fermentação por bactérias láticas 

proporcionaram um aumento nos níveis de compostos antioxidantes como polifenóis, 

flavonóides e beta-caroteno (FIGUEIREDO et al., 2008; HERNANDEZ et al., 2007; WU et 

al., 2011). Ng et al. (2011) utilizando partes da planta asiática Anoectochilus formosanus para 

elaboração de um produto probiótico, observaram um aumento nos níveis de fenólicos e da 

atividade antioxidante após a fermentação por L. acidophilus, L. casei e B. longum.  

 

1.2.1.1 Estabilidade de bactérias láticas durante armazenamento dos sucos probióticos 

 

As concentrações mínimas de micro-organismos probióticos nos alimentos para 

exercer seus efeitos benéficos à saúde (6,00 log UFC/mL) devem ser mantidas em todos os 

passos do processamento do alimento, desde a sua fabricação até a ingestão pelo consumidor. 

Portanto, a manutenção da viabilidade das cepas probióticas durante a estocagem dos 

alimentos é de grande importância (ESPIRITO SANTO et al., 2011). 

Dentre os fatores que influenciam a viabilidade de bactérias probióticas no produto 

elaborado, podem ser destacados o gênero, espécie e cepa do micro-organismo; a formulação 

e composição do alimento (acidez, conteúdo de carboidratos utilizáveis, fontes de nitrogênio, 

conteúdo mineral e atividade de água) ao qual foram adicionadas; as condições físicas de 

estocagem (tempo, temperatura) e possíveis interações dos probióticos (RANADHEERA; 

BAINES; ADAMS, 2010).   
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Pesquisas tem mostrado que um alto conteúdo de fibra e proteínas é favorável para 

manutenção da viabilidade de bactérias probióticas durante a estocagem refrigerada de sucos 

de frutas como laranja, maçã, toranja, groselha, abacaxi e limão (CHAMPAGNE; 

GARDNER, 2008; DING; SHAH, 2008; NUALKAEKUL; SALMERON; 

CHARALAMPOPOULOS, 2011). Em contraste, baixo pH (<3,2) e alta concentração de 

fenólicos totais (>1,5 g/L) reduziram o número de células viáveis de L. plantarum e B. 

longum em sucos de morango e romã, durante 28 dias de estocagem refrigerada 

(NUALKAEKUL; SALMERON; CHARALAMPOPOULOS, 2011). 

Shah et al. (2010) avaliaram a sobrevivência de três diferentes linhagens de bactérias 

(L. rhamnosus, B. lactis e L. casei LPC) em sucos de frutas enriquecidos com extrato de 

semente de uva, extrato de chá verde e vitamina C. Esses autores tiveram uma concentração 

inicial de 8,32 log UFC/mL e ao final de 42 dias de armazenamento a viabilidade dos micro-

organismos nos sucos foram de 4,29, 7,41 e 6,44 log UFC/mL, respectivamente. Isso 

evidencia que a utilização de nutrientes específicos nesses meios pode influenciar de maneira 

distinta a sobrevivência desses produtos.  

Sheehan, Ross e Fitzgerald (2007), avaliando a viabilidade de L. casei, L. rhamnosus e 

L. paracasei em sucos de frutas durante a estocagem, observaram que essas espécies 

apresentaram valores acima de 7,00 log UFC/mL no suco de laranja e acima de 6,00 log 

UFC/mL no suco de abacaxi, após 84 dias de armazenamento sob refrigeração.  

Em estudo realizado por Champagne e Gardner (2008) com suco de várias frutas foi 

avaliada a estabilidade de nove cepas de lactobacilos por 80 dias sob estocagem refrigerada, 

como também a resistência a condições simuladas do trato gastrointestinal. Esses autores 

concluíram que a viabilidade foi dependente da cepa, tendo L. rhamnosus sido mais resistente 

que L. acidophilus. Além disso, foi observado que 30 dias de estocagem não apresentou efeito 

na sensibilidade dos micro-organismos probióticos a enzimas biliares ou pancreáticas. 

 Mousavi et al. (2010), também comparando a viabilidade diversas cepas no suco de 

romã, obtiveram diferenças de acordo com a espécie utilizada durante o armazenamento. L. 

plantarum e L. delbrueckii foram estáveis durante 14 dias de estocagem refrigerada, enquanto 

L. paracasei e L. acidophilus perderam a viabilidade no suco. 

Nualkaekul e Charalampopoulos (2011) avaliaram a sobrevivência de L. plantarum 

em vários sucos de frutas submetidos a diferentes condições e estocado por 42 dias. De 

acordo com os resultados obtidos, L. plantarum apresentou boa viabilidade com altos níveis 

de ácido cítrico e alto valor de pH durante toda a estocagem. Entre os sucos testados, houve 
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um maior número de células viáveis para o suco de laranja, toranja, groselha, abacaxi e limão, 

enquanto o suco de romã apresentou redução com a estocagem.  

Champagne, Raymond e Gagnon (2008) avaliaram a viabilidade de L. rhamnosus 

R0011 em suco misto contendo maçã, pêra e framboesa por 28 dias, em condições de 

armazenamento que simulavam as condições de uso do consumidor. Para isso, utilizaram-se 

garrafas de polietileno tereftalato (PET) com capacidade de 1 L, que depois de aberta eram 

retiradas amostras de 250 mL a cada 7 dias. Os autores concluíram que os consumidores 

podem esperar uma boa viabilidade de L. rhamnosus ao longo do armazenamento em 

geladeira por 28 dias, ainda que as garrafas estejam abertas e as células estejam expostas ao 

oxigênio.  

 

 

1.3 Suco de caju 

 

Os sucos de frutas são consumidos e apreciados em todo o mundo, não só pelo seu 

sabor, mas, também, por serem fontes naturais de carboidratos, carotenóides, vitaminas, 

minerais e outros componentes importantes. Segundo a Associação Brasileira das Indústrias 

de Refrigerantes e de Bebidas Não Alcoólicas (ABIR), em 2008 somente o setor de sucos e 

néctares de frutas prontas para beber faturou US$ 1,9 bilhão com a venda de 476 milhões de 

litros. Isso representa aumento de 11% tanto da receita quanto do volume de 2007 para 2008 

(VENTURINI FILHO, 2010).  

O caju (Anacardium occidentale L.) é uma cultura tropical que exerce importante 

papel econômico e social na região Nordeste do Brasil. É formado pela amêndoa (castanha), 

que é o verdadeiro fruto do cajueiro, e pedúnculo (ZEPKA et al., 2009). Consiste em uma das 

frutas com a produção mais expressiva no Brasil, no entanto, menos de 20% de sua produção 

é utilizada pela indústria de suco de frutas. Isso geralmente é causado pela concentração da 

época da colheita em três meses, mostrando a importância da agroindústria para agregar valor 

aos produtos finais (VENTURINI FILHO, 2010).  

 O caju é uma complexa mistura de vitaminas, polifenóis, açúcares, sais minerais, 

ácidos orgânicos, aminoácidos, é uma excelente fonte de vitamina C. Com isso, o segmento 

de sucos é considerado da maior importância na industrialização do pedúnculo de caju, com 

grande potencial no mercado nacional e internacional (ASSUNÇÃO; MERCADANTE, 2003; 

ZEPKA et al., 2009).  
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1.4 Secagem por spray driyng 

 

A desidratação de alimentos é um processo combinado de transferência de calor e 

massa, no qual a disponibilidade de água no alimento é reduzida, dificultando a atividade 

enzimática, deteriorações de origem físico-químicas e crescimento microbiano. Os produtos 

alimentícios em pó são atualmente cada vez mais utilizados pela indústria de alimentos, tendo 

em vista que tais produtos reduzem significativamente os custos de certas operações, tais 

como: embalagem, transporte e armazenamento, elevando o valor agregado dos mesmos e 

prolongando sua vida útil (GOULA; ADAMOPOULOS, 2010; KITAMURA, 2009; 

PARAMITA et al., 2010).  

A secagem por aspersão (spray drying) tem sido aplicada a vários alimentos líquidos e 

pastosos, em virtude do rápido contato dos mesmos com as altas temperaturas, minimizando 

danos térmicos, além da elevada produção e baixo custo em comparação com a liofilização. 

Esse processo de secagem consiste em pulverizar um líquido para dentro de uma câmara 

submetida a uma corrente controlada de ar quente, que supre o calor necessário à evaporação 

da água, resultando na formação de um pó. A evaporação da água é muito rápida, graças à alta 

relação área de superfície/volume das gotículas. Com isso, o tempo de exposição das 

partículas ao calor é curto (geralmente poucos segundos), e a temperatura no interior da 

gotícula não ultrapassa 100ºC, o que reduz a ocorrência de alterações indesejáveis em 

compostos termossensíveis (CAL; SOLLOHUB, 2010).  

A maneira de atomizar e as propriedades do líquido atomizado influenciam o tamanho 

da partícula sólida, sua densidade, aparência e umidade. O tipo de contato líquido ar quente e 

a evaporação influenciam não só essas características, como também a capacidade de retenção 

de aroma e sabor, enquanto a técnica de separação do pó do ar seco influencia a granulometria 

do produto desejado (JULIANO; BARBOSA-CANOVAS, 2010). 

Diante disso, a secagem por atomização, quando realizada em condições otimizadas, 

tem se mostrado um método eficiente na obtenção de vários tipos de produtos alimentícios. A 

secagem de produtos ricos em açúcar, como sucos de fruta, apresenta um grande potencial 

econômico, uma vez que resulta em produtos com volume muito reduzido, o que facilita seu 

transporte e armazenamento, e também apresenta maior vida útil (GOULA; 

ADAMOPOULOS, 2010). No entanto, a secagem de sucos de fruta por spray drying 

apresentam algumas dificuldades como alta pegajosidade (stickiness) e higroscopicidade, 

susceptibilidade à aglomeração e problemas de fluidez (FERRARI et al., 2012). 
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Para minimizar esses problemas podem ser utilizados adjuvantes de secagem, pois 

além de protegerem os sucos de frutas contra degradações químicas resultantes da 

caramelização dos açúcares, atuam como estabilizantes das propriedades físicas do produto, já 

que evitam a aglomeração dos pós, além de conservar componentes voláteis constituintes do 

aroma (CHEGINI; GHOBADIAN, 2007; SILVA et al., 2007).  

A qualidade dos produtos em pó reconstituídos depende também das condições 

operacionais da secagem (temperatura de entrada/saída do ar de secagem, vazão do ar, vazão 

da alimentação, velocidade de atomização ou pressão do bico atomizador), além do tipo de 

secador (dimensões, sistema de resfriamento, etc). Essas variáveis afetam a cor, o aroma e as 

propriedades físicas (densidade aparente e verdadeira, umidade e tamanho da partícula), 

relacionadas com a reconstituição (SITU; LAWAL, 2007; TONON et al., 2009).  

Além disso, durante a secagem por spray drying pode haver a degradação de alguns 

ingredientes bastante termossensíveis como vitaminas, enzimas e, no caso de produtos 

probióticos, as bactérias láticas. Para minimizar essas perdas podem ser adicionados também 

agentes encapsulantes e a utilização de temperaturas mais baixas na câmara de secagem, 

dentre outras técnicas (KITAMURA et al., 2009). 

 

1.4.1 Problemas na desidratação de sucos de frutas por spray drying  

 

 As dificuldades técnicas da secagem dos sucos de frutas estão associadas com a 

presença de açúcares e ácidos de baixo peso molecular. Durante a desidratação por spray 

drying ocorre uma rápida remoção de água das gotículas do material, resultando em um 

produto completamente amorfo, ou ainda, com algumas regiões microcristalinas dispersas na 

massa amorfa (JAYA; DAS, 2009).  

A matriz amorfa pode existir como um material vítreo muito viscoso ou como uma 

estrutura amorfa “gomosa ou borrachuda”, devido ao aumento da mobilidade/ diminuição da 

viscosidade. A mudança do estado vítreo para o estado “gomoso” ocorre na temperatura de 

transição vítrea (Tg) que é específica para cada tipo de material. A temperatura de transição 

vítrea é considerada como uma temperatura de referência: abaixo da Tg, é esperado que o 

alimento seja mais estável; acima desta temperatura, a diferença entre Tg e a temperatura de 

estocagem é responsável por controlar a taxa das mudanças físicas, químicas e biológicas. O 

fenômeno da pegajosidade (stickiness) é frequentemente encontrado durante a produção ou na 

estocagem de pós desidratados. Em secadores por aspersão, este fenômeno pode ser um 
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problema, quando as partículas, que foram insuficientemente secas, colidem com outras ou 

com a parede do equipamento de secagem, levando a baixos rendimentos do produto, 

problemas operacionais e dificuldade de manipulação do pó (TONON et al., 2009). 

 De acordo com Yousefi, Emam-Djomeh e Mousavi (2011), o comportamento 

pegajoso é atribuído a uma elevada concentração de açúcares e ácidos orgânicos de baixo 

peso molecular, que tem baixa Tg, sendo termoplástico nas temperaturas da câmara de 

secagem. A aglomeração indesejável de partículas e sua deposição nas superfícies da câmara 

de secagem é um problema comum em operações de secagem. Em alimentos contendo 

açúcares, a propriedade de aderência do pó é fortemente dependente da temperatura das 

partículas e do teor de umidade. Em determinadas condições, a partícula se comporta de uma 

forma coesa e adesiva, enquanto que em condições de temperatura e umidade menores, as 

partículas apresentam livre de fluidez (ENDO et al., 2007). 

 Recentemente, os conceitos ligados à atividade de água têm sido relacionados com a 

Tg, provendo uma aproximação completa do papel da água nos alimentos. A mobilidade 

molecular no estado vítreo é extremamente baixa devida à alta viscosidade na matriz. Dessa 

maneira, a Tg pode servir como um parâmetro de referência para caracterizar as propriedades 

de qualidade, estabilidade e segurança de sistemas alimentícios. Alterações estruturais como 

stickiness, aglomeração, caking e cristalização ocorrem em pós de alimentos amorfos quando 

estocados em temperaturas acima da Tg (JULIANO; BARBOSA-CANOVAS, 2010). 

 Alimentos com baixo conteúdo de umidade e Tg acima da temperatura de estocagem 

podem ser considerados estáveis, mas um aumento significativo na umidade reduz a Tg 

(KUROZAWA; PARK; HUBINGER, 2009). Quando a Tg do produto é igual à temperatura 

ambiente na qual ele se encontra, o valor do conteúdo de umidade ou da atividade de água do 

produto é considerado crítico (SHRETHA et al., 2007). Os produtos amorfos são 

metaestáveis e são sujeitos ao caking, colapso ou à cristalização durante a estocagem. A 

estabilidade desses produtos está extremamente associada com a Tg, a qual depende das 

condições de estocagem como da atividade de água, umidade ou temperatura (JAYA; DAS, 

2009). 

A desidratação por spray drying de sucos de frutas além de ser dificultado devido aos 

altos teores de açúcares também apresenta baixo conteúdo de sólidos solúveis, o que provoca 

elevado custo de operação e consequentemente um baixo rendimento do produto final. Na 

maioria das vezes, para que o processo seja viável é necessário adicionar adjuvantes de 

secagem antes de serem desidratados. Estes adjuvantes protegem o aroma e o sabor do 
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material durante a secagem, além de favorecer maior rendimento do produto desidratado. 

Além disso, influenciam sobre as propriedades físico-químicas do produto, tais como, 

tamanho e distribuição da partícula, fluidez, compressibilidade, solubilidade, pegajosidade, 

conteúdo de umidade e higroscopicidade do material desidratado (CHEGINI; GHOBADIAN, 

2007; ROOS, 2010). 

   

1.4.2 Agentes carreadores de secagem 

 

 Uma das técnicas utilizadas com sucesso para a desidratação por spray drying de 

alimentos com altos teores de açúcar é o aumento da Tg do material a ser atomizado. 

Polímeros de alto peso molecular possuem alto valor de Tg, e quando estes são adicionados 

ao material a desidratar o valor de Tg da solução aumenta (CHEGINI; GHOBADIAN, 2007; 

YOUSEFI; EMAM-DJOMEH; MOUSAVI, 2011). 

Dentre os polímeros mais utilizados para aumentar a Tg, estão a maltodextrina e a 

goma arábica. Além de aumentar a Tg e reduzir a higroscopicidade do pó, esses adjuvantes, 

normalmente utilizados na microencapsulação, podem proteger componentes sensíveis dos 

alimentos contra condições ambientais desfavoráveis, mascarar ou preservar aromas, reduzir a 

volatilidade e reatividade e prover atratividade adicional aos produtos alimentícios (GABAS 

et al., 2007). 

 A variação das propriedades das maltodextrinas está ligada ao valor de dextrose 

equivalente (DE).  A eficácia de maltodextrinas de baixa DE como carreadores de secagem é 

devido à propriedade encapsulante e à baixa difusividade de umidade. Tonon, Brabet e 

Hubinger (2008), estudando a influência das condições de processo nas propriedades físico-

químicas do açaí em pó obtido por spray drying, registraram menores valores de 

higroscopicidade do pó com o aumento da concentração de maltodextrina, confirmando sua 

eficiência como agente carreador. Dessa forma, a utilização de agentes carreadores pode 

promover um melhor manuseio do produto obtido, conferindo uma maior proteção contra a 

adsorção de umidade do ambiente, tornando-o menos higroscópico. 

A goma arábica tem sido utilizada como agente carreador na secagem por spray 

drying em virtude de sua excelente capacidade emulsificante, que é uma característica 

importante que a diferencia de outros polissacarídeos, como por exemplo, as maltodextrinas. 

Além disso, a goma arábica é a única entre as gomas alimentícias que apresenta alta 
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solubilidade e baixa viscosidade em solução, o que facilita o processo de atomização 

(GABAS et al., 2007). 

Em estudo realizado por Ferrari et al. (2012) foi avaliado a influência da maltodextrina 

e da goma arábica adicionadas, individualmente ou  em conjunto, nas propriedades físico-

químicas da amora preta em pó obtida por spray drying. Esses autores reportaram que a 

maltodextrina proporcionou pós menos higroscópicos e com melhor reconstituição, tendo a 

goma arábica proporcionado maior molhabilidade. Pós produzidos com maltodextrina e com a 

mistura dos agentes carreadores apresentaram melhor retenção de antocianinas e maior 

atividade antioxidante.  

Os agentes carreadores também têm sido utilizados com o objetivo de proteger 

componentes sensíveis dos alimentos durante a secagem, como por exemplo, culturas de 

bactérias probióticas, uma vez que esses micro-organismos são sensíveis aos processos de 

secagem, devido à deterioração do estado fisiológico das células (CHÁVARRI et al., 2010; 

RANADHEERA; BAINES; ADAMS, 2010; PEIGHAMBARDOUST; GOLSHAN TAFTI; 

HESARI, 2011).  

Os carboidratos têm sido amplamente aplicados na secagem de bactérias probióticas, 

sendo na maioria dos casos usados em combinação com outros carreadores, como por 

exemplo, o leite desnatado. Dois mecanismos semelhantes de proteção são descritos para 

probióticos, a formação de um estado vítreo  e a estabilização dos fosfolípideos da membrana 

celular pela formação  de pontes de hidrogênio, que efetua uma redução da temperatura de 

transição da fase da membrana, que converte-se para um estado de gel cristalino 

(SANTIVARANGKNA; HIGL; FOERST, 2008). 

Em geral, a alta Tg de materiais carreadores é desejado para a estabilização, mas 

outros fatores precisam ser considerados. Segundo Peighambardoust, Tafti e Hesari (2011), a 

susceptibilidade de bactérias a inativação durante a secagem é afetada pela fase de 

crescimento em que as bactérias se encontram antes da secagem. Relatos apontam que a 

redução de nutrientes na fase estacionária proporciona condições que tornam as células das 

bactérias mais resistentes a condições adversas como estresse por danos térmicos. 

A tecnologia de microencapsulação é uma abordagem que recebe grande interesse 

atualmente, pois surge como uma perspectiva para a introdução de culturas probióticas viáveis 

em alimentos não lácteos, pois a matriz protetora da encapsulação age como uma barreira 

física contra as condições ambientais adversas, às quais os micro-organismos estão expostos 

(CHÁVARRI et al., 2010).  
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Chavez e Ledeboer (2007) utilizaram várias combinações de agentes carreadores para 

melhorar a viabilidade de bactérias probióticas desidratadas por spray drying. Esses autores 

observaram que as combinações proteína de soja e maltodextrina ou leite desnatado e goma 

arábica resultaram em melhores taxas de sobrevivência de B. lactis BB12. 

A concentração do agente carreador utilizado também pode afetar a sobrevivência de 

bactérias após a secagem por spray drying. Segundo Santivarangkna, Kulozik e Foerst (2008), 

uma maior quantidade de sólidos resultaria em partículas de maiores tamanhos, tendo como 

consequência, a necessidade de um maior tempo de secagem. Assim, os micro-organismos 

aprisionados nas partículas estariam sujeitos a maiores danos proporcionados pelo calor, 

levando a uma menor viabilidade dessas culturas. Por isso, um estudo detalhado da utilização 

desses agentes deve ser realizado. 

De acordo com Schutyser, Perdana e Boom (2012), além da utilização de agentes 

carrreadores, as condições de secagem também devem ser ajustadas de forma que possibilite a 

maior sobrevivência possível de bactérias probióticas. Silva et al. (2011) reportaram que a 

redução da temperatura de saída e do tempo de permanência na câmara de  secagem tem se 

mostrado eficiente em manter a viabilidade de bactérias probióticas. No entanto, temperaturas 

de saídas muito baixas podem proporcionar maiores teores de umidade, tendo como 

consequência perda de viabilidade do micro-organismo durante o armazenamento do pó.  

 

 

1.5 Secagem de alimentos probióticos 

 

A maioria dos estudos sobre secagem de alimentos probióticos por spray drying 

envolve a utilização de produtos lácteos. De acordo com Mestry, Mujumdar e Thorat (2011), 

nos alimentos probióticos desidratados o principal objetivo é obter a máxima viabilidade dos 

micro-organismos.  

Nesse contexto, Kearney et al. (2009) avaliaram a viabilidade de L. paracasei NFBC 

338 em iogurte submetido ao processo de secagem por spray drying, com temperatura de 

entrada do ar de 170ºC e temperatura de saída variando de 80 a 85°C. Esses autores 

reportaram uma redução do número de células viáveis de 9,00 para 8,00 log UFC/g, após a 

secagem do iogurte probiótico. No entanto, este valor se encontra acima do limite mínimo 

exigido que é de 6,00 log UFC/g (FAO/ WHO, 2003).  



36 

 

 

 

 Alguns estudos utilizando produtos probióticos não lácteos em pó tem sido 

desenvolvidos com sucos de frutas. De acordo com Mestry, Mujumdar e Thorat (2011) os pós 

probióticos de sucos de frutas podem ser usados em bebidas, sorvetes e xaropes probióticos. 

Almeida (2012) avaliou a produção de suco de probiótico de abacaxi em pó através da 

secagem por spray drying. Os resultados indicaram que o uso de temperaturas mais baixas 

(100ºC) favoreceu a sobrevivência de L. casei NRRL B-442 após desidratação do suco e o 

emprego de 10% de gelatina e 5% de goma arábica, como agentes de proteção, garantiu níveis 

de sobrevivência de L. casei de 9,12 e 9,03 log UFC/g, respectivamente. Dessa forma, foi 

concluído que é possível formular um novo alimento probiótico em pó sem as limitações dos 

produtos lácteos, os quais apresentam inconveniências com o teor de colesterol e a lactose. 

Mestry, Mujumdar e Thorat (2011) avaliaram a formulação e posterior secagem por 

spray drying de uma mistura dos sucos de melância e cenoura fermentada com L. acidophilus. 

Os resultados mostraram que a contagem de células viáveis antes da secagem foi de 9,23 log 

UFC/ mL e, após a secagem, essa contagem variou de 7,30-9,13 log UFC/g. 

Alves (2012), por sua vez, estudou a influência de diferentes temperaturas de entrada 

(130, 140 e 150ºC) e diferentes agentes de secagem (maltodextrina, gelatina, goma arábica e 

goma xantana) na secagem de suco probiótico de laranja por atomização. De acordo com os 

resultados obtidos, foi concluído que a temperatura de entrada de 130ºC e a maltodextrina nas 

concentrações de 5 e 10% proporcionaram valores de viabilidade dentro dos limites exigidos, 

7,12 e 6,44 log UFC/g, respectivamente. 

A viabilidade das bactérias láticas após a secagem sofre influência das condições de 

estocagem (PEIGHAMBARDOUST; TAFTI, HESARI, 2011). Segundo Chavez e Ledeboer 

(2007), para proporcionar a estabilidade durante o armazenamento é necessário manter um 

teor de água final baixo e constante. Um aumento no conteúdo de água pode aumentar o risco 

de transição do estado vítreo com consequente perda da viabilidade. A temperatura também 

exerce influência na viabilidade durante a estocagem (SILVA et al., 2011).  O 

armazenamento sob refrigeração tem se mostrado adequado para manter a sobrevivência de 

bactérias probióticas desidratadas por spray drying (REDDY; MADHU; PRAPULLA, 2009). 

Wirjantoro e Phianmongkhol (2009) estudaram a sobrevivência de duas culturas 

probióticas (L. acidophilus e B. bifidum) em iogurte em pó obtido pela secagem por spray 

drying, durante 28 dias, sob temperatura ambiente e refrigerada. Após 28 dias de 

armazenamento, L. acidophilus manteve 70% de suas taxas de sobrevivência, tendo a 

viabilidade dos micro-organismos sido mantida melhor sob refrigeração.  
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Diante disso, a elaboração de suco de caju probiótico em pó surge como uma nova 

tendência para a área de ciência de alimentos, e para isso, faz-se necessário selecionar as 

substâncias para proteção do micro-organismo e otimizar os parâmetros de secagem, no 

intuito de conseguir manter a viabilidade dessas bactérias após o processo de secagem, bem 

como conseguir um bom rendimento do produto. 

 



38 

 

 

 

REFERÊNCIAS 

 

AKALIN, A. S.; GÖNÇ, S.; ÜNAL, G.; FENDERYA, S. Effects of fructooligosaccharide and 
whey protein concentrate on the viability of starter culture in reduced-fat probiotic yogurt 
during storage. Journal of Food Science, Chicago, v.72, n.7, p.222-227, 2007. 
 
ALMEIDA, F. D. L. Desidratação de suco de abacaxi probiótico por spray-dryer. 2012. 70 
f. Dissertação (Mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos) - Universidade Federal do 
Ceará, Fortaleza, 2012. 
 
ALVES, N. N. Desidratação de suco de laranja probiótico por spray-dryer. 2012. 59 f. 
Dissertação (Mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos) - Universidade Federal do 
Ceará, Fortaleza, 2012. 
 
ASSUNÇÃO, R. B.; MERCADANTE, A. Z. Carotenoids and ascorbic acid composition from 
commercial products of cashew apple (Anacardium occidentale L.). Journal of Food 
Composition and Analysis, San Diego, v.16, n.6, p.647-657, 2003. 
 
BURITI, F. C. A.; SAAD, S. M. I.  Bacteria of Lactobacillus casei group: Characterization, 
viability as probiotic in food products and their importance for human health. Archivos 
Latinoamericanos de Nutricion, v. 57, n. 4, p. 373-380, 2007. 
 
CAL, K.; SOLLOHUB, K. Spray drying technique. I: hardware and process parameters. 
Journal of Pharmaceutical Sciences, Washington, v. 99, n. 2, p. 575-586, 2010. 
 
CANANI, R.; CIRILLO, P.; TERRIN, G.; CESARANO, L.; SPAGNUOLO, M.I.; DE 
VICENIO, A.; ALBANO, F.; PASSARIELLO, A.; DE MARCO, G.; MANGUSO, F.; 
GUARINO, A. Probiotics for treatment of acute diarrhea in children: randomized clinical trail 
of five different preparations. British Medical Journal , London, v. 335, n. 7615, p. 335-340, 
2007. 
 
CHARALAMPOPOULOS, D.; PANDIELLA, S. Survival of human derived Lactobacillus 
plantarum in fermented cereal extracts during refrigerated storage. LWT - Food Science and 
Technology, London, v. 43, n. 3, p. 431-435, 2010. 
 
CHÁVARRI, M.; MARAÑÓN, I.; ARES, R.; IBÁÑEZ, F.C.; MARZO, F.; VILLARÁN, 
M.D.C. Microencapsulation of a probiotic and prebiotic in alginate-chitosan capsules 
improves survival in simulated gastro-intestinal conditions. International Journal of Food 
Microbiology , Amsterdam, v. 142, n. 1-2, p. 185-189, 2010. 
 
CHAVEZ, B. E.; LEDEBOER, A. M. Drying of probiotics: optimization of formulation and 
process to enhance storage survival. Drying Technology, New York, v. 25, n. 7-8, p. 1193-
1201, 2007. 
 
CHAMPAGNE, C. P.; GARDNER, N. J. Effect of storage in a fruit drink on subsequent 
survival of probiotic lactobacilli to gastrointestinal stresses. Food Research International, 
Barking, v. 41, n. 5, p. 539-543, 2008. 
 



39 

 

 

 

CHAMPAGNE, C. P.; RAYMOND, Y.; GAGNON, R. Viability of Lactobacillus rhamnosus 
R0011 in an apple-based fruit juice under simulated storage conditions at the consumer level. 
Journal of Food Science, Chicago, v. 73, n. 3, p. 221-226, 2008. 
 
CHEGINI, G.R.; GHOBADIAN, B. Spray dryer parameters for fruit juice drying. World 
Journal of Agricultural Sciences, Faisalabad, v. 3, n. 2, p. 230-236, 2007. 
 
COELHO, J. C; Elaboração de bebida probiótica a partir do suco de laranja fermentado 
com Lactobacillus casei. Ceará, 2009. 91 f. Dissertação (Mestrado em Ciência e Tecnologia 
de Alimentos) - Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2009. 
 
COLBÉRE-GARAPIN, F.; MARTIN-LATIL, S.; BLONDEL, B.; MOUSSON, L.; 
PELLETIER, I.; AUTRET, A.; FRANÇOIS, A.; NIBORSKI, V.; GROMPONE, G.; 
CATONNET, G.; VAN DE MOER, A. Prevention and treatment of enteric viral infections: 
possible benefits of probiotic bacteria. Microbes and Infection, Paris, v. 9, n. 14-15, p. 1623-
1631, 2007. 
 
CONTRERAS, C.J.; CALDERON, J.L.; GUERRA, H.E.; GARCIA, V.B. Antioxidant 
capacity, phenolic content and vitamin C in pulp, peel and seed from 24 exotic fruits from 
Colombia. Food Research International, Barking, v. 44, n. 7, p. 2047-2053, 2011. 
 
COSTA, M. G. M. Suco de abacaxi sonificado e fermentado por Lactobacillus casei para 
produção de uma nova bebida probiótica. 2010, 112 f. Dissertação (Mestrado em Ciência e 
Tecnologia de Alimentos) - Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2010. 

 
CRUZ, A. G; ANTUNES, A. E. C; SOUSA, A. L. O. P; FARIA, J. A. F; SAAD, S. M.I. Ice-
cream as a probiotic food carrier. Food Research International, Barking, v. 42, n. 9, p. 
1233-1239, 2009. 
 
CRUZ, A.G.; CADENA, R.S.; WALTER, E.H.M.; MORTAZAVIAN, A.M.; GRANATO, 
D.; FARIA, A.F. Sensory analysis: relevance for prebiotic, probiotic, and synbiotic product 
development. Comprehensive Reviews in Food Safety, v .9, n. 4, p. 358-373, 2010. 
 
DI CAGNO, R.D.; MINERVINI, G.; RIZZELLO, C.G.; ANGELIS, M.D.; GOBBETTI, M. 
Effect of lactic acid fermentation on antioxidant, texture, color and sensory properties of red 
and green smoothies. Food Microbiology, London, v. 28, n. 5, p. 1062-1071, 2011. 
 
DING, W. K.; SHAH, N. P. Survival of free and microencapsulated probiotic bacteria in 
orange and apple juices. International Food Research Journal,Selangor, v. 15, n. 2, p. 219-
232, 2008. 
 
DONKOR, O. N.; HENRIKSSON, A.; VASILJEVIC, T.; SHAH, N. P. Rheological 
properties and sensory characteristics of set type soy yogurt. Journal of Agricultural and 
Food Chemistry, Easton, v. 55, n. 24, p. 9868-9876, 2007. 

 
ENDO, E.; BORGES, S.V.; DAIUTO, E.R.; CEREDA, M.P.; AMORIM, E. Avaliação da 
vida de prateleira do suco de maracujá (Passiflora edullis f. flavicarpa) desidratado. Ciência e 
Tecnologia de Alimentos, Campinas, v. 27, n. 2, p. 382-386, 2007. 
 



40 

 

 

 

ESPINOZA, Y.R.; NAVARRO, Y.G.; Non-dairy probiotic products. Food Microbiology, 
London, v. 27, n. 1, p. 1-10, 2010. 
 
ESPIRITO SANTO, A.P.; PEREGO, P.; CONVERTI, A. OLIVEIRA, M.N. Influence of 
food matrices on probiotic viability - A review focusing on the fruity bases. Trends in Food 
Science & Technology, Cambridge, v. 22, n. 7, p. 377-385, 2011. 
 
FAZELI, M. R.; AMIRMOZAFARI, N.; GOLBOOI NEJAD, R.; JAMALIFAR, H. 
Antagonistic action of watermelon juice probiocated using different strains of Lactobacilli 
against Salmonella typhimurium. Iranian Journal of Public Health , v. 36, n. 4, p. 70-73, 
2007. 
 
FAO/WHO. Guidelines for the evaluation of probiotics in food. Food and Agriculture 
Organization of the United Nations and World Health Organization Working Group Report. 
2002.  
 
FAO/WHO. Standard for fermented milks. Codex standard 243. Rome, Italy: 
FAO/WHO. pp. 1-8, 2003. 
 
FERRARI, C.C.; GERMER, S.P.M.; ALVIM, I.D.; VISSOTTO, F.Z.; AGUIRRE, J.M. 
Influence of carrier agents on the physicochemical properties of blackberry powder produced 
by spray drying. International Journal of Food Science and Technology, Oxford, v. 47, n. 
6, p. 1237-1245, 2012. 
 
FIGUEIREDO, A. R.; CAMPOS, F.; FREITAS, V.; HOGG, T.; COUTO, J. A. Effect of 
phenolic aldehydes and flavonoids on growth and inactivation of Oenococcus oeni and 
Lactobacillus hilgardii. Food Microbiology, London, v. 25, n. 1, p. 105-112, 2008. 
 
FLOCH, M.H. The effect of probiotics on host metabolism. The Microbiota and fermentation. 
Journal of Clinical Gastroenterology, New York, v. 44, n. 3, p. 19-21, 2010. 
 
FLORENCE, A.C.R.; OLIVEIRA, R.P.S.; SILVA, R.C.; SOARES, A.S.M.; GIOIELLI, L.A.; 
OLIVEIRA, M.N. Organic milk improves Bifidobacterium lactis counts and bioactive fatty 
acids contents in fermented milk. LWT - Food Science and Technology, London, v. 49, p. 
89-95, 2012. 
 
FONTELES, T.V.; COSTA, M.G.M.; JESUS, A.L.T.; RODRIGUES, S. Optimization of the 
fermentation of cantaloupe juice by Lactobacillus casei NRRL B-442. Food Bioprocess 
Technology, v. 5, n. 7, p. 2819-2826, 2012. 
 
GABAS, A.L.; TELIS, V.R.N.; SOBRAL, P.J.A.; TELIS-ROMERO, J. Effect of 
maltodextrin and arabic gum in water vapor sorption thermodynamic properties of vacuum 
dried pineapple pulp powder. Journal of Food Engineering, Essex, v. 82, n. 2, p. 246-252, 
2007. 
 
GARCHA, S.; KAURANI, L. Production of non dairy probiotic foods. Asian Journal of 
Microbiology , Biotechnology and Environmental Sciences, v.13, n. 3, p. 565-568, 2011. 

 
GARAI-IBABE, G.; DUEÑAS, M. T.; IRASTORZA, A.; SIERRA-FILARDI E.; WERNING 
M. L.; LÓPEZ P.; CORBÍ A. L.; FERNÁNDEZ de P. P. Naturally occurring 2-substituted 



41 

 

 

 

(1,3)-b-D-glucan producing Lactobacillus suebicus and Pediococcus parvulus strains with 
potential utility in the production of functional foods. Bioresource Technology, Essex, v. 
101, n. 23, p. 9254-9263, 2010. 
 
GOULA, A.M.; ADAMOPOULOS, K.G. A new technique for spray drying orange juice 
concentrate. Innovative Food Science and Emerging Technologies, Amsterdam, v. 11, n. 2, 
p. 342-351, 2010. 
 
GRANATO, D.; BRANCO, G.F.; NAZZARO, F.; CRUZ, A.G.; FARIA, J.A.F. Functional 
foods and nondairy probiotic food development: trends, concepts, and products. 
Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety, v. 9, n. 3, p. 292-302, 2010. 
 
HERNANDEZ, T.; ESTRELLA, I.; PÉREZ-GORDO, M.; ALEGRÍA, E.G.; TENORIO, C.; 
RUIZ-LARRREA, F.; MORENO-ARRIBAS, M.V. Contribution of malolactic fermentation 
by Oenococcus oeni and Lactobacillus plantarum to the changes in the nonanthocyanin 
polyphenolic composition of red wine. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 
Easton, v. 55, n. 13, p. 5260-5266, 2007. 
 
JAWORSKA, D.; NEFFE, K.; KOLOZYN-KRAJEWSKA, D.; DOLATOWSKI, Z. Survival 
during storage and sensory effect of potential probiotic lactic acid bacteria Lactobacillus 
acidophilus Bauer and Lactobacillus casei Bif3’/ IV in dry fermented pork loins. 
International Journal of Food Science and Technology, Oxford, v. 46, n. 12, p. 2491-2497, 
2011. 

 
JAYA, S.; DAS, H. Glass Transition and sticky point temperatures and stability/ mobility 
diagram of fruit powders. Food and Bioprocess Technology, v. 2, n. 1, p. 89-95, 2009. 
 
JULIANO, P.; BARBOSA-CÁNOVAS, G.V. Food powders flowability characterization: 
theory, methods, and applications. Annual Review of Food Science and Technology, v. 1, n. 
1, p. 211-239, 2010. 
 
KEARNEY, N.; MENG, X.C.; STANTON, C.; KELLY, J.; FITZGERALD, G.F.; ROSS, 
R.P. Development of a spray dried probiotic yoghurt containing Lactobacillus paracasei 
NFBC 338. International Dairy Journal , Barking, v. 19, n. 11, p. 684-689, 2009. 
 
KITAMURA, Y.; ITOH, H.; ECHIZEN, H.; SATAKE, T. Experimental vacuum spray drying 
of probiotic foods included with lactic acid bacteria. Journal of Food Processing and 
Preservation, Westport, v. 33, n. 6, p. 714-726, 2009. 
 
KUMAR, M.; GHOSH, M.; GANGULI, A. Mitogenic response and probiotic characteristics 
of lactic acid bacteria isolated from indigenously pickled vegetables and fermented beverages. 
World Journal of Microbiology  & Biotechnology, Oxford, v. 28, n. 2, p. 703-711, 2011. 
 
KUROZAMA, L.E.; PARK, K.J.; HUBINGER, M.D. Effect of maltodextrin and gum arabic 
on water sorption and glass transition temperature of spray dried chicken meat hydrolysate. 
Journal of Food Engineering, Essex, v. 91, n. 2, p. 287-296, 2009. 
 
LUCKOW, T.; DELAHUNTY C. Consumer acceptance of orange juice containing functional 
ingredients. Food Research International, Barking, v. 37, n. 8, p. 805-814, 2004. 
 



42 

 

 

 

MAGARIÑOS, H.; CARTES, P.; FRASER, B.; SELAIVE, S.; COSTA, M.; FIGUEROLA, 
F.; PIZZARO, O. Viability of probiotic microorganisms (Lactobacillus casei Shirota and 
Bifidobacterium animallis subspp. Lactis) in a milk-based dessert with cranberry sauce. 
International Journal of Dairy Technology, Huntingdon, v. 61, p. 96-101, 2008. 
 
MAHMOUDI, M.; KHOSROWSHAHI, A.; A.K.; ZOMORODI, S. The influence of 
probiotic bacteria on the properties of Iranian white cheese. International Journal of Dairy 
Technology, Huntingdon, v. 65, n. 4, p. 561-567, 2012. 
 
MATSUMOTO, M.; SAKAMOTO, M.; BENNO, Y. Dynamics of fecal microbiota in 
hospitalized elderly fed probiotic LKM512 yogurt. Microbiology and Immunology, v. 53, n. 
8, p. 421-432, 2009. 
 
MESTRY, A. P.; MUJUMDAR, A. S.; THORAT, B. N. Optimization of spray drying of an 
innovative functional food: fermented mixed juice of carrot and watermelon. Drying 
Technology, New York, v. 29, n. 10, p. 1121-1131, 2011. 
 
MINOSHA, A. Probiotics for preventive health. Nutrition in Clinical Practice , v. 24, n. 2, p. 
227-241, 2009. 
 
MORAGA, G.; IGUAL, M.; GARCIA-MARTINEZ, E.; MOSQUERA, L.H.; MARTINEZ-
NAVARRETE, N. Effect of relative humidity and storage time on the bioactive compounds 
and functional properties of grapefruit powder. Journal of Food Engineering, Essex, v. 112, 
n. 3, p. 191-199, 2012. 
 
MOUSAVI, Z. E.; MOUSAVI, S. M.; RAZAVI, S. H.; EMAM-DJOMEH, Z.; KIANI, H. 
Fermentation of pomegranate juice by probiotic lactic acid bacteria. World Journal of 
Microbiology and Biotechnology, Oxford, v. 27, n. 1, p. 123-128, 2010. 
 
NAGPAL, R.; KUMAR, A.; KUMAR, M. Fortification and fermentation of fruit juices with 
probiotic lactobacilli. Annals of Microbiology Article in press, p. 1-6, 2012. 
 
NG, C-C.; WANG, YP.; TZENG, W-S.; SHYU, Y.T. Lactic acid bacterial fermentation on 
the production of functional antioxidant herbal Anoectochilus formosanus Hayata. Journal of 
Bioscience and Bioengineering, Osaka, v. 111, n. 3, p. 289-293, 2011. 
 
NOUSIA, F.N.; ANDROULAKIS, P.I.; FLETOURIS, D.J. Survival of Lactobacillus 
acidophilus LMGP-21381 in probiotic ice cream and its influence on sensory acceptability. 
International Journal of Dairy Technology, Huntingdon, v. 64, n. 1, p. 130-136, 2011. 
 
NUALKAEKUL, S.; CHARALAMPOPOULOS, D. Survival of Lactobacillus plantarum in 
model solutions and fruit juices. International Journal of Food Microbiology, Amsterdam, 
v. 146, n. 2,  p. 111-117, 2011. 
 
NUALKAEKUL, S.; SALMERON, I.; CHARALAMPOPOULOS, D. Investigation of the 
factors influencing the survival of Bifidobacterium longum in model acidic solutions and fruit 
juices. Food Chemistry, London, v. 129, n. 3, p. 1037-1044, 2011. 
 



43 

 

 

 

PARAMITA, V.; LIDA, K.; YOSHII, H.; FURUTA, T. Effect of additives on the 
morphology of spray-dryed powder. Drying Technology, New York, v. 28, n. 3, p. 323-329, 
2010. 
 
PEIGHAMBARDOUST, S. H.; GOLSHAN TAFTI, A. E.; HESARI, J. Application of spray 
drying for preservation of lactic acid starter cultures: a review. Trends in Food Science & 
Technology, Cambridge, v. 22, n. 5, p. 215-224, 2011. 
 
POSSEMIERS, S.; MARZORATI, M.; VERSTRAETE, W.; VAN DE WIELE, T. Bacteria 
and chocolate: a successful combination for probiotic delivery. International Journal of 
Food Microbiology, Amsterdam, v. 141, n. 1-2, p. 97-103, 2010. 
 
PRADO, F. C.;  PARADA, J. L.; PANDEY, A.; SOCCOL, C. R. Trends in non-dairy 
probiotic beverages. Food Research International, Barking, v. 41, n. 2, p. 111-123, 2008.  
 
RANADHEERA, R.D.C.S.; BAINES, S.K.; ADAMS, M.C. Importance of food in probiotic 
efficacy. Food Research International, Barking, v. 43, n. 1, p. 1-7, 2010. 
 
RAY, R. C.; SIVAKUMAR, P. S. Traditional and novel fermented foods and beverages from 
tropical root and tuber crops: review. International Journal of Food Science & Technology, 
Oxford, v. 44, n. 6, p. 1073-1087, 2009. 
 
REDDY, K. B. P. K.; MADHU, A. N.; PRAPULLA, S. G. Comparative studies and 
evaluation of functional properties of spray-dried lactic acid bacteria. International Journal 
of Dairy Technology, Huntingdon, v. 62, n. 2, p. 240-248, 2009. 
 
ROKKA, S. e RANTAMÄKI, P. Protecting probiotic bacteria by microencapsulation: 
challenges for industrial applications. European Food Research and Technology, 
Cambridge, v. 231, n. 1, p. 1-12, 2010. 
 
ROOS, Y. H. Glass transition temperature and its relevance in food processing. Annual 
Review of Food Science and Technology, v. 1, n. 1, p. 469-496, 2010.  
 
SAAD, S.M.I.; CRUZ, A.G.; FARIA, J.A.F. Probióticos e Prebióticos em Alimentos: 
Fundamentos e Aplicações Tecnológicas. 1. ed. São Paulo: Livraria Varela, 2011, 672p.   
 
SAGAR V.R.; KUMAR S.P. Recent advances in drying and dehydration of fruits and 
vegetables: a review. Journal Food Science and Technology, v. 47, n. 1, p. 15-26, 2010. 
 
SANCHEZ, B.; REYES-GAVILAN, C. G.; MARGOLLES, A.; GUEIMONDE, M. Probiotic 
fermented milks: present and future. International Journal of Dairy Technology, 
Huntingdon, v. 62, n. 4, p. 472-483, 2009. 
 
SANTIVARANGKNA, C.; KULOZIK, U.; FOERST, P. Inactivation mechanisms of lactic 
acid starter cultures preserved by drying processes. Journal of Applied Microbiology , 
Oxford, v. 105, n. 1, p. 1-13, 2008. 
 
SANTOS, K.M.O.; BOMFIM, M.A.D.; VIEIRA, A.D.S.; BENEVIDES, S.D.; SAAD, S.M.I.; 
BURITI, F.C.A.; EGITO, A.S. Probiotic caprine coalho cheese naturally enriched in 



44 

 

 

 

conjugated linoleic acid as a vehicle for Lactobacillus acidophilus and beneficial fatty acids. 
International Dairy Journal , Barking, v. 24, n. 2, p. 107-112, 2012. 
 
SAXELIN, M. Probiotic formulations and applications, the current probiotics market and 
changes in the market place: a European perspective. Clinical Infectious Disease, v. 46, p. 
76-79, 2008. 
 
SCHUTYSER, M.A.I.; PERDANA, J.; BOOM, R.M. Single droplet drying for optimal spray 
drying of enzymes and probiotics. Trends in Food Science & Technology, Cambridge, v. 
27, n. 2, p. 73-82, 2012. 
 
SHAH, N. P. Functional cultures and health benefits. International Dairy Journal , Barking, 
v. 17, n. 11, p. 1262-1277, 2007. 
 
SHAH, N.P.; DING, W.K.; FALLOURD, M.J.; LEYER, G. Improving the Stability of 
Probiotic Bacteria in Model Fruit Juices Using Vitamins and Antioxidants. Journal of Food 
Science, Chicago, v. 75, n. 5, p. 278-282, 2010. 
 
SHEEHAN, V. M.; ROSS, P.; FITZGERALD, G. F. Assessing the acid tolerance and the 
technological robustness of probiotic cultures for fortification in fruit juices. Innovative Food 
Science & Emerging Technologies, Amsterdam, v. 8, n. 2, p. 279-284, 2007. 
 
SHRESTHA, A.K.; UA-ARAK, T.; ADHIKARI, B.P.; HOWES, T.; BHANDARI, B.R. 
Glass transition behavior of spray dried orange juice powder measured by differential 
scanning calorimetry (DSC) and thermal mechanical compression test (TMCT). 
International Journal of Food Properties, v. 10, n. 3, p. 661-673, 2007. 
 
SILVA, J.; FREIXO, R.; GIBBS, P.; TEIXEIRA, P. Spray-drying for the production of dried 
cultures. International Journal of Dairy Technology, Huntingdon, v. 64, n. 3, p. 321-335, 
2011. 
 
SILVA, Y.C.; MATA, M.E.; DUARTE, M.E.; CAVALCANTI, A.S.; OLIVEIRA, C.C.; 
GUEDES, M.A. Análise sensorial da polpa e do suco de cajá obtidos pela reidratação de cajá 
em pó. Revista Brasileira de Produtos Agroindustriais, Campina Grande, v. 9, n. 1, p. 1-6, 
2007. 
 
SIRÓ, I.; KÁPOLNA, E.; KÁPOLNA, B.; LUGASI, A. Functional food. Product 
development, marketing and consumer acceptance - A review. Appetite, London, v. 51, p. 
456-467, 2008. 
 
SITU, T. A.; LAWAL, M. O. Factors affecting instant properties of powdered cocoa 
beverages. Food Chemistry, London, v. 100, n. 1, p. 91-98, 2007. 
 
TONON, R.V.; BRABET, C.; HUBINGER, M.D. Influence of process conditions on the 
physicochemical properties of acai (Euterpe oleraceae Mart.) powder produced by spray 
drying. Journal of Food Engineering, Essex, v. 88, n. 3, p. 411-418, 2008. 
 
TONON, R.V.; BARONI, A.F.; BRALET, C.; GILBERT, O.; PALLET, D.; HUBINGER, 
M.D. Water sorption and glass transition temperature of spray dried acai (Euterpe oleracea 
Mart.) juice. Journal of Food Engineering, Essex, v. 94, n. 3-4, p. 215-221, 2009. 



45 

 

 

 

 
VASILJEVIC, T.; SHAH, N. P. Probiotics - From Metchnikoff to bioactives. International 
Dairy Journal , Barking, v. 18, n. 7, p. 714-728, 2008. 
 
VENTURINI FILHO, W. G. Bebidas não alcoólicas. v. 2, Edgar Blucher, 2010, 412p. 
 
VUYST, D.L.; FALONY, G.; LEROY, F. Probiotics in fermented sausages. Meat Science, 
Barking, v. 80, n. 1, p. 75-78, 2008. 
 
WIRJANTORO, T. I.; PHIANMONGKHOL, A. The viability of lactic acid bacteria and 
Bifidobacterium bifidum in yoghurt powder during storage. Chiang Mai University Journal 
of Natural Sciences, v. 8, n. 1, p. 95-104, 2009. 
 
WU, S-C.; SU, Y-S.; CHENG, H-Y. Antioxidant properties of Lactobacillus- fermented and 
non-fermented Graptopetalum paraguayense E. Walther at different stages of maturity. Food 
Chemistry, London, v. 129, n. 3, p. 804-809, 2011. 
 
YOUSEFI, S.; EMAM-DJOMEH, Z.; MOUSAVI, S. M. Effect of carrier type and spray 
drying on the physicochemical properties of powdered and reconstituted pomegranate juice 
(Punica Granatum L.). Journal of Food Science and Technology, v. 48, n. 6, p. 677-684, 
2011. 
 
ZEPKA, L. Q.; BORSARELLI, C. D.; SILVA, M. A. A. P.; MERCADANTE, A. Z. Thermal 
degradation kinetics of carotenoids in a cashew apple juice model and its impact on the 
system color. Journal of Agricultural and Food Chemistry, Easton, v. 57, n. 17, p. 7841-
7845, 2009. 
 
ZHOU, Q.; WANG, J. C.; GUO, Z.; YAN, L.; ZHANG, Q.; CHEN, W.; LIU, X.-M.; 
ZHANG, H.P. Fermentation characteristics and transit tolerance of Lactobacillus casei Zhang 
in reconstituted mare milk during storage. International Journal of Dairy Technology, 
Huntingdon, v. 62, n. 2, p. 249-254, 2009.  



46 

 

 

 

CAPÍTULO 2: BEBIDA PROBIÓTICA DE CAJU FERMENTADA CO M 

LACTOBACILLUS CASEI 

 

RESUMO 

Neste estudo foram otimizadas as condições de crescimento de Lactobacillus casei NRRL B-

442 em suco de caju, como também a quantidade adequada de inóculo e o tempo de 

fermentação. Além disso, foi avaliada a sobrevivência de L. casei no suco de caju durante a 

estocagem refrigerada (4°C) por 42 dias. As condições ótimas para produção do suco de caju 

probiótico foram: pH inicial de 6,4, temperatura de fermentação de 30°C, quantidade de 

inóculo de 7,48 log UFC/mL (L. casei) e 16 h de fermentação. Foi observado que L. casei 

NRRL B-442 se multiplicou durante a estocagem refrigerada. As contagens de células viáveis 

foram maiores que 8,00 log UFC/mL durante toda a estocagem (42 dias). Os valores de 

luminosidade, intensidade do amarelo e mudança total de cor aumentaram e os valores de 

intensidade do vermelho diminuíram ao longo da fermentação. Portanto, o suco de caju 

fermentado com L. casei NRRL B-442 consiste em uma boa alternativa para alimentos 

funcionais contendo probióticos. O suco de caju mostrou ser tão eficiente quanto os produtos 

lácteos para a multiplicação de L. casei NRRL B-442. 

Palavras-chave: Probióticos. Lactobacillus casei. Frutas tropicais. Viabilidade. 

 

ABSTRACT 

This study optimized the conditions of Lactobacillus casei NRRL B-442 cultivation in 

cashew apple juice, as well as, the proper inoculum amount and the fermentation time. 

Moreover, the survival ability of L. casei in cashew apple juice during refrigerated storage 

(4°C) for 42 days was investigated. The optimum conditions for probiotic cashew apple juice 

production were initial pH 6.4, fermentation temperature of 30°C, inoculation level of 7.48 

log CFU/mL (L. casei) and 16 h of fermentation. L. casei NRRL B-442 grew during the 

refrigerated storage. Viable cell counts were higher than 8.00 log CFU/mL throughout the 

storage period (42 days). The values of lightness, yellowness, and total color change increased 

and the values of redness reduced along fermentation. The fermented cashew apple juice with 

L. casei NRRL B-442 is a good and healthy alternative as functional food containing 

probiotics. Cashew apple juice showed to be as efficient as dairy products for L. casei NRRL 

B-442 growth. 

Keywords: Probiotic. Lactobacillus casei. Tropical fruits. Viability. 
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2.1 Introdução 

 

O suco de caju é uma complexa mistura de vitaminas, polifenóis, açúcares, sais 

minerais, ácidos orgânicos e aminoácidos. Consiste em uma excelente fonte de vitamina C, 

contendo aproximadamente seis vezes mais vitamina C do que o suco de laranja 

(ASSUNÇÃO; MERCADANTE, 2003; BRITO et al., 2007). Com isso, o suco de caju 

apresenta-se como uma excelente alternativa já que a agroindústria do caju representa, nos 

dias atuais, parcela significativa da economia do Nordeste do Brasil, em decorrência da 

grande produção e aproveitamento dos frutos na fabricação de produtos industrializados 

(ZEPKA et al., 2009). 

Os probióticos são micro-organismos vivos que conferem efeitos benéficos sobre o 

hospedeiro quando administrados em quantidades adequadas (FAO/ WHO, 2002 Várias 

pesquisas têm descrito seus benefícios à saúde, como a redução da intolerância à lactose, a 

redução dos níveis de colesterol, a estimulação do sistema imune, o alívio da constipação, o 

aumento da absorção de minerais, os efeitos antimutagênicos, anti-carcinogênicos e anti-

hipertensivos (AGERHOLM-LARSEN et al., 2000; GOMES; MALCATA, 1999; 

GOTCHEVA et al., 2002; NOMOTO, 2005; SHAH, 2007). 

De acordo com Espinoza e Navarro (2010), os probióticos têm sido tradicionalmente 

adicionados a iogurtes e outros produtos lácteos fermentados.  Contudo, tem aumentado a 

demanda por alimentos probióticos de origem não láctea, em decorrência do vegetarianismo, 

conteúdo de colesterol no leite, alérgenos do leite, entre outros fatores (RAY; SIVAKUMAR, 

2009). Diante disso, muitos estudos têm sido realizados para a elaboração de produtos 

probióticos a partir de outras matrizes, incluindo frutas (PRADO et al., 2008) e hortaliças 

(YOON; WOODAMS; HANG, 2006). 

Os sucos de frutas representam uma excelente alternativa para a produção de bebidas 

probióticas, uma vez que são tidos como produtos saudáveis, e são consumidos com 

frequência por um grande percentual da população. São ricos em componentes funcionais, 

como vitaminas, fibras, minerais e compostos antioxidantes, como o ácido ascórbico, além de 

açúcares que estimulam a multiplicação do micro-organismo. Apresentam ainda perfis de 

sabor que agradam a todas as faixas etárias. Além disso, o uso de sucos de frutas para o 

desenvolvimento de alimentos funcionais pode ser uma alternativa nutricional e sensorial 

atrativa para as pessoas que não querem ou não podem fazer uso de produtos lácteos 
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fermentados (SHEEHAN; ROSS; FITZGERALD, 2007; TUORILA; CARDELLO, 2002; 

YOON; WOODAMS; HANG, 2004). 

Comparando a viabilidade de L. casei em produtos lácteos e não lácteos, Zhou et al. 

(2009) obtiveram contagens de células viáveis em leite fermentado (37°C/ 24 h)  de 8,59±0,04 

log UFC/mL, enquanto Sheehan, Ross e Fitzgerald (2007) reportaram 8,20±0,01 log UFC/mL 

em suco de abacaxi probiótico. Diante disso, frutas e hortaliças têm sido indicadas como 

meios ideais para o crescimento de probióticos, pois além de conterem nutrientes essenciais 

apresentam boa aceitação e tem sabor agradável. No entanto, a sobrevivência dos probióticos 

nesse tipo de matriz é mais complexa que em produtos lácteos, visto que as bactérias láticas 

precisam se proteger das condições ácidas destes meios (SHAH, 2007). 

Portanto, o objetivo dessa pesquisa foi otimizar as condições de crescimento de 

Lactobacillus casei NRRL B-442 em suco de caju, como também a quantidade adequada de 

inóculo e o tempo de fermentação. Além disso, foi avaliada a sobrevivência de L. casei no 

suco de caju durante a estocagem refrigerada (4°C) por 42 dias. 

 

2.2 Material e métodos 

 

2.2.1 Descrição do experimento 

 

 Neste estudo, foi utilizado suco de caju clarificado para a elaboração da bebida 

probiótica. O suco de caju utilizado foi obtido junto à Embrapa Agroindústria Tropical a partir 

da prensagem mecânica do pedúnculo do caju seguida da clarificação. O processo de 

clarificação do suco consistiu na adição de gelatina para decantação de taninos e sólidos 

suspensos (ABREU, 2006). O suco de caju clarificado in natura foi estocado sob 

congelamento (-18ºC) para posterior utilização nas fermentações. 

Primeiramente, com o objetivo de otimizar o pH e a temperatura de fermentação do 

suco de caju clarificado, foi conduzido um planejamento experimental central compósio 

rotacionado (22) com três pontos centrais variando-se o pH inicial do suco na faixa de 4,29 a 

7,11 e temperatura de incubação na faixa de 10,41 a 41,56°C (TABELA 1) utilizando-se a 

metodologia de análise de superfície de resposta para a análise dos resultados (BARROS 

NETO; SCARMINIO; BRUNS, 2002). Os valores de pH e temperatura do planejamento 

foram fundamentados na faixa de crescimento de bactérias do gênero Lactobacillus que 

segundo Kandler e Weiss (1986) situa-se entre 2 e 53°C e em pH ácido a neutro. 
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Para obtenção do micro-organismo, uma cultura estoque de Lactobacillus casei NRRL 

B-442 (ARS Culture Collection, Peoria, Illinos, USA) foi mantida congelada a -20ºC em 

caldo De Man, Rogosa e Sharpe (MRS) (HIMEDIA) adicionado de glicerol 50% (v/v). 

 

Tabela 1 – Ensaios do planejamento experimental do suco de caju clarificado. 

Ensaio pH inicial 
Temperatura (°C) de 

fermentação 

1 4,7 (-1) 15,0 (-1) 

2 4,7 (-1) 37,0 (+1) 

3 6,7 (+1) 15,0 (-1) 

4 6,7 (+1) 37,0 (+1) 

5 4,29 (-α) 26,0 (0) 

6 7,11(+α) 26,0 (0) 

7 5,7 (0) 10,44 (-α) 

8 5,7 (0) 41,44 (+α) 

9 5,7 (0) 26,0 (0) 

10 5,7 (0) 26,0 (0) 

11 5,7 (0) 26,0 (0) 

 

O suco foi distribuído em Erlenmeyers (100 mL para cada Erlenmeyer) e após 

caracterização do pH inicial, este foi ajustado pela adição de hidróxido de sódio até atingir os 

diferentes valores de pH delineados no planejamento. De acordo com a ANVISA (2007), o 

hidróxido de sódio, pode ser utilizado como aditivo alimentar, com a função de regulador de 

acidez. 

Para elaboração do suco probiótico, o caldo MRS (1 mL) contendo  L. casei NRRL 

B-442 ativado foi inoculado no suco de caju clarificado na concentração de  7,00 log 

UFC/mL. A linhagem estudada foi ativada inoculando-se 8 mL da cultura estoque (congelada 

a -20ºC) em 100 mL de caldo MRS (HIMEDIA) adicionado de 10 mL de tampão fosfato de 

potássio dibásico 200 mM pH 6,5. A ativação foi conduzida em estufa incubadora B.O.D. 

estática (Marconi, MA415) a 37ºC por tempo suficiente (cerca de 8 horas) para atingir uma 

concentração de células da ordem de 9,00 Log UFC/mL, equivalente a 0,600 de absorbância a 

590nm na escala de McFarland. 
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 O suco foi incubado nas diferentes temperaturas delineadas no planejamento e, as 

fermentações foram realizadas estaticamente em câmaras de incubação por 24 h. Após esse 

período, o suco foi avaliado quanto a biomassa (g/L), a contagem de células viáveis (log 

UFC/mL) e o pH. 

Após obtenção do pH e temperatura de fermentação ótimos, com base nos melhores 

resultados de viabilidade e biomassa do micro-organismo, foram estudados, a quantidade de 

inóculo e o tempo ideal de fermentação. Para isso, as medições foram realizadas em sucos 

inoculados com 7,00; 7,30 e 7,48 log UFC/mL, que corresponde a 1, 2 e 3 mL do caldo MRS 

contendo L. casei NRRL B-442 ativado, a cada 2 h, durante 24 h de fermentação. As 

determinações realizadas foram biomassa (g/L), contagem de células viáveis (log UFC/mL), 

pH e cor do suco. 

Por fim, após obter os resultados dos parâmetros que propiciaram as melhores 

condições para o crescimento e a viabilidade de L. casei NRRL B-442, foi elaborado o suco 

de caju fermentado nas condições otimizadas para ser avaliado durante a estocagem. Este 

suco foi estocado em Erlenmeyers de 500 mL, por 42 dias à temperatura de refrigeração 

(4°C), e as determinações biomassa (g/L), contagem de células viáveis (log UFC/mL) e pH do 

suco foram realizadas a cada sete dias. 

 

2.2.2 Determinações 

2.2.2.1 Determinação do crescimento microbiano  

 

O crescimento de L. casei NRRL B-442 foi quantificado através da determinação da 

densidade ótica a 590 nm (RODRIGUES; LONA; FRANCO, 2003). Para tal, foi medida a 

absorbância do suco em espectrofotômetro (Spectrum, SP200UV). O procedimento consistiu 

em diluir (1:10) uma alíquota do suco contendo as células em água destilada e realização da 

leitura da absorbância contra um branco com água. O cálculo da biomassa foi expresso em 

g/L, considerando a curva de calibração do micro-organismo (base seca) da seguinte forma: 

C (g/L) = ABS590nm – 0,00818 

3,395 
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2.2.2.2 Contagem das células viáveis (viabilidade) de Lactobacillus casei NRRL B-442 no 

suco fermentado 

  

A viabilidade do micro-organismo no suco foi determinada a partir de diluição seriada 

do suco de caju clarificado até se obter a diluição de 10-6. Alíquotas de 0,1 mL do suco 

diluído foram inoculadas em placas contendo MRS Agar (HIMEDIA), em semeadura em 

superfície com auxílio de alça de Drigalski, sendo as placas semeadas em triplicata. As placas 

foram incubadas invertidas a 37ºC por 72 h. Após esse período, foi realizada contagem, das 

colônias típicas de L. casei NRRL B-442 que de acordo com Vinderola e Reinheimer (2000) 

são colônias redondas, cor branco cremoso, com diâmetro de 0,9 a 1,3 mm. 

 

2.2.2.3  pH do suco 

 

 O pH do suco de caju clarificado fermentado foi medido em potenciômetro (Marconi, 

PA200) equipado com eletrodo combinado, mediante leitura direta. 

 

2.2.2.4  Cor 

 

 A cor foi determinada mediante colorímetro (Minolta CR300, Tokyo) operando no 

sistema CIE (L*, a* e b*). Sendo L* a luminosidade, variando de 0 (preto) para 100 (branco),  

a* a intensidade da cor vermelha que varia de verde (-60) a vermelho (+60) e b* a intensidade 

da cor amarela que varia de azul (-60) a amarelo (+60). A diferença total de cor foi calculada 

pela expressão ∆E = {(∆L2) + (∆a2) + (∆b2)} 1/2 que indicou a diferença entre o suco não 

fermentado e nas demais horas de fermentação. A calibração do aparelho foi realizada por 

meio de placa de cerâmica branca, utilizando-se o iluminante D65. 
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2.3 Resultados e discussão 

 

2.3.1 Otimização da fermentação do suco de caju por L. casei NRRL B-442 

 

 Os resultados de biomassa (g/L) e viabilidade (log UFC/mL) são apresentados na 

Tabela 2. De acordo com os dados obtidos, não houve crescimento nos ensaios 1, 3 e 7. 

Quanto à viabilidade, nesses mesmos ensaios houve perda na contagem de células viáveis de 

L. casei NRRL B-442, visto que foram inoculadas 7,00 log UFC/mL em todos os ensaios, e 

após 24 h de fermentação estes apresentaram contagens de 6,42±0,08; 6,85±0,06 e 6,21±0,10 

log UFC/mL, respectivamente. Esses resultados confirmam a característica mesofílica de L. 

casei NRRL B-442, visto que nos ensaios 1, 3 e 7 foram utilizadas as temperaturas mais 

baixas de fermentação. 

 

Tabela 2 – Biomassa (g/L) e viabilidade (log UFC/mL) de Lactobacillus casei NRRL B-442 
em suco de caju clarificado, após 24 h de fermentação. 

Ensaios pH inicial 

Temperatura 

(ºC) de 

fermentação 

Biomassa (g/L) 

Viabilidade 

(log 

UFC/mL) 

1 4,7 15,0 0,03±0,01 6,42±0,08 

2 4,7 37,0 0,18±0,01 7,76±0,03 

3 6,7 15,0 0,04±0,02 6,85±0,06 

4 6,7 37,0 0,21±0,01 7,84±0,11 

5 4,29 26,0 0,16±0,01 7,54±0,12 

6 7,11 26,0 0,22±0,01 8,56±0,11 

7 5,7 10,44 0,03±0,01 6,21±0,10 

8 5,7 41,44 0,12±0,03 7,71±0,07 

9 5,7 26,0 0,18±0,01 8,18±0,04 

10 5,7 26,0 0,17±0,01 8,21±0,08 

11 5,7 26,0 0,18±0,01 8,23±0,08 

 

Os ensaios 6, 9, 10 e 11 apresentaram os maiores valores de viabilidade que foram 

8,56±0,11; 8,18±0,04; 8,21±0,08 e 8,23±0,08 log UFC/mL, respectivamente. Os resultados 

obtidos nestes ensaios foram mais favoráveis do que as concentrações de células viáveis 

exigidas na legislação brasileira para produtos probióticos que é de 8,00 log UFC na 



 

 

recomendação diária do produto

probiótico) (ANVISA, 2008).

Yoon, Woodams e Hang (2004), também obtiveram valores de contagens de células 

viáveis superiores a 8,00 log UFC/mL na elaboração de suco de tomate probiótico. Esses 

autores utilizaram as bactérias láticas 

delbrueckii D7 e observaram um rápido crescimento desses micro

tomate durante a fermentação a 30ºC por 48 h

De acordo com a análise estatística, a

caju clarificado sofreu influência (p<

(FIGURA 1). Analisando a Figura 1, é possível observar que temperaturas mais elevadas 

afetam negativamente a biomassa de 

temperatura).  No entanto, a viabilidad

fermentação, foi influenciada significativamente (p<0,05) pelo pH e 

(FIGURA 2). 

 

Figura 1 – Diagrama de Pareto para o efeito estimado das variáveis independentes na 
biomassa de Lactobacillus casei
 

 *Temperatura (L): efeito linear da temperatura; Temperatura (Q): efeito quadrático da temperatura; pH (L) = 

efeito linear do pH; pH (Q): efeito quadrático do pH.

  

 

 

Figura 2 – Diagrama de 
viabilidade de Lactobacillus casei

produto (considerando a ingestão de 100 mL do

) (ANVISA, 2008). 

Yoon, Woodams e Hang (2004), também obtiveram valores de contagens de células 

8,00 log UFC/mL na elaboração de suco de tomate probiótico. Esses 

autores utilizaram as bactérias láticas L. acidophilus LA39, L. plantarum

e observaram um rápido crescimento desses micro-organismos no suco de 

fermentação a 30ºC por 48 h. 

De acordo com a análise estatística, a biomassa de L. casei NRRL B

caju clarificado sofreu influência (p<0,05) apenas da temperatura, após 24 h

Analisando a Figura 1, é possível observar que temperaturas mais elevadas 

afetam negativamente a biomassa de L. casei NRRL B-442 (efeito quadrático da 

No entanto, a viabilidade de L. casei em suco de caju clarificado, após 24 h

fermentação, foi influenciada significativamente (p<0,05) pelo pH e 

Diagrama de Pareto para o efeito estimado das variáveis independentes na 
Lactobacillus casei NRRL B-442 em suco de caju clarificado

*Temperatura (L): efeito linear da temperatura; Temperatura (Q): efeito quadrático da temperatura; pH (L) = 

efeito linear do pH; pH (Q): efeito quadrático do pH. 

Diagrama de Pareto para o efeito estimado das variáveis independentes na 
Lactobacillus casei NRRL B-442 em suco de caju clarificado
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100 mL do suco de caju 

Yoon, Woodams e Hang (2004), também obtiveram valores de contagens de células 

8,00 log UFC/mL na elaboração de suco de tomate probiótico. Esses 

, L. plantarum C3, L. casei A4 e L. 

organismos no suco de 

NRRL B-442 em suco de 

pós 24 h de fermentação 

Analisando a Figura 1, é possível observar que temperaturas mais elevadas 

442 (efeito quadrático da 

caju clarificado, após 24 h de 

fermentação, foi influenciada significativamente (p<0,05) pelo pH e pela temperatura 

Diagrama de Pareto para o efeito estimado das variáveis independentes na 
442 em suco de caju clarificado.  

 
*Temperatura (L): efeito linear da temperatura; Temperatura (Q): efeito quadrático da temperatura; pH (L) = 

Pareto para o efeito estimado das variáveis independentes na 
442 em suco de caju clarificado.  



 

 

 

*Temperatura (L): efeito linear da temperatura; Temperatura (Q): efeito quadrático da temperatura; pH (L) = 

efeito linear do pH; pH (Q): efeito quadrático do pH.

 

Os modelos de regressão obtidos para a biomassa (g/L) e para a viabilidade (log

UFC/mL) estão expressos pelas E

 

Biomassa (g/L) = – 0,13 – 0,05 pH 

Viabilidade (log UFC/mL) = – 4,41 + 2,15 pH 

 

Onde: 

pH = Potencial hidrogeniônico

T = Temperatura de fermentação

 

 A análise de variância (ANOVA) para o

viabilidade está apresentada nas T

ANOVA, o valor de F calculado para o modelo de biomassa (g/L) foi de 7,39 e para 

viabilidade (log UFC/mL) foi de 20,79, o

intervalo de 95% de confiança. Assim, os modelos podem ser considerados estatisticamente 

significativos, de acordo com o teste 

*Temperatura (L): efeito linear da temperatura; Temperatura (Q): efeito quadrático da temperatura; pH (L) = 

inear do pH; pH (Q): efeito quadrático do pH. 

Os modelos de regressão obtidos para a biomassa (g/L) e para a viabilidade (log

UFC/mL) estão expressos pelas Equações 1 e 2. 

0,05 pH – 0,004 pH2 + 0,02 T – 0,0005 T2 + 0,0005  pH . T        

4,41 + 2,15 pH – 0,15 pH2 + 0,39 T – 0,006 T2 – 0,008 pH . T  

pH = Potencial hidrogeniônico inicial do suco de caju clarificado 

T = Temperatura de fermentação (°C) 

A análise de variância (ANOVA) para o modelo de regressão obtido para biomassa

abilidade está apresentada nas Tabelas 3 e 4, respectivamente. De acordo com a tabela de 

calculado para o modelo de biomassa (g/L) foi de 7,39 e para 

viabilidade (log UFC/mL) foi de 20,79, ou seja, maior que o valor de F

intervalo de 95% de confiança. Assim, os modelos podem ser considerados estatisticamente 

significativos, de acordo com o teste F. 
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*Temperatura (L): efeito linear da temperatura; Temperatura (Q): efeito quadrático da temperatura; pH (L) = 

Os modelos de regressão obtidos para a biomassa (g/L) e para a viabilidade (log 

T        (1) 

0,008 pH . T  (2) 

egressão obtido para biomassa e 

abelas 3 e 4, respectivamente. De acordo com a tabela de 

calculado para o modelo de biomassa (g/L) foi de 7,39 e para 

u seja, maior que o valor de F5,5 tabelado (5,05) no 

intervalo de 95% de confiança. Assim, os modelos podem ser considerados estatisticamente 
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Tabela 3 – Análise de variância para a biomassa (g/L) de Lactobacillus casei NRRL B-442 
em suco de caju clarificado, após 24 h de fermentação. 
 

Fonte de 

 variação 

Soma 

quadrática 

Graus de 

liberdade 

Média 

quadrática 
Valor de F 

Regressão 0,045 5 0,0090 7,39 

Residual 0,006 5 0,0012  

Total 0,051 10   

Coeficiente de 

determinação 
0,88    

F tabelado (95%)    F5,5 = 5,05 

 

 

Tabela 4 – Análise de variância para a viabilidade (log UFC/mL) de Lactobacillus casei 
NRRL B-442 em suco de caju clarificado, após 24 h de fermentação. 
 

Fonte de 

 variação 

Soma 

quadrática 

Graus de 

liberdade 

Média 

quadrática 
Valor de F 

Regressão 5,71 5 1,1429 20,79 

Residual 0,27 5 0,0550  

Total 5,98 10   

Coeficiente de 

determinação 
0,95    

F tabelado (95%)    F5,5 = 5,05 

 

 De acordo com a análise da superfície de resposta, a biomassa (g/L) de L. casei NRRL 

B-442 (FIGURA 3) não sofreu influência do pH. No entanto, a temperatura exerceu influência 

sobre a biomassa de L. casei NRRL B-442, uma vez que esta aumentou, à medida que se 

elevou a temperatura de fermentação.  
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Figura 3 – Superfície de resposta da biomassa (g/L) de Lactobacillus casei NRRL B-442 em 
suco de caju clarificado, de acordo com pH inicial e temperatura (ºC) de fermentação. 
 

 

 

 No que se refere à viabilidade (FIGURA 4), observou-se que esta sofreu influência da 

temperatura de fermentação, ocorrendo aumento da contagem de células viáveis do micro-

organismo à medida que a temperatura foi elevada até atingir 30ºC. A partir de 30ºC, o 

aumento da temperatura proporcionou uma redução da viabilidade. O ponto ótimo para 

viabilidade de L. casei NRRL B-442, numericamente obtido através do ponto crítico da 

Equação 2 (derivada igual a zero), foi obtido em pH 6,4 e temperatura de fermentação de 

30ºC. 

 Quanto o valor ótimo de pH, resultados semelhantes foram reportados por 

Charernjiratrakul, Kantachote e Vuddhakul (2007) que utilizaram L. plantarum e Pediococcus 

pentosaceus em suco de cenoura.  Esses autores observaram bom crescimento dos micro-

organismos com pH de 6,4 e temperatura de 35ºC, após 24 h de fermentação. 

 Com relação à temperatura ótima de fermentação, Yoon, Woodams e Hang (2006) 

reportaram que L. plantarum, L. delbrueckii e L. casei tiveram bom crescimento (viabilidade 

próxima a 8,00 log UFC/mL) em suco de repolho fermentado à temperatura de 30ºC por 48 h.  

 

 

 

 0,2 
 0,15 
 0,1 
 0,05 
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Figura 4 – Superfície de resposta da viabilidade (log UFC/mL) de Lactobacillus casei NRRL 
B-442 em suco de caju clarificado, de acordo com pH inicial e temperatura (ºC) de 
fermentação.   

 

 

 A fim de verificar a influência do tempo de fermentação no crescimento do micro-

organismo, como também a quantidade de inóculo, foi utilizada as condições ótimas de 

fermentação no suco de caju clarificado (pH 6,4 e temperatura de fermentação de 30ºC). Para 

isso, as medições foram realizadas a cada 2 h, durante 24 h de fermentação em sucos 

inoculados com 7,00; 7,30 e 7,48 log UFC/mL do meio MRS contendo L. casei NRRL B-442 

ativado. 

 Os resultados expressos na Figura 5 indicaram que nas primeiras 4 h de fermentação o 

micro-organismo apresentou crescimento baixo, caracterizando a sua fase lag ou de 

adaptação. A partir das 6 h de fermentação, para os sucos de caju clarificado inoculados com 

7,30 e 7,48 log UFC/mL houve um crescimento mais acelerado, tendo a viabilidade do micro-

organismo sido de 8,04±0,00 e 8,08±0,00 log UFC/mL, respectivamente. O crescimento foi 

acelerado até ficar mais lento com 16 h de fermentação. Para o suco inoculado com 7,00 log 

UFC/mL, só foi observado um crescimento mais acelerado com 8 h de fermentação. Após 24 

h de fermentação, a viabilidade dos sucos inoculados com 7,00; 7,30 e 7,48 log UFC/mL 

foram de 8,44±0,07; 8,45±0,06 e 8,49±0,02 log UFC/mL, respectivamente. 

 

 

 

 8 
 7 
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Figura 5 – Biomassa (g/L) e viabilidade (log UFC/mL) d
no suco de caju clarificado ao
 

*1Inóculo inicial de 7,00 log UFC/mL; 

UFC/mL. 

 

 Zhou et al. (2009) ao produzirem leite fermentado com 

24 h de fermentação a 37ºC, o produto inoculado com 7,30 log UFC/mL de 

apresentou viabilidade do micro

tempo requerido para alcançar a mesma

suco de caju probiótico mostra

micro-organismo, requerendo menores períodos de fermentação. O suco de caju inoculado 

com 7,48 log UFC/mL de L. casei

contagem de células viáveis até 20 h

inoculados com 7,00 e 7,30 log UFC/mL de 

caju probiótico foi escolhido a quantidade de inóculo de 7,48 log UFC/mL.

Embora a máxima viabilidad

com pH de 4,7, no suco de caju inoculado com 7,48 log UFC/mL, o tempo de fermentação de 

16 h (8,87±0,07) foi escolhido em virtude do pH ter reduzido até 4,5

apropriado para evitar prejuízos ao sabor e garantir a estabilidade microbiológica da bebida. 

Após esse tempo, o pH passo

atingiu valor de 8,49±0,02. Além da segurança microbiológica e da qualidade sensor

pode influenciar a viabilidade de micro

Navarro (2010), o decréscimo do pH

Biomassa (g/L) e viabilidade (log UFC/mL) de Lactobacillus casei
no suco de caju clarificado ao longo de 24 h de fermentação.  

UFC/mL; 2Inóculo inicial de 7,30 log UFC/mL e 3Inóculo

(2009) ao produzirem leite fermentado com L. casei, observaram que após 

de fermentação a 37ºC, o produto inoculado com 7,30 log UFC/mL de 

apresentou viabilidade do micro-organismo de 8,59 log UFC/mL. No presente estudo, o 

tempo requerido para alcançar a mesma viabilidade foi menor (10 h). Portanto, a produção do 

de caju probiótico mostra-se vantajosa, visto que houve um rápido crescimento do 

organismo, requerendo menores períodos de fermentação. O suco de caju inoculado 

L. casei NRRL B-442 apresentou os maiores valores de biomassa  e 

de células viáveis até 20 h de fermentação quando comparado com o

inoculados com 7,00 e 7,30 log UFC/mL de L. casei NRRL B-442. Portanto, para o suco de 

caju probiótico foi escolhido a quantidade de inóculo de 7,48 log UFC/mL.

máxima viabilidade tenha sido obtida com 14 h de fermentação

suco de caju inoculado com 7,48 log UFC/mL, o tempo de fermentação de 

foi escolhido em virtude do pH ter reduzido até 4,5

ado para evitar prejuízos ao sabor e garantir a estabilidade microbiológica da bebida. 

Após esse tempo, o pH passou a reduzir até 4,2 com 24 h, como também a viabilidade que 

. Além da segurança microbiológica e da qualidade sensor

pode influenciar a viabilidade de micro-organismos probióticos. De acordo com Espinoza e 

Navarro (2010), o decréscimo do pH do meio e o acúmulo de ácido lático, como resultado da
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Inóculo inicial de 7,48 log 

, observaram que após 

de fermentação a 37ºC, o produto inoculado com 7,30 log UFC/mL de L. casei 

organismo de 8,59 log UFC/mL. No presente estudo, o 

). Portanto, a produção do 

se vantajosa, visto que houve um rápido crescimento do 

organismo, requerendo menores períodos de fermentação. O suco de caju inoculado 

apresentou os maiores valores de biomassa  e 

de fermentação quando comparado com os sucos 

. Portanto, para o suco de 

caju probiótico foi escolhido a quantidade de inóculo de 7,48 log UFC/mL. 

de fermentação (8,91±0,06), 

suco de caju inoculado com 7,48 log UFC/mL, o tempo de fermentação de 

foi escolhido em virtude do pH ter reduzido até 4,5 (FIGURA 6), valor 

ado para evitar prejuízos ao sabor e garantir a estabilidade microbiológica da bebida. 

, como também a viabilidade que 

. Além da segurança microbiológica e da qualidade sensorial, o pH 

organismos probióticos. De acordo com Espinoza e 

ácido lático, como resultado da 



 

 

fermentação, são os principais causas

tempo de 16 h de fermentação

manter a viabilidade do micro

 

Figura 6 – pH do suco de caju clarificado ao longo

 

*1Inóculo inicial de 7,00 log UFC/mL; 

UFC/mL. 

 

Os resultados referentes aos componentes de cor do suco de caju clarificado (L*, a*

b* e ∆E), ao longo de 24 h

MRS contendo L. casei NRRL B

 O componente de cor L* (luminosidade) está relacionado ao brilho da superfície, 

sendo representado em uma escala de 0 a 100, em que os valores menores indicam menor 

brilho. Durante a fermentação, ocorre um aumento da turbidez do suco de caju, como 

resultado da elevação da biomassa d

um decréscimo da luminosidade do suco de caju (FIGURA 

 

tação, são os principais causas da perda de viabilidade dos probióticos. Portanto, o 

de fermentação foi considerado favorável para a conservação do suco para 

manter a viabilidade do micro-organismo. 

do suco de caju clarificado ao longo de 24 h de fermentação.

UFC/mL; 2Inóculo inicial de 7,30 log UFC/mL e 3Inóculo

Os resultados referentes aos componentes de cor do suco de caju clarificado (L*, a*

E), ao longo de 24 h de fermentação e com 7,00; 7,30 e 7,48 log

NRRL B-442 ativado, encontram-se nas Figuras 

O componente de cor L* (luminosidade) está relacionado ao brilho da superfície, 

uma escala de 0 a 100, em que os valores menores indicam menor 

brilho. Durante a fermentação, ocorre um aumento da turbidez do suco de caju, como 

resultado da elevação da biomassa de L. casei NRRL B-442 e isso provavelmente ocasionou 

sidade do suco de caju (FIGURA 7). 
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a perda de viabilidade dos probióticos. Portanto, o 

foi considerado favorável para a conservação do suco para 

de fermentação.  

 
Inóculo inicial de 7,48 log 

Os resultados referentes aos componentes de cor do suco de caju clarificado (L*, a*, 

de fermentação e com 7,00; 7,30 e 7,48 log UFC/mL do caldo 

se nas Figuras 7, 8, 9 e 10. 

O componente de cor L* (luminosidade) está relacionado ao brilho da superfície, 

uma escala de 0 a 100, em que os valores menores indicam menor 

brilho. Durante a fermentação, ocorre um aumento da turbidez do suco de caju, como 

e isso provavelmente ocasionou 



 

 

Figura 7 – Componente de cor L* e biomassa (g/L) do suco de caju clarificado ao longo
h de fermentação. 

*1Inóculo inicial de 7,00 log UFC/mL; 

UFC/mL. 

 

 O tempo de fermentação também causou uma redução n

(FIGURA 8). O valor negativo de 

intensidade da cor verde, porém o valor é baixo e como o valor de 

prevaleceu no suco com a fermentação. 

 

Figura 8 – Componente de cor a* do suco de caju 
fermentação.  
 

*1Inóculo inicial de 7,00 log UFC/mL; 

UFC/mL. 

Componente de cor L* e biomassa (g/L) do suco de caju clarificado ao longo

UFC/mL; 2Inóculo inicial de 7,30 log UFC/mL e 3Inóculo

O tempo de fermentação também causou uma redução no componente de cor a* 

). O valor negativo de a* com a fermentação indicou que a amostra possui maior 

intensidade da cor verde, porém o valor é baixo e como o valor de b* é positivo, a co

prevaleceu no suco com a fermentação.  

Componente de cor a* do suco de caju clarificado ao longo de 24 h

UFC/mL; 2Inóculo inicial de 7,30 log UFC/mL e 3Inóculo
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Componente de cor L* e biomassa (g/L) do suco de caju clarificado ao longo de 24 

 
Inóculo inicial de 7,48 log 

o componente de cor a* 

* com a fermentação indicou que a amostra possui maior 

* é positivo, a cor amarela 

clarificado ao longo de 24 h de 

 
Inóculo inicial de 7,48 log 



 

 

 

Na Figura 9, pode

amarelo). Este resultado indica que a fermentação tem efeito positivo sobre a cor do suco de 

caju realçando a sua coloração.

 

Figura 9 – Componente de cor
fermentação.  
 

*1Inóculo inicial de 7,00 log UFC/mL; 

UFC/mL. 

 

A mudança total de cor 

de 24 h de fermentação para o suco de caju inoculado com 

respectivamente do meio MRS contendo 

 De acordo com Lee e Coates (2003), um valor de 

representa uma diferença de cor perceptível. Tal alteração pode ser atribuída ao grande 

número de células viáveis d

intensidade do amarelo que podem ter alterado a coloração do produto.

 

, pode-se observar um aumento do componente b* (intensidade do 

amarelo). Este resultado indica que a fermentação tem efeito positivo sobre a cor do suco de 

caju realçando a sua coloração. 

Componente de cor b* do suco de caju clarificado ao longo de 24 h

UFC/mL; 2Inóculo inicial de 7,30 log UFC/mL e 3Inóculo

A mudança total de cor ∆E aumentou para 5,47±0,01; 6,37±0,0

de fermentação para o suco de caju inoculado com 7,00; 7,30 e 7,48 log

meio MRS contendo L. casei NRRL B-442 ativado (FIGURA 

De acordo com Lee e Coates (2003), um valor de ∆E de aproximadamente 2, 

uma diferença de cor perceptível. Tal alteração pode ser atribuída ao grande 

número de células viáveis de L. casei NRRL B-442, como também a um aumento da 

intensidade do amarelo que podem ter alterado a coloração do produto. 
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se observar um aumento do componente b* (intensidade do 

amarelo). Este resultado indica que a fermentação tem efeito positivo sobre a cor do suco de 

clarificado ao longo de 24 h de 

 
Inóculo inicial de 7,48 log 

E aumentou para 5,47±0,01; 6,37±0,06 e 6,45±0,01 depois 

7,00; 7,30 e 7,48 log UFC/mL, 

(FIGURA 10).  

∆E de aproximadamente 2, 

uma diferença de cor perceptível. Tal alteração pode ser atribuída ao grande 

, como também a um aumento da 

  



 

 

Figura 10 – Mudança total de cor (
fermentação.  
 

*1Inóculo inicial de 7,00 log UFC/mL; 

UFC/mL. 

 

2.3.2  Estocagem do suco de caju probiótico

 

 Após obter os resultados dos parâmetros que propiciaram as melhores condições para 

o crescimento e a viabilidade d

fermentado nas condições otimizadas: pH 6,4; temperatura de fermentação 30ºC; inóculo 7,48 

log UFC/mL e tempo de fermentação de 16 h

refrigerada (4°C) por 42 dias.

De acordo com a Figura 1

NRRL B-442 aumentou de 8,41±0,04 log UFC/mL, no início da estocagem, para 8,72±0,07 

log UFC/mL no 21º dia de estocagem a 4ºC. A partir do 35º dia ocorreu uma redução no 

número de células viáveis que passou para 8,62±0,04 log UFC/mL. Apesar da redução 

observada, o número de células viáveis do micro

permaneceu acima de 8,00

contendo probióticos, visto que

brasileira para produtos probióticos que é de 8,00 log UFC na recomendação diária do 

produto (considerando a ingestão de 100 mL do suco de caju probiótico) (ANVISA, 2008). 

Durante todo o período de estocagem houve crescimento da biomassa, não 

acompanhando o declínio da curva de viabilidade, ou seja, a biomassa no suco permaneceu 

elevada, mas algumas células não estavam mais viáveis

Mudança total de cor (∆E) do suco de caju clarificado ao longo de 24 h

UFC/mL; 2Inóculo inicial de 7,30 log UFC/mL e 3Inóculo

Estocagem do suco de caju probiótico 

obter os resultados dos parâmetros que propiciaram as melhores condições para 

o crescimento e a viabilidade de L. casei NRRL B-442, foi elaborado o suco de caju 

fermentado nas condições otimizadas: pH 6,4; temperatura de fermentação 30ºC; inóculo 7,48 

tempo de fermentação de 16 h. O suco probiótico foi submetido a estocagem 

por 42 dias. 

De acordo com a Figura 11, observou-se que o número de células viáveis d

aumentou de 8,41±0,04 log UFC/mL, no início da estocagem, para 8,72±0,07 

log UFC/mL no 21º dia de estocagem a 4ºC. A partir do 35º dia ocorreu uma redução no 

número de células viáveis que passou para 8,62±0,04 log UFC/mL. Apesar da redução 

mero de células viáveis do micro-organismo com 42 dias de armazenamento 

permaneceu acima de 8,00 log UFC/mL. Este valor é adequado para produtos fermentados 

, visto que são valores maiores do que os preconizados 

para produtos probióticos que é de 8,00 log UFC na recomendação diária do 

produto (considerando a ingestão de 100 mL do suco de caju probiótico) (ANVISA, 2008). 

urante todo o período de estocagem houve crescimento da biomassa, não 

declínio da curva de viabilidade, ou seja, a biomassa no suco permaneceu 

elevada, mas algumas células não estavam mais viáveis (FIGURA 11). 
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clarificado ao longo de 24 h de 

 
Inóculo inicial de 7,48 log 

obter os resultados dos parâmetros que propiciaram as melhores condições para 

, foi elaborado o suco de caju 

fermentado nas condições otimizadas: pH 6,4; temperatura de fermentação 30ºC; inóculo 7,48 

. O suco probiótico foi submetido a estocagem 

se que o número de células viáveis de L. casei 

aumentou de 8,41±0,04 log UFC/mL, no início da estocagem, para 8,72±0,07 

log UFC/mL no 21º dia de estocagem a 4ºC. A partir do 35º dia ocorreu uma redução no 

número de células viáveis que passou para 8,62±0,04 log UFC/mL. Apesar da redução 

organismo com 42 dias de armazenamento 

para produtos fermentados 

são valores maiores do que os preconizados na legislação 

para produtos probióticos que é de 8,00 log UFC na recomendação diária do 

produto (considerando a ingestão de 100 mL do suco de caju probiótico) (ANVISA, 2008).   

urante todo o período de estocagem houve crescimento da biomassa, não 

declínio da curva de viabilidade, ou seja, a biomassa no suco permaneceu 

 



 

 

Figura 11 - Biomassa (g/L) e viabilidade (log UFC/mL) d
no suco de caju fermentado a
 

 

Resultados semelhantes foram obtidos Yoon, Woodams e Hang (2005) ao avaliarem a 

viabilidade de L. casei, L. plantarum

por 72 h), durante a estocagem a 4°C

ocorrido uma perda da viabilidade durante a estocagem, a contagem de células viáveis dos 

micro-organismos manteve

4ºC. Além disso, esses autores enfatizaram que é importante ter um número significante de 

bactérias láticas viáveis no produto final para obter os máximos efeitos benéficos. No presente 

estudo, a contagem das células viáveis apresentou valores maiores que 8,00 log UFC/mL ao 

longo de todo o período de estocagem.

 Champagne, Raymond e Gagnon (2008) avaliaram a viabilidade d

R0011 de suco misto contendo

armazenamento que simulavam as condições de uso do consumidor. Par

garrafas de polietileno tereftalato com capacidade de 1 

amostras de 250 mL a cada sete dias. Os autores concluíram que 

esperar uma boa viabilidade do micro

armazenamento em geladeira, ainda que 

expostas ao oxigênio. O presente estudo foi realizado em condições semelhantes, exceto pela 

embalagem que consistiu em vidro. 

 Espinoza e Navarro (2010) 

viabilidade dos organismos probióticos são a redução do pH do meio e o acúmulo de ácidos 

Biomassa (g/L) e viabilidade (log UFC/mL) de Lactobacillus casei
no suco de caju fermentado ao longo de 42 dias de armazenamento. 

Resultados semelhantes foram obtidos Yoon, Woodams e Hang (2005) ao avaliarem a 

L. plantarum e L. delbrueckii em suco de beterra

durante a estocagem a 4°C por 28 dias. Esses autores observaram que embora tenha 

ocorrido uma perda da viabilidade durante a estocagem, a contagem de células viáveis dos 

organismos manteve-se entre 6,00 e 8,00 log UFC/mL após os 28 dias de estocagem a 

autores enfatizaram que é importante ter um número significante de 

bactérias láticas viáveis no produto final para obter os máximos efeitos benéficos. No presente 

estudo, a contagem das células viáveis apresentou valores maiores que 8,00 log UFC/mL ao 

o de todo o período de estocagem. 

Champagne, Raymond e Gagnon (2008) avaliaram a viabilidade d

de suco misto contendo maçã, pera e framboesa por 28 dias em condições de 

armazenamento que simulavam as condições de uso do consumidor. Par

tereftalato com capacidade de 1 L, que depois de aberta eram retiradas 

amostras de 250 mL a cada sete dias. Os autores concluíram que os consumidores podem 

esperar uma boa viabilidade do micro-organismo ao longo de algumas semanas de 

armazenamento em geladeira, ainda que as garrafas estejam abertas e as células estejam 

expostas ao oxigênio. O presente estudo foi realizado em condições semelhantes, exceto pela 

embalagem que consistiu em vidro.  

o (2010) reportaram que os principais fatores para a redução da 

viabilidade dos organismos probióticos são a redução do pH do meio e o acúmulo de ácidos 
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Resultados semelhantes foram obtidos Yoon, Woodams e Hang (2005) ao avaliarem a 

em suco de beterraba fermentado (30ºC 

por 28 dias. Esses autores observaram que embora tenha 

ocorrido uma perda da viabilidade durante a estocagem, a contagem de células viáveis dos 

se entre 6,00 e 8,00 log UFC/mL após os 28 dias de estocagem a 

autores enfatizaram que é importante ter um número significante de 

bactérias láticas viáveis no produto final para obter os máximos efeitos benéficos. No presente 

estudo, a contagem das células viáveis apresentou valores maiores que 8,00 log UFC/mL ao 

Champagne, Raymond e Gagnon (2008) avaliaram a viabilidade de L. rhamnosus 

ra e framboesa por 28 dias em condições de 

armazenamento que simulavam as condições de uso do consumidor. Para isso, utilizaram-se 

L, que depois de aberta eram retiradas 

os consumidores podem 

o de algumas semanas de 

as garrafas estejam abertas e as células estejam 

expostas ao oxigênio. O presente estudo foi realizado em condições semelhantes, exceto pela 

reportaram que os principais fatores para a redução da 

viabilidade dos organismos probióticos são a redução do pH do meio e o acúmulo de ácidos 



 

 

orgânicos como resultado da fermentação. Portanto

presente estudo, durante a estocagem, pode estar relacionado a esses fatores, uma vez que 

houve uma redução do pH de 4,28±0,02 para 3,79±0,01 , no final de 42 d

4ºC (FIGURA 12). 

 

Figura 12 – Viabilidade de
caju fermentado ao longo de 42 dias de armazenamento.
 

  

Faria, Benedet e Guerrove (2006) ao fermentarem leite de búfala com 

observaram que após 30 dias de refrigeração os valores de pH dos leites ca

para 4,45±0,07. Esses autores relata

vida útil, sem ter um efeito prejudicial sobre a viabilidade das bactérias probióticas. Esses 

resultados estão de acordo com os obtidos no presente estudo, pois foi observado perdas

viabilidade somente depois de 28º dia quando 

 Guo et al. (2009) observ

leite fermentado para 5,59 e após 28 dias de estocagem 

indicando que o micro-organismo tem a 

temperaturas de refrigeração. Akalin, Fenderya e Akbulut (2004) observaram que culturas 

probióticas reduziram o pH de iogurtes de 4,51 para 4,40 após 28 dias de estoc

refrigeração a 4ºC, sendo a redução do pH acompanhada por redução na contagem de células 

viáveis. 

orgânicos como resultado da fermentação. Portanto, a perda da viabilidade observada no 

durante a estocagem, pode estar relacionado a esses fatores, uma vez que 

houve uma redução do pH de 4,28±0,02 para 3,79±0,01 , no final de 42 d

e Lactobacillus casei NRRL B-442 (log UFC/mL) e pH
caju fermentado ao longo de 42 dias de armazenamento. 

Faria, Benedet e Guerrove (2006) ao fermentarem leite de búfala com 

observaram que após 30 dias de refrigeração os valores de pH dos leites ca

Esses autores relataram que o pH do produto pode chegar a 4,0 durante sua 

vida útil, sem ter um efeito prejudicial sobre a viabilidade das bactérias probióticas. Esses 

resultados estão de acordo com os obtidos no presente estudo, pois foi observado perdas

viabilidade somente depois de 28º dia quando o pH decresceu para 3,86±0,01 (FIGURA 1

(2009) observaram que após 24 h de fermentação , L. casei

leite fermentado para 5,59 e após 28 dias de estocagem a 4°C, o pH atingiu o v

organismo tem a capacidade de produzir ácido mesmo em 

temperaturas de refrigeração. Akalin, Fenderya e Akbulut (2004) observaram que culturas 

probióticas reduziram o pH de iogurtes de 4,51 para 4,40 após 28 dias de estoc

refrigeração a 4ºC, sendo a redução do pH acompanhada por redução na contagem de células 
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a perda da viabilidade observada no 

durante a estocagem, pode estar relacionado a esses fatores, uma vez que 

houve uma redução do pH de 4,28±0,02 para 3,79±0,01 , no final de 42 dias de estocagem a 

(log UFC/mL) e pH no suco de 

 

Faria, Benedet e Guerrove (2006) ao fermentarem leite de búfala com L. casei, 

observaram que após 30 dias de refrigeração os valores de pH dos leites caíram de 5,02±0,06 

m que o pH do produto pode chegar a 4,0 durante sua 

vida útil, sem ter um efeito prejudicial sobre a viabilidade das bactérias probióticas. Esses 

resultados estão de acordo com os obtidos no presente estudo, pois foi observado perdas na 

cresceu para 3,86±0,01 (FIGURA 12). 

L. casei reduziu o pH do 

o pH atingiu o valor de 4,60, 

de produzir ácido mesmo em 

temperaturas de refrigeração. Akalin, Fenderya e Akbulut (2004) observaram que culturas 

probióticas reduziram o pH de iogurtes de 4,51 para 4,40 após 28 dias de estocagem sob 

refrigeração a 4ºC, sendo a redução do pH acompanhada por redução na contagem de células 
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2.4 Conclusões 

 

 O suco de caju clarificado mostra-se adequado para o desenvolvimento de bebida 

probiótica. 

 As condições ótimas para a elaboração e fermentação do suco de caju probiótico são 

pH de 6,4, temperatura de fermentação de 30ºC e inóculo de Lactobacillus casei NRRL B-

442 de 7,48 log UFC/mL. O tempo de fermentação ideal é de 16 h. O suco de caju probiótico 

mantém estável, sem haver perda da viabilidade, por até 42 dias de estocagem à 4ºC. 

O suco de caju clarificado, fermentado com Lactobacillus casei NRRL B-442, tem um 

grande potencial para tornar-se uma alternativa saudável e isenta de lactose no mercado de 

alimentos funcionais contendo probióticos, mostrando-se um substrato tão eficiente quanto os 

produtos lácteos para o crescimento de Lactobacillus casei NRRL B-442. 
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CAPÍTULO 3: ESTABILIDADE E ACEITAÇÃO DE BEBIDA PROB IÓTICA DE 

CAJU 

 

RESUMO 

 Neste estudo foi avaliada a estabilidade da bebida probiótica de caju estocada por 42 

dias a 4°C. Foram realizadas análises no suco de caju não fermentado (controle) e nos sucos 

fermentados com Lactobacillus casei NRRL B-442, adicionado ou não de 8% (p/v) de 

sacarose depois da fermentação. Durante a estocagem foram realizadas as determinações de 

viabilidade de L. casei NRRL B-442, conteúdo de açúcares e ácidos orgânicos, cor, atividade 

antioxidante e enzimática e aceitação sensorial do suco de caju. Foi observado que a 

viabilidade aumentou no suco de caju contendo sacarose ao longo da estocagem. O número de 

células viáveis nos sucos fermentados foram superiores a 8,00 log UFC/mL durante toda a 

estocagem. Além disso, a fermentação proporcionou um efeito conservante no conteúdo de 

ácido ascórbico que teve uma redução menos intensa, com a estocagem, nos sucos 

fermentados, quando comparados com o controle. A atividade antioxidante e o conteúdo de 

polifenóis tiveram tendência similar, proporcionando, assim, benefícios nutricionais a este 

alimento funcional. Reações que reduzem o valor nutricional causadas por enzimas foram 

minimizadas nas amostras fermentadas durante a estocagem. Nessas amostras foi observada 

maior redução da atividade enzimática da polifenoloxidase e peroxidase. Durante a 

estocagem, o aumento do croma indicou que a cor amarela foi intensificada, sendo bem aceita 

pelos consumidores. Os atributos sensoriais (aroma, sabor, acidez e cor) do suco de caju 

probiótico foram positivamente influenciados pela estocagem sob refrigeração por 42 dias. 

Palavras-chave: Lactobacillus casei. Ácido ascórbico. Capacidade antioxidante. Atividade 

enzimática. Análise sensorial. 

 

ABSTRACT 

This study evaluated the stability of cashew apple juice probiotic stored for 42 days at 

4 °C. The analyses were conducted in the non fermented cashew apple juice (control), in the 

fermented juices with Lactobacillus casei NRRL B-442, added of 8% (w/v) of sucrose (sugar 

table), after fermentation, and without sugar addition. During the storage the viability of the 

probiotic bacteria, sugars and organic acids content, color, antioxidant and enzymatic activity, 

and sensory characteristics of probiotic cashew apple juice were evaluated. Viable cell counts 

increased in the probiotic cashew apple containing sucrose during the storage period. Viable 
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cell counts were always higher than 8.00 log CFU/mL throughout the storage period. 

Moreover, the fermentation provided a preservative effect on the ascorbic acid content, which 

had a less intense reduction in the fermented cashew apple juices compared to the non 

fermented samples. The antioxidant activity and total polyphenolic compounds of cashew 

apple juice had a similar trend, providing nutritional benefits to this functional food. 

Browning reactions and nutritional breakdown caused by enzymes were minimized in the 

fermented samples during storage. In these samples a higher reduction of the enzymatic 

activity of polyphenoloxidase and peroxidase was observed. During the storage, the increase 

in the chroma values indicated that yellowness was reinforced, being well accepted by 

consumers. The sensory attributes (aroma, flavor, acidity and color) of probiotic cashew apple 

juice were positively influenced by storage under refrigeration for 42 days. 

Keywords: Lactobacillus casei. Ascorbic acid. Antioxidant capacity. Enzymatic activity. 

Sensory analysis. 

 

3.1  Introdução 

 

A incorporação de bactérias probióticas em alimentos tornou-se uma tendência cada 

vez mais popular devido à sua capacidade de exercer efeitos benéficos sobre a microbiota 

intestinal quando administradas em quantidades adequadas (GOMÉZ-GUILLÉN et al., 2011). 

Tradicionalmente, os probióticos têm sido adicionados a iogurtes e outros produtos lácteos 

fermentados. No entanto, atualmente, diversas matérias-primas têm sido estudadas para 

determinar se são substratos adequados para a produção de probióticos não lácteos 

(ESPINOZA; NAVARRO, 2010). 

Nesse contexto, bebidas como sucos de frutas se mostram como um excelente meio 

para veicular micro-organismos probióticos, uma vez que apresentam nutrientes como 

vitaminas, minerais e antioxidantes, além de serem consumidos regularmente pela população, 

sendo este um fator essencial para que os benefícios atribuídos aos probióticos sejam 

exercidos (GRANATO et al., 2010). 

A sobrevivência de bactérias probióticas nas matrizes à base de frutas é mais 

complexa que nos produtos lácteos, visto que as bactérias precisam de proteção às condições 

ácidas desse meio (SHAH, 2007). Estudos utilizando suco de frutas tem sido desenvolvidos, 

como o realizado por Fonteles et al. (2012) que reportaram que a fermentação do suco de 

melão com L. casei NRRL B-442 se mostrou como uma boa alternativa aos produtos 
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probióticos lácteos. Esses autores obtiveram valores de 8,3 log UFC/mL no suco de melão 

com a fermentação, tendo sido mantido esses valores com a estocagem por 42 dias. 

No entanto, Mousavi et al. (2011), estudando a estocagem de suco de romã probiótico, 

observaram que a contagem de células viáveis de L. plantarum e L. delbruekii  mantiveram os 

níveis mínimos para exercerem seus efeitos benéficos (6,00 log UFC/mL) até 14 dias, tendo 

ocorrido grande redução com 28 dias de estocagem refrigerada (4°C). Esses autores 

atribuíram essa perda de viabilidade ao pH do suco de romã e a baixa temperatura de 

armazenamento.  

Além da viabilidade de bactérias probióticas, é necessário conhecer o impacto 

sensorial que as culturas probióticas apresentam sobre sistemas não lácteos, como também, 

determinar como essa inserção dos probióticos vai influenciar na aceitação e preferência do 

consumidor em termos de aparência, aroma, textura ou sabor (GRANATO et al,. 2010). Esses 

autores reportaram que o impacto sensorial de culturas probióticas não tem sido 

profundamente estudado. Em estudo realizado por Luckow e Delahunty (2004a) em suco de 

laranja contendo ingredientes funcionais prebióticos e probióticos (Lactobacillus GG), os 

provadores detectaram sabores e odores que consideraram inaceitáveis quando compararam 

ao produto convencional.  

De acordo com Di Cagno et al. (2011), a fermentação por bactérias láticas pode ser 

considerada como uma tecnologia simples e efetiva em manter e/ou melhorar o valor 

nutricional, as propriedades sensoriais e antioxidantes de smoothies de frutas. 

Em estudo prévio (PEREIRA; MACIEL; RODRIGUES, 2011), foram otimizadas as 

condições de crescimento de L. casei NRRL B-442 em suco de caju, como também a 

quantidade adequada de inóculo e o tempo de fermentação. As condições ótimas para a 

produção de suco de caju probiótico foram pH inicial de 6,4, temperatura de fermentação de 

30°C, quantidade de inóculo de 7,48 log UFC/mL (L. casei NRRL B-442) e 16 h de 

fermentação.  

Diante disso, o objetivo desse trabalho foi avaliar a sobrevivência de Lactobacillus 

casei NRRL B-442, o teor de açúcares e ácidos orgânicos, a cor, a atividade antioxidante, a 

atividade enzimática e as características sensoriais do suco de caju probiótico, com e sem 

adição de 8% de sacarose, estocado sob refrigeração por 42 dias. 

 



 

 

3.2  Material e métodos 

 

Neste estudo, foi utilizado suco de caju clarificado para a elaboração d

probiótica. O mesmo foi obtido junto à Embrapa Agroindústria Tropical a partir da prensagem 

mecânica do pedúnculo do caju seguida da clarificação

clarificado in natura foi estocado sob congelamento (

fermentações. 

Para a elaboração do suco de caju probiótico foi utilizada a cepa 

NRRL B-442 segundo metodologia descrita por Pereira, Maciel e Rodrigues (2011). O suco 

de caju fermentado (80 mL) foi acondicionado em rec

rosqueadas de cor âmbar com capacidade de 100 mL. O 

amostras foram estocadas sob refrigeração (4ºC) por 42 dias. Amostra de suco de caju não 

fementado foi estocada nas mesmas condições (cont

adicionado 0,1% de azida sódica para evitar a deterioração por contaminação microbiana.

preparação do suco de caju 

 

Figura 1 – Preparação do suco de caju probiótico. 

 

 

As análises de estabilidade do suco foram realizadas a cada 7 dias, até o 42º dia de 

estocagem, sendo realizada as seguintes análises: determinação de contagem de células 

viáveis (log UFC/mL), biomassa (g/L), cor

 

Neste estudo, foi utilizado suco de caju clarificado para a elaboração d

probiótica. O mesmo foi obtido junto à Embrapa Agroindústria Tropical a partir da prensagem 

mecânica do pedúnculo do caju seguida da clarificação (ABREU, 2006)

foi estocado sob congelamento (-18ºC) para posteri

Para a elaboração do suco de caju probiótico foi utilizada a cepa 

442 segundo metodologia descrita por Pereira, Maciel e Rodrigues (2011). O suco 

de caju fermentado (80 mL) foi acondicionado em recipientes de vidro estéreis de tampas 

rosqueadas de cor âmbar com capacidade de 100 mL. O head space

amostras foram estocadas sob refrigeração (4ºC) por 42 dias. Amostra de suco de caju não 

fementado foi estocada nas mesmas condições (controle). Para a amostra não fer

zida sódica para evitar a deterioração por contaminação microbiana.

 probiótico foi realizada de acordo com o representado na Figura 1

Preparação do suco de caju probiótico.  

As análises de estabilidade do suco foram realizadas a cada 7 dias, até o 42º dia de 

estocagem, sendo realizada as seguintes análises: determinação de contagem de células 

viáveis (log UFC/mL), biomassa (g/L), cor do suco, pH, concentração de açúcares, 
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Neste estudo, foi utilizado suco de caju clarificado para a elaboração da bebida 

probiótica. O mesmo foi obtido junto à Embrapa Agroindústria Tropical a partir da prensagem 

(ABREU, 2006). O suco de caju 

18ºC) para posterior utilização nas 

Para a elaboração do suco de caju probiótico foi utilizada a cepa Lactobacillus casei 

442 segundo metodologia descrita por Pereira, Maciel e Rodrigues (2011). O suco 

ipientes de vidro estéreis de tampas 

head space foi de 20 mL e as 

amostras foram estocadas sob refrigeração (4ºC) por 42 dias. Amostra de suco de caju não 

role). Para a amostra não fermentada foi 

zida sódica para evitar a deterioração por contaminação microbiana. A 

do com o representado na Figura 1. 

As análises de estabilidade do suco foram realizadas a cada 7 dias, até o 42º dia de 

estocagem, sendo realizada as seguintes análises: determinação de contagem de células 

do suco, pH, concentração de açúcares, 
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concentração de ácidos orgânicos, atividade antioxidante, compostos fenólicos totais e 

atividade enzimática das enzimas polifenoloxidase e peroxidase. 

 

3.2.1 Determinações 

3.2.1.1 Determinação do crescimento microbiano 

 

O crescimento de L. casei NRRL B-442 foi quantificado através da determinação da 

densidade ótica a 590 nm (RODRIGUES; LONA; FRANCO, 2003). Para tal, foi medida a 

absorbância do suco em espectrofotômetro (Spectrum, SP200UV). O procedimento consistiu 

em diluir (1:10) uma alíquota do suco contendo as células em água destilada e realização da 

leitura da absorbância contra um branco com água. O cálculo da biomassa foi expresso em 

g/L, considerando a curva de calibração do micro-organismo (base seca) da seguinte forma: 

C (g/L) = ABS590nm – 0,00818 

     3,395 

 

3.2.1.2 Contagem das células viáveis (viabilidade) de Lactobacillus casei NRRL B-442 no 

suco fermentado 

 

A viabilidade do micro-organismo no suco foi determinada no suco probiótico de caju 

sem adição de sacarose, bem como no suco probiótico adicionado de 8% (p/v) de sacarose. 

Foram realizadas diluições seriadas do suco de caju clarificado até se obter a diluição de 10-6. 

Alíquotas de 0,1 mL do suco diluído foram inoculadas em placas contendo MRS Agar, pelo 

método spread plate, com auxílio de uma alça de Drigalski, sendo as placas semeadas em 

triplicata. As mesmas foram incubadas invertidas a 37ºC, em estufa B.O.D. por 72 h. Após 

esse período, foi realizada a contagem das colônias típicas de L. casei NRRL B-442 que de 

acordo com Vinderola e Reinheimer (2000), são colônias redondas, cor branco cremoso, com 

diâmetro de 0,9 a 1,3 mm. 

 

3.2.1.3 pH do suco 

 

O pH foi determinado através de leitura direta no suco de caju, em potenciômetro 

(Marconi, PA200). 
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3.2.1.4 Análises dos açúcares e ácidos orgânicos 

 

O teor de açúcares e dos ácidos orgânicos do suco in natura e do suco fermentado foi 

determinado por Cromatografia Líquida de Alta eficiência (CLAE). Foi utilizada a coluna 

BioRad HPX 87C, com as seguintes condições: água purificada em sistema MiliQ, como fase 

móvel, temperatura da coluna de 85°C, fluxo 0,6 mL/minuto e detector de índice de refração.  

Para a análise dos ácidos orgânicos, foi utilizada a coluna BioRad HPX 87H, com as 

seguintes condições: ácido sulfúrico a 0,01N, como fase móvel, temperatura da coluna de 

50°C, fluxo 0,6mL/minuto e detector de UV a 210 nm.  

 

3.2.1.5 Cor 

 

A cor foi avaliada mediante colorímetro (Minolta CR300, Tokyo) operando no sistema 

CIE (L*, C* e h*). Sendo L* a luminosidade, variando de 0 (preto) para 100 (branco), C*  o 

croma (indica a saturação), variando de 0 a 60 e h* o (indica o ângulo de tonalidade), 

variando de 0 a 360º. A diferença total de cor foi calculada pela expressão ∆E = {(∆L2) + 

(∆a2) + (∆b2)} 1/2 que indicou a diferença entre o suco no primeiro dia após o preparo e nos 

demais dias de estocagem. A calibração do aparelho foi realizada por meio de placa de 

cerâmica branca, utilizando-se o iluminante D65. 

 

3.2.1.6 Atividade antioxidante e compostos fenólicos totais 

 

A atividade antioxidante foi determinada através de ensaio com o radical livre ABTS, 

obtido pela reação do ABTS (7 mM) com persulfato de potássio (2,45 mM, concentração 

final). O sistema foi mantido em repouso, a temperatura ambiente (±25ºC), durante 16 h em 

ausência de luz. Uma vez formado o radical ABTS•+, diluiu-se com etanol até obter um valor 

de absorbância entre 700 a 710 nm. A leitura espectrofotométrica foi realizada exatamente 

após 6 minutos, a partir da mistura do radical com o extrato em comprimento de onda de 734 

nm. Utilizou-se uma alíquota de 30 µL de amostra e 3 mL de radical ABTS•+. A curva gerada 

a partir dos valores das absorbâncias e das concentrações das amostras foi calculada. Os 

valores da atividade antioxidante foram obtidos substituindo-se o valor de y na equação da 

reta pela absorbância equivalente a 1000 µM Trolox, sendo os resultados expressos em µM 

Trolox/g suco (RE et al., 1999). 
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O conteúdo de compostos fenólicos foi determinado através do reagente de Folin-

Ciocalteu, utilizando-se a curva padrão do ácido gálico como referência, segundo metodologia 

descrita por Larrauri, Ruperez e Saura-Calixto (1997).  

 

3.2.1.7 Determinação da atividade enzimática 

 

Para a determinação da atividade da polifenoloxidase (PPO) seguiu-se metodologia de 

Wissemann e Lee (1980). A mistura reativa foi constituída de 0,3 mL de extrato enzimático e 

1,85 mL de tampão fosfato 0,1 M (pH 6,0) contendo 0,1 M de catecol. As amostras foram 

incubadas a 30°C, por 30 minutos, e a reação foi interrompida pela adição de 0,8 mL de ácido 

perclórico 2 M. A leitura da absorbância foi realizada em espectrofotômetro (Spectrum, 

SP200UV) a 395 nm. A atividade enzimática foi expressa em unidade de atividade enzimática 

por minuto por mL. Para a extração da PPO, pesou-se 10 g de suco de caju. Ao material 

pesado, adicionou-se 10 mL de tampão fosfato 0,05 M pH 7,0, para estabilizar o pH da 

solução enzimática. A solução enzimática foi filtrada com papel Whatman n°1, centrifugada 

em centrífuga SIGMA (modelo 6K15) à 10.733 xg, por 20 minutos, à temperatura de 4°C. O 

sobrenadante constituiu o extrato enzimático. 

  A determinação da atividade da peroxidase (POD) foi realizada de acordo com 

Matsuno e Uritani (1972).  A mistura reativa foi constituída de 1,5 mL de extrato enzimático, 

0,25 mL de peróxido de hidrogênio (3%) e 2,75 mL de tampa fosfato citrato 0,1 M (pH 5,0) 

contendo 1% de guaiacol. As amostras foram incubadas a 30°C, por 5 minutos, e a reação foi 

interrompida pela adição de 0,5 mL de bissulfito de sódio 30%. A leitura da absorbância foi 

realizada em espectrofotômetro (Spectrum, SP200UV) a 470 nm. A atividade enzimática foi 

expressa em unidade de atividade enzimática por minuto por mL. Para a extração da POD, 

realizou-se o mesmo procedimento para a enzima PPO. 

 

3.2.1.8 Análise sensorial 

 

A análise sensorial do suco de caju probiótico foi realizada no suco recém fermentado 

(0 dia), com 21 e 42 dias de estocagem. O suco de caju submetido a análise sensorial foi 

acondicionado em garrafas de vidro de cor âmbar de 500 mL. Após a fermentação por 16 h, as 

garrafas foram acondicionadas a 4ºC, até o momento da análise. Foram realizada 3 sessões de 
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sensoriais, sendo utilizada 40 provadores não treinados em cada sessão (12 do sexo masculino 

e 28 do sexo feminino, com faixa etária entre 19 e 25 anos).  

 Em todas as análises o suco foi servido em taças codificadas aleatoriamente com 3 

algarismos, numa quantidade de 40 mL por taça. Para participação na análise, os provadores 

assinaram um termo de consentimento (APÊNDICE A). A aceitação do suco foi avaliada 

através de escala hedônica de 9 pontos ancoradas nos extremos pelos termos “desgostei 

muitíssimo” e “gostei muitíssimo” (APÊNDICE B). As porcentagens dos valores hedônicos 

de 1 a 4 foram somadas e denominadas de “Região de rejeição”, enquanto as porcentagens 

dos valores hedônicos de 6 a 9 foram denominadas de “Região de aceitação”, o valor 5 foi 

considerado como “Região de indiferença” (nem gostei, nem desgostei) (DORNELLES; 

RODRIGUES; GARRUTI, 2009).  

 Os atributos avaliados foram impressão global, aroma, cor, sabor e acidez. Também 

foi avaliada a atitude de compra, tendo como extremos “certamente não compraria” e 

“certamente compraria”. 

 



 

 

3.3 Resultados e discussão

 

3.3.1 Viabilidade de L. casei 

 

A Figura 2 apresenta os valores de viabilidade d

de ácido lático do suco de caju probiótico durante o armazenamento por 42 dias. Observou

que no suco adicionado de sacarose 8% (p/v) houve um ligeiro aumento do número de células 

viáveis do L. casei NRRL B

estocagem. 

 

Figura 2 – Viabilidade de L. casei
suco de caju probiótico estocado à 4ºC por 42 dias. 
 

 

Ranadheera, Baines e Adams (2010) repo

proteínas e conteúdo de gordura podem afetar a sobrevivência das bactérias láticas.

disso, o aumento da viabilidade observada no presente estudo, durante a estocagem, está 

relacionado à maior concentração de substrato (sacarose) que permitiu o cre

micro-organismo até o fim da estocagem.

 Já no suco não adicionado de sacarose

aumentou de 8,38±0,07, no início da estocagem, para 8,63±0,03 log UFC/mL, no 28º dia de 

armazenamento refrigerado a 4ºC. A partir do 35º dia ocorreu uma redução no número de 

células viáveis que passou para 8,53±0,05 log UFC/mL (FIGURA 

observada, o número de células viáveis do micro

Resultados e discussão 

L. casei NRRL B-442 e ácidos orgânicos em suco de caju probiótico

apresenta os valores de viabilidade de L. casei NRRL B

de ácido lático do suco de caju probiótico durante o armazenamento por 42 dias. Observou

que no suco adicionado de sacarose 8% (p/v) houve um ligeiro aumento do número de células 

NRRL B-442 de 8,43±0,05 para 8,66±0,02 log UFC/ mL

L. casei NRRL B-442 (log UFC/mL) e teor de ácido lático (g/L) 
suco de caju probiótico estocado à 4ºC por 42 dias.  

Ranadheera, Baines e Adams (2010) reportaram que a concentração de açú

proteínas e conteúdo de gordura podem afetar a sobrevivência das bactérias láticas.

viabilidade observada no presente estudo, durante a estocagem, está 

relacionado à maior concentração de substrato (sacarose) que permitiu o cre

organismo até o fim da estocagem. 

no suco não adicionado de sacarose, a viabilidade de L. casei

, no início da estocagem, para 8,63±0,03 log UFC/mL, no 28º dia de 

armazenamento refrigerado a 4ºC. A partir do 35º dia ocorreu uma redução no número de 

células viáveis que passou para 8,53±0,05 log UFC/mL (FIGURA 2

de células viáveis do micro-organismo ao final do período de 
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e ácidos orgânicos em suco de caju probiótico 

NRRL B-442 e o conteúdo 

de ácido lático do suco de caju probiótico durante o armazenamento por 42 dias. Observou-se 

que no suco adicionado de sacarose 8% (p/v) houve um ligeiro aumento do número de células 

g UFC/ mL durante a 

(log UFC/mL) e teor de ácido lático (g/L) no 

 

rtaram que a concentração de açúcares e 

proteínas e conteúdo de gordura podem afetar a sobrevivência das bactérias láticas. Diante 

viabilidade observada no presente estudo, durante a estocagem, está 

relacionado à maior concentração de substrato (sacarose) que permitiu o crescimento do 

L. casei NRRL B-442 

, no início da estocagem, para 8,63±0,03 log UFC/mL, no 28º dia de 

armazenamento refrigerado a 4ºC. A partir do 35º dia ocorreu uma redução no número de 

2). Apesar da redução 

organismo ao final do período de 



 

 

armazenamento permaneceu

adequado para produtos fermentados contendo probióticos, 

que o mínimo recomendado pela legislação brasileira vigente para produtos probióticos, que é 

de 8,00 log UFC na recomendação diária do produto (considerando a ingestão de 100 mL do 

suco de caju probiótico) (ANVISA, 2008).

Fonteles et al. (2012) que obtiveram valores de 8,3 log UFC/mL ao final da fermentação. 

Esses autores observaram que a viabilidade microbiana foi mantida durante a estocagem de 

suco de melão probiótico por 42 dias a 4ºC.

Segundo Espinoza e Navarro (2010), 

como resultado do crescimento e fermentação reduzem a viabilidade dos organismos 

probióticos adicionados no leite. No presente estudo, os valores de ácido lático no suco de 

caju probiótico sem adição de sacarose

estocagem para 3,57±0,01 g/L (FIGURA 

O teor de ácido lático aumentou durante a estocagem enquanto o pH reduziu 

(FIGURA 3). Esses resultados estão de acordo com os de Nualkaekul

Charalampopoulos (2011) que reportaram um aumento no teor de ácido lático após 42 dias de 

estocagem, nos sucos de laranja, toranja, groselha e abacaxi, fermentados com

NCIMB 8809.  

 

Figura 3 – Teor de ácido lático 
dias.  
 

 

armazenamento permaneceu acima de 8,00 log UFC/mL, sendo este considerado um

para produtos fermentados contendo probióticos, visto que são valores maiores do 

do pela legislação brasileira vigente para produtos probióticos, que é 

de 8,00 log UFC na recomendação diária do produto (considerando a ingestão de 100 mL do 

suco de caju probiótico) (ANVISA, 2008). Resultados semelhantes foram reportados por 

) que obtiveram valores de 8,3 log UFC/mL ao final da fermentação. 

Esses autores observaram que a viabilidade microbiana foi mantida durante a estocagem de 

suco de melão probiótico por 42 dias a 4ºC. 

Segundo Espinoza e Navarro (2010), o acúmulo de ácido lático, diacetil e acetaldeido 

como resultado do crescimento e fermentação reduzem a viabilidade dos organismos 

probióticos adicionados no leite. No presente estudo, os valores de ácido lático no suco de 

probiótico sem adição de sacarose foi maior e aumentou de 2,44±0,01 g

7±0,01 g/L (FIGURA 2). 

O teor de ácido lático aumentou durante a estocagem enquanto o pH reduziu 

). Esses resultados estão de acordo com os de Nualkaekul

(2011) que reportaram um aumento no teor de ácido lático após 42 dias de 

estocagem, nos sucos de laranja, toranja, groselha e abacaxi, fermentados com

Teor de ácido lático (g/L) e pH do suco de caju probiótico estocado à 
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/mL, sendo este considerado um valor 

visto que são valores maiores do 

do pela legislação brasileira vigente para produtos probióticos, que é 

de 8,00 log UFC na recomendação diária do produto (considerando a ingestão de 100 mL do 

Resultados semelhantes foram reportados por 

) que obtiveram valores de 8,3 log UFC/mL ao final da fermentação. 

Esses autores observaram que a viabilidade microbiana foi mantida durante a estocagem de 

ácido lático, diacetil e acetaldeido 

como resultado do crescimento e fermentação reduzem a viabilidade dos organismos 

probióticos adicionados no leite. No presente estudo, os valores de ácido lático no suco de 

±0,01 g/L no começo da 

O teor de ácido lático aumentou durante a estocagem enquanto o pH reduziu 

). Esses resultados estão de acordo com os de Nualkaekul, Salmeron e 

(2011) que reportaram um aumento no teor de ácido lático após 42 dias de 

estocagem, nos sucos de laranja, toranja, groselha e abacaxi, fermentados com B. longum 

(g/L) e pH do suco de caju probiótico estocado à 4ºC por 42 

 



 

 

O conteúdo de ácido ascórbico (

redução menos intensa nos sucos de caju fermentados (19,17 e 21,49%, para os sucos 

fermentados com e sem adição de sacarose,

não fermentado (40,58%). Esses resultados estão de acordo com os apresentados por Di 

Cagno et al. (2011), que reportaram menores perdas de ácido ascórbico em 

fermentados por bactérias láticas

estocagem por 30 dias a 4°C. 

 

Figura 4 – Teor de ácido ascórbico 
dias.  
 
 

 

Além da importância nutricional, o conteúdo de ácido ascórbico está relacionado com 

o escurecimento não enzimático, que é uma característica marcante do suco de caju.  

presente estudo, o teor de ácido ascórbico no final do a

que o valor recomendado (considerando a porção de 100 mL do suco de caju probiótico)

é de 90 mg/dia para homens adultos e 75 mg/dia para mulheres (EUA NATIONAL 

ACADEMY 2000). 

 

O conteúdo de ácido ascórbico (FIGURA 4) reduziu com a estocagem, sendo essa 

redução menos intensa nos sucos de caju fermentados (19,17 e 21,49%, para os sucos 

fermentados com e sem adição de sacarose, respectivamente) quando comparados com o suco 

não fermentado (40,58%). Esses resultados estão de acordo com os apresentados por Di 

(2011), que reportaram menores perdas de ácido ascórbico em 

fermentados por bactérias láticas quando comparado a smoothies não fermentados

estocagem por 30 dias a 4°C.  

Teor de ácido ascórbico (mg/L) do suco de caju probiótico estocado à 4ºC por 42 

Além da importância nutricional, o conteúdo de ácido ascórbico está relacionado com 

enzimático, que é uma característica marcante do suco de caju.  

teor de ácido ascórbico no final do armazenamento (42 dias) foi

considerando a porção de 100 mL do suco de caju probiótico)

é de 90 mg/dia para homens adultos e 75 mg/dia para mulheres (EUA NATIONAL 

79 

 

) reduziu com a estocagem, sendo essa 

redução menos intensa nos sucos de caju fermentados (19,17 e 21,49%, para os sucos 

respectivamente) quando comparados com o suco 

não fermentado (40,58%). Esses resultados estão de acordo com os apresentados por Di 

(2011), que reportaram menores perdas de ácido ascórbico em smoothies 

não fermentados,  durante a 

(mg/L) do suco de caju probiótico estocado à 4ºC por 42 

 

Além da importância nutricional, o conteúdo de ácido ascórbico está relacionado com 

enzimático, que é uma característica marcante do suco de caju.  No 

rmazenamento (42 dias) foi maior do 

considerando a porção de 100 mL do suco de caju probiótico), que 

é de 90 mg/dia para homens adultos e 75 mg/dia para mulheres (EUA NATIONAL 



 

 

3.3.2 Teor de açúcares no suco de caju probiótico

De acordo com a 

armazenamento foram consumidos 30,75, 34,53 e 30,75% de glicose, frutose e sacarose, 

respectivamente. Esse consumo de açúcares reflete o maior acréscimo da viabilidade d

casei NRRL B-442 durante

 

Figura 5 – Concentração de açúcares
dias, adicionado de sacarose.
 

 

 

Rodrigues et al. (2011) determinaram os açúcares totais em sucos probióticos de 

laranja e pêssego estocados por 50 dias a 5°C. Esses autores também reportaram que os níveis 

de glicose e frutose diminuíram durante o arma

crescimento de L. paracasei

Quanto ao suco de caju probiótico não adicionado

longo do armazenamento foram consumidos 28,38 e 17,79% de glicose e frutose, 

respectivamente. De acordo com a 

dia, permanecendo constante até o final da estocagem. Esse resultado reflete

micro-organismo, que no suco sem adição de sacarose

redução até o fim do armazenamento

 

cares no suco de caju probiótico 

 

De acordo com a Figura 5, para o suco adicionado de sacarose, ao longo do 

armazenamento foram consumidos 30,75, 34,53 e 30,75% de glicose, frutose e sacarose, 

respectivamente. Esse consumo de açúcares reflete o maior acréscimo da viabilidade d

durante todo o período de armazenamento. 

Concentração de açúcares (g/L) do suco de caju probiótico estocado à 4ºC por 42 
dias, adicionado de sacarose. 

(2011) determinaram os açúcares totais em sucos probióticos de 

laranja e pêssego estocados por 50 dias a 5°C. Esses autores também reportaram que os níveis 

de glicose e frutose diminuíram durante o armazenamento e atribuíram esse decréscimo a

L. paracasei L26 que ocorreu durante a estocagem. 

Quanto ao suco de caju probiótico não adicionado de sacarose, observou

longo do armazenamento foram consumidos 28,38 e 17,79% de glicose e frutose, 

De acordo com a Figura 5, observou-se uma redução dos açúcares até o 28° 

dia, permanecendo constante até o final da estocagem. Esse resultado reflete

no suco sem adição de sacarose aumentou até o 28° dia, com posterior 

armazenamento (FIGURA 2). 
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, para o suco adicionado de sacarose, ao longo do 

armazenamento foram consumidos 30,75, 34,53 e 30,75% de glicose, frutose e sacarose, 

respectivamente. Esse consumo de açúcares reflete o maior acréscimo da viabilidade de L. 

(g/L) do suco de caju probiótico estocado à 4ºC por 42 

 

(2011) determinaram os açúcares totais em sucos probióticos de 

laranja e pêssego estocados por 50 dias a 5°C. Esses autores também reportaram que os níveis 

amento e atribuíram esse decréscimo ao 

de sacarose, observou-se que ao 

longo do armazenamento foram consumidos 28,38 e 17,79% de glicose e frutose, 

se uma redução dos açúcares até o 28° 

dia, permanecendo constante até o final da estocagem. Esse resultado reflete a viabilidade do 

aumentou até o 28° dia, com posterior 



 

 

Figura 6 – Concentração de açúcares
dias, sem adição de sacarose.
 

 

 

3.3.3 Cor do suco de caju probiótico

 

O componente de cor L* (luminosidade) está relacionado ao brilho da superfície, 

sendo representado numa escala de 0 a 100, em que os valores menores indicam menor brilho. 

Durante a estocagem, ocorreu um aumento da turbidez do suco de caju fermentado com e 

adição de sacarose, como resultado da elevação da biomassa d

provavelmente ocasionou um decréscimo da luminosidade do suco de caju, visto que o 

mesmo não ocorreu no suco não fermentando (controle) (

Concentração de açúcares (g/L) do suco de caju probiótico estocado à 4ºC por 42 
dias, sem adição de sacarose. 

Cor do suco de caju probiótico 

O componente de cor L* (luminosidade) está relacionado ao brilho da superfície, 

sendo representado numa escala de 0 a 100, em que os valores menores indicam menor brilho. 

Durante a estocagem, ocorreu um aumento da turbidez do suco de caju fermentado com e 

adição de sacarose, como resultado da elevação da biomassa de L. casei

provavelmente ocasionou um decréscimo da luminosidade do suco de caju, visto que o 

mesmo não ocorreu no suco não fermentando (controle) (FIGURA 7). 
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(g/L) do suco de caju probiótico estocado à 4ºC por 42 

 

O componente de cor L* (luminosidade) está relacionado ao brilho da superfície, 

sendo representado numa escala de 0 a 100, em que os valores menores indicam menor brilho. 

Durante a estocagem, ocorreu um aumento da turbidez do suco de caju fermentado com e sem 

L. casei NRRL B-442 e isso 

provavelmente ocasionou um decréscimo da luminosidade do suco de caju, visto que o 



 

 

Figura 7 – Luminosidade e biomassa
dias. 
  

 

Na Figura 8, pode-se observar um aumento do croma nas amostras fermentadas, que 

está relacionado à intensidade da coloração amarela no suco de caju. Já no suco não

fermentado, observou-se uma redução da intensidade do amarelo ao longo da estocagem. 

Estes resultados indicam que a fermentação tem efeito positivo sobre a cor durante a 

estocagem, realçando a sua coloração.

 

Figura 8 – Parâmetro de cor c

 

 

 

Luminosidade e biomassa (g/L) no suco de caju probiótico estocado à 4ºC por 42 

se observar um aumento do croma nas amostras fermentadas, que 

está relacionado à intensidade da coloração amarela no suco de caju. Já no suco não

se uma redução da intensidade do amarelo ao longo da estocagem. 

Estes resultados indicam que a fermentação tem efeito positivo sobre a cor durante a 

estocagem, realçando a sua coloração. 

Parâmetro de cor croma do suco de caju probiótico estocado à 4ºC por 42 dias. 
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(g/L) no suco de caju probiótico estocado à 4ºC por 42 

 

se observar um aumento do croma nas amostras fermentadas, que 

está relacionado à intensidade da coloração amarela no suco de caju. Já no suco não 

se uma redução da intensidade do amarelo ao longo da estocagem. 

Estes resultados indicam que a fermentação tem efeito positivo sobre a cor durante a 

aju probiótico estocado à 4ºC por 42 dias.  

 



 

 

Para o ângulo de tonalidade (*h)

como sem adição de sacarose não vari

maior estabilidade (FIGURA 

ângulo de tonalidade que a amostra controle. O suco do tratamento controle variou de 

294,10±0,05° a 118,84±0,05

amostras fermentadas (variaram d

103,84±0,01°, para os sucos fermentados com e sem adição de 

apresentaram um ângulo de tonalidade

 

Figura 9 – Ângulo de tonalidade

 

 

 Quanto à mudança total de cor 

um aumento com o tempo de armazenamento (FIGURA 

∆E de aproximadamente 2, como uma diferen

no presente estudo, para o suco de caju probiótico estocado com adição de 

não foi alcançado. No entanto, o suco probiótico sem adição de 

2,73±0,03) de armazenamento esse valor foi superado. O aumento na mudança total de cor 

∆E foi devido, principalmen

esse resultado é positivo uma vez que representa uma melhor aparê

de caju não fermentado teve seu valor superado no 35º dia (

caso devido, a reações de escurecimento

polifenolxidase nessa amostra ao longo da estocagem (FIGU

ângulo de tonalidade (*h), os valores dos sucos fermentados, tanto com adição 

como sem adição de sacarose não variaram muito com a estocagem, mostrando assim uma 

maior estabilidade (FIGURA 9). As amostras fermentadas apresentaram menores valores d

que a amostra controle. O suco do tratamento controle variou de 

a 118,84±0,05°, indicando uma tonalidade mais para verde. Por outro lado, as 

amostras fermentadas (variaram de 96,17±0,07° a 104,62±0,03

para os sucos fermentados com e sem adição de sacarose

um ângulo de tonalidade próximo à cor amarela (90°). 

Ângulo de tonalidade do suco de caju probiótico estocado à 4ºC por 42 dias. 

Quanto à mudança total de cor ∆E (o valor referência foi o dia 0 de estocagem), houve 

um aumento com o tempo de armazenamento (FIGURA 10). Se tomarmos como referência 

E de aproximadamente 2, como uma diferença de cor perceptível  (LEE; COATES, 2003)

no presente estudo, para o suco de caju probiótico estocado com adição de 

não foi alcançado. No entanto, o suco probiótico sem adição de sacarose

2,73±0,03) de armazenamento esse valor foi superado. O aumento na mudança total de cor 

E foi devido, principalmente, ao aumento na intensidade da cor amarela

esse resultado é positivo uma vez que representa uma melhor aparência desse suco. Já o suco 

de caju não fermentado teve seu valor superado no 35º dia (∆E = 2,06±0,05), sendo nesse 

caso devido, a reações de escurecimento, visto que houve um aumento da atividade da 

polifenolxidase nessa amostra ao longo da estocagem (FIGURA 12). 
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, os valores dos sucos fermentados, tanto com adição 

muito com a estocagem, mostrando assim uma 

tras fermentadas apresentaram menores valores do 

que a amostra controle. O suco do tratamento controle variou de 

, indicando uma tonalidade mais para verde. Por outro lado, as 

±0,03° e 95,80±0,03° a 

sacarose, respectivamente) 

do suco de caju probiótico estocado à 4ºC por 42 dias.  

 

ência foi o dia 0 de estocagem), houve 

). Se tomarmos como referência 

(LEE; COATES, 2003), 

no presente estudo, para o suco de caju probiótico estocado com adição de sacarose esse valor 

sacarose, no 42º dia (∆E = 

2,73±0,03) de armazenamento esse valor foi superado. O aumento na mudança total de cor 

te, ao aumento na intensidade da cor amarela do suco. Portanto, 

ncia desse suco. Já o suco 

∆E = 2,06±0,05), sendo nesse 

, visto que houve um aumento da atividade da 



 

 

 

Figura 10 – Mudança total de cor (

 

 

 

3.3.4 Atividade antioxidante e compostos fenólicos totais do suco de caju

A atividade antioxidante foi maior nos sucos de caju fermentados, sendo os maio

valores para o suco adicionado de sacarose (8%). Durante o armazenamento por 42 dias, 

observou-se que a atividade antioxidante do suco de caju apresentou um decréscimo, sendo 

essa redução mais acentuada no suco não fermentado (55,70%) quando comparado 

fermentados (29,31 e 31,75%

respectivamente) (FIGURA 1

com L. casei NRRL B-442 

do suco de caju, uma vez que a atividade antioxidante dos sucos fermentados se manteve 

sempre maior que a do suco não fermentado. Os resultados dos compostos fenólicos totais 

refletiram na atividade antioxidante dos sucos, aprese

(FIGURA 11). 

 

Mudança total de cor (∆E) do suco de caju probiótico estocado à 4ºC por 42 dias. 

Atividade antioxidante e compostos fenólicos totais do suco de caju

 

A atividade antioxidante foi maior nos sucos de caju fermentados, sendo os maio

valores para o suco adicionado de sacarose (8%). Durante o armazenamento por 42 dias, 

se que a atividade antioxidante do suco de caju apresentou um decréscimo, sendo 

essa redução mais acentuada no suco não fermentado (55,70%) quando comparado 

29,31 e 31,75%, para os sucos fermentados com e sem adição de sacarose

FIGURA 11). Portanto, neste estudo pode-se observar que a fermentação 

442 foi efetiva em aumentar e preservar as propriedades antioxidantes 

do suco de caju, uma vez que a atividade antioxidante dos sucos fermentados se manteve 

sempre maior que a do suco não fermentado. Os resultados dos compostos fenólicos totais 

refletiram na atividade antioxidante dos sucos, apresentando comportamento semelhante 
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do suco de caju probiótico estocado à 4ºC por 42 dias.  

 

Atividade antioxidante e compostos fenólicos totais do suco de caju 

A atividade antioxidante foi maior nos sucos de caju fermentados, sendo os maiores 

valores para o suco adicionado de sacarose (8%). Durante o armazenamento por 42 dias, 

se que a atividade antioxidante do suco de caju apresentou um decréscimo, sendo 

essa redução mais acentuada no suco não fermentado (55,70%) quando comparado aos sucos 

tados com e sem adição de sacarose, 

observar que a fermentação 

propriedades antioxidantes 

do suco de caju, uma vez que a atividade antioxidante dos sucos fermentados se manteve 

sempre maior que a do suco não fermentado. Os resultados dos compostos fenólicos totais 

ntando comportamento semelhante 



 

 

Figura 11 – Atividade antioxidante (AA) (µM trolox/g) e compostos fenólicos totais (CF) 
(mg/100g) do suco de caju probiótico estocado à 4ºC por 42 dias. 
 

 

Di Cagno et al. (2011) observaram resultados semelhantes ao avaliar a atividade 

antioxidante de smoothies

aumento da atividade antioxidante dos 

a amostra controle, como também

antioxidante durante a estocagem por 30 dias a 4ºC. 

Segundo Contreras 

relacionada aos compostos fenólicos presentes, 

estudo. Várias pesquisas têm reportado que a fermentação por bactérias láticas 

proporcionaram um aumento nos níveis de compostos antioxidantes como polifenóis, 

flavonóides e beta-caroteno 

al., 2011). O aumento nos compostos fenólicos e na atividade antioxidante depois da 

fermentação por L. acidophilus, L. casei 

avaliaram a planta asiática 

lática. 

A ingestão de frutas tem sido inversamente associad

como as cardiovasculares e câncer (LEIFERT; ABEYWARDENA, 2008) em virtude da 

presença de antioxidantes naturais. O ca

comparado com outras frutas. Fu 

3,65±0,5, 4,95±0,08 e 4,98±0,07 µM Trolox/g para citros, uva e maçã, respectivamente. Essas 

frutas são consideradas boa fonte de antioxidantes. Os valores obtidos aqui foram pelo menos 

Atividade antioxidante (AA) (µM trolox/g) e compostos fenólicos totais (CF) 
(mg/100g) do suco de caju probiótico estocado à 4ºC por 42 dias.  

(2011) observaram resultados semelhantes ao avaliar a atividade 

smoothies fermentados por bactérias láticas. Estes autores reportaram

aumento da atividade antioxidante dos smoothies após a fermentação quando comparado com 

e, como também efeito conservante das bactérias láticas na atividade 

antioxidante durante a estocagem por 30 dias a 4ºC.  

Segundo Contreras et al. (2011), a atividade antioxidante das frutas  está diretamente 

relacionada aos compostos fenólicos presentes, o que justifica os resultados do presente 

estudo. Várias pesquisas têm reportado que a fermentação por bactérias láticas 

proporcionaram um aumento nos níveis de compostos antioxidantes como polifenóis, 

caroteno (FIGUEIREDO et al., 2008; HERNANDEZ 

, 2011). O aumento nos compostos fenólicos e na atividade antioxidante depois da 

L. acidophilus, L. casei e B. longum foi reportado por

a planta asiática Anoectochilus formosanus como substrato para a fermentação 

A ingestão de frutas tem sido inversamente associada com o risco de doenças crônicas, 

como as cardiovasculares e câncer (LEIFERT; ABEYWARDENA, 2008) em virtude da 

presença de antioxidantes naturais. O caju tem considerável capacidade antioxidante quando 

comparado com outras frutas. Fu et al. (2011) reportaram valores de atividade antioxidante de 

3,65±0,5, 4,95±0,08 e 4,98±0,07 µM Trolox/g para citros, uva e maçã, respectivamente. Essas 

adas boa fonte de antioxidantes. Os valores obtidos aqui foram pelo menos 
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duas vezes maior: 11,58±0,02 µM Trolox/g para o suco não fermentado, 13,27±0,01 µM 

Trolox/g (suco fermentado adicionado de sacarose) e 12,62±0,02 µM Trolox/g (suco 

fermentado sem adição de sacarose) no início do armazenamento. Até mesmo no final do 

armazenamento, a atividade antioxidante foi consideravelmente maior para as amostras 

fermentadas quando comparadas com as do controle

 

3.3.5 Atividade enzimática (polifenoloxidase e peroxidase) 

 

De acordo com a Figura 1

os sucos de caju fermentados apresentaram maior ação enzimática da polifenoloxidase 

(120,83 e 104,50 UAE/min/mL, 

respectivamente) que o suco não fermentado (92,06 UAE/min/mL). No entanto, com o 

armazenamento observou-se uma redução nas amostras fermentadas e um aumento no suco 

não fermentado. Para a enzima peroxidase observou

fermentação e com o tempo de estocagem (F

um resultado positivo, uma vez que estas são responsáveis por reações que reduzem o valor 

nutricional e sensorial dos sucos de frutas e, consequentemente diminuindo a 

consumidor (NOKTHAI  et al.

 

Figura 12 – Atividade enzimática da p
caju probiótico estocado à 4ºC por 42 dias. 
 

 

duas vezes maior: 11,58±0,02 µM Trolox/g para o suco não fermentado, 13,27±0,01 µM 

Trolox/g (suco fermentado adicionado de sacarose) e 12,62±0,02 µM Trolox/g (suco 

ção de sacarose) no início do armazenamento. Até mesmo no final do 

armazenamento, a atividade antioxidante foi consideravelmente maior para as amostras 

quando comparadas com as do controle. 

Atividade enzimática (polifenoloxidase e peroxidase) do suco de caju

De acordo com a Figura 12, pode-se observar que no início do período de estocagem 

os sucos de caju fermentados apresentaram maior ação enzimática da polifenoloxidase 

(120,83 e 104,50 UAE/min/mL, para os sucos fermentados com e sem adição d

que o suco não fermentado (92,06 UAE/min/mL). No entanto, com o 

se uma redução nas amostras fermentadas e um aumento no suco 

não fermentado. Para a enzima peroxidase observou-se que houve uma redução com 

fermentação e com o tempo de estocagem (FIGURA 12). A redução dessas enzim

positivo, uma vez que estas são responsáveis por reações que reduzem o valor 

nutricional e sensorial dos sucos de frutas e, consequentemente diminuindo a 

et al., 2010).  

Atividade enzimática da peroxidase (POD) e polifenoloxidase (PPO) no suco de 
caju probiótico estocado à 4ºC por 42 dias.  
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). A redução dessas enzimas mostra-se 

positivo, uma vez que estas são responsáveis por reações que reduzem o valor 

nutricional e sensorial dos sucos de frutas e, consequentemente diminuindo a aceitação do 

eroxidase (POD) e polifenoloxidase (PPO) no suco de 
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Queiroz et al. (2011) avaliaram o efeito das condições de processamento sobre a 

atividade da enzima PPO em pedúnculos de caju. Estes autores observaram um aumento de 5 

vezes na atividade enzimática após o armazenamento de pedaços do pseudofruto por 24 h a 

2ºC. No presente estudo, comportamento semelhante foi observado no suco de caju não 

fermentado, onde a atividade desta enzima aumentou aproximadamente 2,5 vezes. A redução 

obtida com os sucos probióticos sugere um efeito conservante da fermentação pelas bactérias 

láticas. 

 

3.3.6 Análise sensorial do suco de caju probiótico 

 

De acordo com o teste de impressão global, o suco de caju fermentado adicionado de 

sacarose (8%) apresentou maior aceitabilidade, uma vez que apresentou maiores valores na 

região de aceitação (FIGURA 13a). Essa maior aceitabilidade é resultante das características 

sensoriais apreciadas pelo consumidor brasileiro, que prefere produtos doces (FARIA; 

BENEDET; GUERROUE, 2006). Além disso, foi observado que durante o armazenamento 

por 42 dias houve um acréscimo nos percentuais da região de aceitação do atributo impressão 

global do suco de caju fermentado, tendo o suco adicionado de sacarose aumentado de 87,50 

para 95,00% com 42 dias de estocagem. Já o suco não adicionado de sacarose aumentou os 

percentuais da região de aceitação de 55,00 para 57,50% no final da estocagem (FIGURA 

13a). 

Ellendersen et al. (2012) também reportaram uma boa aceitação sensorial de bebida 

probiótica de maçã fermentado com L. casei. Segundo esses autores, os provadores relataram 

que a bebida apresentava-se com sabor menos doce e mais ácido após 28 dias de 

armazenamento a 7°C. No presente estudo, o suco probiótico de caju manteve boa aceitação 

sensorial por até 42 dias, com preferência para o produto adoçado. 

Quanto ao atributo aroma, o suco de caju fermentado adicionado de sacarose também 

apresentou uma maior aceitação quando comparado ao suco sem adição de sacarose. Foi 

observado um acréscimo dos percentuais da região de aceitação do aroma do suco de caju 

fermentado sem adição de sacarose, de 62,5 no início da estocagem para 75,00% aos 42 dias 

(FIGURA 13b). 
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Figura 13 – Percentuais de aprovação, indiferença e rejeição da a
(b), sabor (c), acidez (d) e cor (e), 
probiótico de caju estocado à 4ºC por 42 dias. 
 

 

 

 

      

Percentuais de aprovação, indiferença e rejeição da aceitação global
(b), sabor (c), acidez (d) e cor (e), e percentuais de intenção de compra do 
probiótico de caju estocado à 4ºC por 42 dias.  

(e) 
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De acordo com Cruz et al. (2010), o metabolismo dos micro-organismos probióticos 

resulta na produção de componentes que podem contribuir negativamente com o aroma e o 

sabor do produto, que são conhecidos com os odores estranhos dos probióticos. Luckow e 

Delahunty (2004a) avaliaram o suco de laranja contendo ingredientes funcionais prebióticos e 

probióticos (Lactobacillus GG). Os provadores atribuíram ao suco de laranja funcional 

características como aroma lático, sabor medicinal, artificial e terra e consideraram esses 

atributos como inaceitáveis. No presente estudo, foi observada uma boa aceitação do aroma 

pelos consumidores do suco de caju. 

Os resultados de sabor indicaram uma maior preferência para o suco adicionado de 

sacarose, tendo ocorrido um aumento dos percentuais da zona de aceitação com a estocagem, 

de 85,00 para 95,00%. Já o suco de caju fermentado não adicionado de sacarose, apresentou 

uma redução dos percentuais de zona de aceitação de 50,00%, no início da estocagem para 

45,00% ao final, um aumento na zona de indiferença de 5,00 para 10,00%, tendo os 

percentuais da zona de rejeição permanecidos em 45,00% no início e no final da estocagem 

(FIGURA 13c). Portanto, pode-se considerar que a fermentação proporcionou uma boa 

aceitabilidade do sabor do suco de caju.  

Em outro estudo, Luckow e Delahunty (2004b) reportaram que os provadores 

descreveram que o xarope de groselha adicionado de L. plantarum apresentava aromas e 

sabores incomuns. As características sensoriais foram descritas como aroma perfumado e 

lático, e sabor ácido e salgado e reforçaram o fato de que a adição de micro-organismos 

probióticos alterou o perfil sensorial de forma negativa. Diante disso, os resultados obtidos no 

presente estudo mostram-se bastante favoráveis, uma vez que o atributo sabor apresentou uma 

boa aceitação no suco probiótico adoçado. 

Para o atributo de acidez, observou-se maiores índices de aceitação para o suco de caju 

fermentado adicionado de sacarose, tendo o percentual da zona de aceitação aumentado de 

85,00 para 90,00% com o tempo de estocagem. Já o suco fermentado não adicionado de 

sacarose apresentou uma redução na zona de aceitação de 62,50 para 50,00% com o 

armazenamento (FIGURA 13d). Esta redução de aceitação foi causada pelo aumento do teor 

de ácido lático. Geralmente, adiciona-se açúcar aos sucos ácidos para alcançar um melhor 

sabor, pois a percepção da acidez diminui com a adição de açúcar pelo aumento da relação 

Brix/ acidez. À medida que o conteúdo de açúcar foi reduzido no suco probiótico não 

adoçado, a acidez foi percebida mais intensamente nesse produto em relação a um produto 

adicionado de açúcar. 
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Ong, Henriksson e Shah (2006) reportaram que a adição de bactérias probióticas do 

gênero Bifidobacterium spp. e Lactobacillus spp. proporcionou um aumento na concentração 

de ácidos em queijos, sendo descrito a característica sensorial de sabor de vinagre, que não é 

aceitável pelo consumidor. No presente estudo, também houve um aumento da acidez, no 

entanto, não foi observada a presença de sabores estranhos. Além disso, no presente estudo, a 

maior aceitação do suco de caju contendo açúcar pode ser resultante de uma redução da 

sensação de acidez devido ao maior teor de açúcar.  

Com o intuito de mascarar os odores estranhos proporcionados por micro-organismos 

probióticos, Luckow et al. (2006) adicionaram suco concentrado contendo abacaxi, manga e 

maracujá em suco de laranja. Esses autores concluíram que essa técnica se mostrou uma 

alternativa para melhorar a qualidade sensorial e aceitação do suco probiótico de laranja.  

Madureira et al. (2008) analisaram a aceitação sensorial de uma bebida de soro de 

queijo suplementada com L. paracasei LAFTI L26 contendo chocolate e sacarose; aloe vera e 

chocolate; geléia de morango; e somente sacarose. Esses autores observaram que a adição de 

sacarose resultou em uma maior aceitação quando comparada com a bebida não adicionada 

com nenhum flavorizante. Com a estocagem a 7ºC por 14 dias foi observado um decréscimo 

da aceitação sensorial da bebida. Os autores concluíram que os aditivos aumentaram o 

metabolismo das cepas probióticas, tornando as bebidas mais ácidas, e consequentemente 

menos apreciada pelo painel sensorial.  

Para o atributo de cor, observou-se que o suco de caju fermentado sem adição de 

sacarose apresentou maiores percentuais da zona de aceitação (FIGURA 13e). Esse resultado 

pode está diretamente relacionado ao parâmetro de cor croma (FIGURA 8), o qual indica a 

intensidade da coloração amarela do suco e que apresentou os maiores valores para o suco não 

adicionado de sacarose. Para esse atributo também foi observado um acréscimo dos 

percentuais da zona de aceitação com o armazenamento por 42 dias. Para o suco de caju 

fermentado com adição de sacarose, houve um aumento de 62,50 no início da estocagem para 

77,50% e o suco fermentado sem adição de sacarose aumentou de 72,50 para 85,00% ao fim 

do período de estocagem (FIGURA 13e). 

O suco de caju fermentado adicionado de sacarose apresentou maior intenção de 

compra (67,50% no início da estocagem e 77,50% aos 42 dias, para ‘possivelmente 

comprariam’ ou ‘certamente comprariam’). O período de estocagem proporcionou também 

um aumento na atitude de compra do suco de caju fermentado sem adição de sacarose de 
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27,50 para 37,50% (FIGURA 13f). Esses resultados confirmam àqueles obtidos para 

aceitação global do suco de caju probiótico. 

 

3.4 Conclusões 

 

O suco de caju fermentando com L. casei NRRL B-442 é estável ao longo do período 

de armazenamento (42 dias) refrigerado avaliado (4°C). 

 Há um maior efeito conservante sobre a atividade antioxidante e teor de ácido 

ascórbico do suco de caju probiótico durante o armazenamento quando comparado ao suco 

não fementado, proporcionando vantagens nutricionais a esse alimento funcional. 

Reações de escurecimento e de degradação nutricional proporcionadas por enzimas 

são minimizadas, pela redução da atividade enzimática da polifenoloxidase e peroxidase 

durante o armazenamento refrigerado do suco de caju probiótico.  

Os atributos sensoriais do suco de caju probiótico são influenciados positivamente 

pela estocagem sob refrigeração por 42 dias. 

O suco de caju probiótico adicionado de sacarose após a fermentação é mais aceito 

sensorialmente. 
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CAPÍTULO 4:  DESIDRATAÇÃO DE SUCO DE CAJU PROBIÓTICO POR SPRAY 

DRYING 

 

RESUMO 

Embora os probióticos sejam comumente encontrados em alimentos refrigerados, alguns 

estudos têm avaliado sua utilização em alimentos desidratados. Para isso, o desafio é dominar 

a perda de viabilidade do micro-organismo durante a secagem e o armazenamento. Diante 

disso, o objetivo desse trabalho foi estudar a desidratação por spray drying do suco de caju 

contendo Lactobacillus casei NRRL B-442, além de avaliar a influência da temperatura de 

estocagem sobre a viabilidade de L. casei NRRL B-442 e nas propriedades físicas do pó, 

durante 35 dias de estocagem. Para isso, o suco de caju probiótico foi desidratado de acordo 

com a seguintes condições: temperatura de entrada do ar de secagem (120°C); vazão de 

alimentação do suco (0,3 L/h); vazão do ar quente (3,0 m3/min) e vazão do ar pressurizado 

(30 L/ min). Os agentes de secagem usados foram: 20% (p/v) de maltodextrina, ou 10% (p/v) 

de maltodextrina + 10% (p/v) de goma arábica. O suco de caju probiótico desidratado por 

spray drying apresentou níveis satisfatórios de sobrevivência de Lactobacillus casei NRRL B-

442, durante a secagem. Durante a estocagem, a adição de 10% (p/v) de maltodextrina + 10% 

(p/v) de goma arábica manteve a viabilidade microbiana quando o pó foi submetido à 

refrigeração a 4ºC. Entretanto, maiores diferenças na coloração do pó e maior tempo de 

reidratação foram obtidos nesta condição. Já a adição de 20% (p/v) de maltodextrina 

proporcionou melhor rendimento. Portanto, a condição de 10% de maltodextrina + 10% de 

goma arábica mostra-se adequada para manter os níveis satisfatórios do L. casei NRRL B-442 

por até 35 dias, no suco de caju probiótico desidratado estocado a 4°C. 

 

Palavras-chave: Spray drying. Maltodextrina. Goma arábica. Estabilidade. 

 

ABSTRACT 

Although probiotics are commonly found in refrigerated foods, few studies have evaluated 

their use in dehydrated foods. The challenge is avoid the viability losses of the microrganism 

during drying and storage. Therefore, the objective of this study was to evaluate the 

dehydration by spray drying of cashew apple juice containing Lactobacillus casei NRRL B-

442, and to evaluate the influence of storage temperature on the viability of L. casei NRRL B-

442 and physical properties of the powder during 35 days of storage. For this, probiotic 
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cashew juice was dehydrated according to the following conditions: inlet temperature of the 

drying air (120°C), feed flow rate of juice (0.3 L/h) flow of hot air (3,0 m3/min) and 

pressurized air flow (30 L/min). The drying agents used were: 20% (w/v) maltodextrin or 

10% (w/v) maltodextrin + 10% (w/v) arabic gum. The probiotic cashew juice dehydrated by 

spray drying showed satisfactory levels of Lactobacillus casei NRRL B-442 survival, during 

drying. During storage, the addition of 10% (w/v) maltodextrin + 10% (w/v) arabic gum kept 

viability microbial when the powder was subjected to cooling within 4°C. However, greater 

differences in color powder and higher rehydration time were obtained in this condition. On 

the on hand, the addition of 20% (w/v) maltodextrin gave better yield. In conclusion, 10% 

maltodextrin + 10% arabic gum is adequate to maintain satisfactory levels of L. casei NRRL 

B-442 survival for 35 days, in the powder of probiotic cashew juice stored at 4°C. 

 

Keywords: Atomização. Maltodextrin. Arabic gum. Stability. 

 

4.1 Introdução 

 

Tradicionalmente, os probióticos têm sido adicionados a iogurtes e outros produtos 

lácteos fermentados. No entanto, atualmente, diversas matérias-primas têm sido utilizadas 

como substratos não lácteos. Nesse contexto, os sucos de frutas tem se apresentado como 

substratos ideais, uma vez que eles já contem nutrientes benéficos, como minerais, vitaminas, 

fibras e antioxidantes (GARCHA; KAURANI, 2011; SHEEHAN; ROSS; FITZGERALD, 

2007).  

Os alimentos em pó vêm aumentando seu espaço no mercado, visto que esses produtos 

reduzem os custos de certas operações, tais como embalagem, transporte, armazenamento e 

conservação, além de agregar valor à matéria-prima (CHEGINI; GHOBADIAN, 2005). 

Segundo Mestry, Mujumdar e Thorat (2011), os pós probióticos de sucos de frutas podem ser 

usados em bebidas, sorvetes e xaropes probióticos. 

Os micro-organismos probióticos são sensíveis aos processos de secagem, devido à 

deterioração do estado fisiológico das células (CHÁVARRI et al., 2010). Contudo, esse 

problema pode ser resolvido, ou amenizado, pelo controle das condições de secagem, ou mais 

especificamente pela incorporação de agentes carreadores (PEIGHAMBARDOUST; 

GOLSHAN TAFTI; HESARI, 2011) e redução da temperatura de saída (SILVA et al., 2011).  
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Chavez e Ledeboer (2007) utilizaram várias combinações de agentes carreadores para 

melhorar a viabilidade de bactérias probióticas desidratadas por spray drying. Esses autores 

observaram que as combinações proteína de soja e maltodextrina, ou leite desnatado e goma 

arábica, resultaram em melhores taxas de sobrevivência de Bifidobacterium lactis BB12.  

De acordo com Kearney et al. (2009), existem poucos dados disponíveis na literatura 

sobre a estocagem de probióticos por spray drying. A mortalidade das bactérias ocorre 

durante o processo de secagem e continua durante a estocagem. Atualmente, reconhece-se que 

a combinação de várias condições deve ser estabelecida com o intuito de proteger os 

probióticos durante a secagem por spray drying e o armazenamento (SCHUTYSER; 

PERDANA; BOOM, 2012). 

Diante disso, o objetivo desse trabalho foi desenvolver um novo alimento probiótico, a 

partir da desidratação por spray drying do suco de caju contendo Lactobacillus casei NRRL 

B-442. Além disso, foi avaliada a influência da temperatura de estocagem sobre a viabilidade 

do L. casei NRRL B-442, como também sobre propriedades físicas do pó, durante 35 dias de 

estocagem. No presente, estudo, o principal objetivo foi manter a contagem células do L. 

casei NRRL B-442 viáveis acima do limite mínimo recomendado (6,00 log UFC/g) 

(FAO/WHO, 2003). 

 

4.2 Material e métodos 

 

4.2.1  Elaboração do suco de caju probiótico 

 

Neste estudo, foi utilizado o suco de caju clarificado obtido junto à Embrapa 

Agroindústria Tropical, a partir da prensagem mecânica do pedúnculo do caju seguida de 

clarificação. O processo de clarificação do suco consistiu na adição de gelatina para 

decantação de taninos e sólidos suspensos (ABREU, 2006). O suco de caju clarificado in 

natura foi estocado sob congelamento (-18ºC) para posterior utilização nas fermentações. 

Para a preparação do suco probiótico foram usadas cepas de Lactobacillus casei 

NRRL B-442 de acordo com metodologia descrita por Pereira, Maciel e Rodrigues (2011). 
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4.2.2 Secagem do suco de caju probiótico 

 

O suco de caju contendo micro-organismos probióticos foi desidratado em secador 

por aspersão (spray dryer), modelo LM MSD 1.0 (Labmaq do Brasil), com câmara de 

secagem de aço inox, usando bico aspersor de 1,2 mm de diâmetro. Foram fixados os 

seguintes parâmetros de secagem: temperatura de entrada do ar de secagem (120°C); vazão de 

alimentação do suco (0,3 L/h); vazão do ar quente (3,0 m3/min) e vazão do ar pressurizado 

(30 L/ min). 

Foram empregados os seguintes agentes de secagem e proteção para o micro-

organismo: Maltodextrina (Cargill/ Maltogill - DE 20) e goma arábica (Sunset Importação e 

Exportação Ltda, São Paulo, Brasil). Foram realizadas duas secagens, a primeira com 20% de 

maltodextrina (p/v) e a segunda, com 10% de maltodextrina + 10% de goma arábica (p/v). Os 

pós foram armazenados em embalagens de nylon-polietileno e submetidos à temperatura 

ambiente (25°C) e de refrigeração (4ºC), sendo avaliados a cada sete dias por 35 dias.  

 Antes da secagem foi realizada a determinação do número de células viáveis para 

estimar a sobrevivência de L. casei NRRL B-442 durante a secagem por spray drying. Após a 

secagem foi determinado o rendimento dos pós. Em intervalos de 7 dias, durante 35 dias, 

foram realizadas as determinações de número de células viáveis, atividade de água, pH, cor e 

reidratação dos pós de suco de caju probiótico. 

 

4.2.3 Determinações 

 

4.2.3.1  Rendimento do pó 

 

O rendimento do pó, obtido em cada secagem, foi calculado em função do teor de 

sólidos solúveis no suco, antes da secagem. O rendimento foi expresso em porcentagem (%) e 

foi calculado conforme equação (1). 

 

Rendimento (%) = {Massa do pó/ [Massa do suco (°Brix do suco/ 100)] }  (1) 
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4.2.3.2 Determinação do número de células viáveis 

 

O pó do suco de caju probiótico foi reconstituído a partir da dissolução em água na 

proporção de 1:10. O suco reidratado foi utilizado para as análises de viabilidade após a 

secagem, pH e cor instrumental. 

Para análise da viabilidade de L. casei NRRL B-442 foram realizadas diluições 

seriadas do suco de caju probiótico até a diluição de 10-6. Alíquotas de 0,1 mL foram 

inoculadas em meio contendo ágar MRS pelo método spread plate. Após a incubação a 37°C 

por 72 h, foi realizada a contagem das colônias típicas de L. casei, que são colônias redondas, 

cor branco cremoso, com diâmetro de 0,9 a 1,3 mm (VINDEROLA; REINHEIMER, 2000).  

A análise da viabilidade de L. casei NRRL B-442 foi realizada no suco probiótico de 

caju pronto para beber, logo antes da secagem; no suco probiótico desidratado após a secagem 

e reconstituição do pó; e, no suco desidratado após estocagem e reconstituição do pó.  

 

4.2.3.3 Atividade de água (Aw) 

  

A determinação da Aw foi realizada a 25°C por medida direta no pó de suco 

probiótico de caju em equipamento digital (Aqualab, 3TE). 

 

4.2.3.4  pH do pó 

 

A análise de pH foi realizada por medida direta no suco probiótico desidratado, após a 

reconstituição do pó, em potenciômetro (Marconi PA 200). 

 

4.2.3.5  Cor 

 

A cor foi avaliada, no suco reconstituído, mediante colorímetro (Minolta CR300, 

Tokyo) operando no sistema CIE (L*, a* e b*). Sendo L* a luminosidade, variando de 0 

(preto) para 100 (branco);  a* a intensidade da cor vermelha, que varia de verde (-60) a 

vermelho (+60); e b* a intensidade da cor amarela, que varia de azul (-60) a amarelo (+60). A 

calibração do aparelho foi realizada por meio de placa de cerâmica branca, utilizando-se o 

iluminante D65. A mudança total de cor foi calculada de acordo com a equação ∆E = {(∆L2) + 

(∆a2) + (∆b2)} 1/2. 
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4.2.3.6  Reidratação do pó 

 

A reidratação do pó foi realizada pela adição de 2 g do material em 50 mL de água 

destilada a 26ºC. A mistura, contida num béquer de vidro de 100 mL, foi agitada em agitador 

Marconi - MA 089, rotação de 800 rpm, utilizando uma barra de agitação magnética. O tempo 

necessário para o pó ser completamente reidratado foi registrado (GOULA; 

ADAMAPOULOS, 2010). 

 

4.3 Resultados e discussão 

 

4.3.1 Efeito da secagem e estocagem por spray drying na viabilidade do L. casei NRRL B-

442 em suco de caju probiótico 

 

 De acordo com Mestry, Mujumdar e Thorat (2011), nos alimentos probióticos 

desidratados o principal objetivo é obter a máxima viabilidade dos micro-organismos. Diante 

disso, no presente estudo após a secagem foram obtidos níveis satisfatórios de sobrevivência 

de L. casei NRRL B-442, uma vez que tanto com uso de 20% de maltodextrina, como de 10% 

maltodextrina + 10% goma arábica os valores obtidos (6,40±0,12 e 6,88±0,16 log UFC/g, 

respectivamente) foram acima dos limites mínimos (6,00 log UFC/g) necessários para 

produzir os benefícios terapêuticos (TABELA 1).  

 

Tabela 1 – Viabilidade (log UFC/g) do suco probiótico de caju desidratado a 120ºC, durante a 
estocagem por 35 dias, a temperatura ambiente (25°C) e de refrigeração (4ºC). 

 20% maltodextrina 
10% maltodextrina + 10% 

goma arábica 

 25°C 4°C 25°C 4°C 

Antes da secagem 8,35±0,13 8,35±0,13 

Depois da secagem (0 dia) 6,40±0,12 6,88±0,16 

7 dias 6,34±0,20 6,28±0,22 6,15±0,38 6,85±0,07 

14 dias 5,66±0,27 6,20±0,19 5,92±0,09 6,53±0,13 

21 dias 4,80±0,36 6,15±0,18 1,27±0,05 6,52±0,12 

28 dias ** 5,95±0,34 ** 6,49±0,09 

35 dias ** 5,73±0,06 ** 6,48±0,20 
**Perda total de viabilidade.  
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De acordo com Schutyser, Perdana e Boom (2012), várias condições devem ser 

observadas a fim de proteger as culturas probióticas durante a secagem por spray drying. 

Mestry, Mujumdar e Thorat (2011) avaliando a influência da temperatura de entrada (120 a 

160ºC) e vazão de alimentação (0,12 a 0,3 L/h) na secagem por spray drying de suco misto de 

melância e cenoura probiótico, observaram que elevadas temperaturas de entrada e baixos 

valores de vazão de alimentação reduziram a viabilidade de L. acidophilus. Segundo esses 

autores, a grande vazão de alimentação diminui o tempo de exposição dos micro-organismos 

à elevada temperatura de secagem, evitando a inativação.  

Diante disso, a temperatura de entrada de 120ºC e a vazão de alimentação de 0,3 L/h, 

usadas no presente estudo com o suco de caju probiótico contribuíram para alcançar um bom 

número de células viáveis de L. casei NRRL B-442 após o processo. 

Com o objetivo de obter um estado vítreo e proteger as células probióticas dos danos 

proporcionados pela secagem, como a ruptura da membrana celular, no presente estudo, foi 

utilizada a maltodextrina isoladamente, ou combinada com a goma arábica. A presença de 

goma arábica com a maltodextrina proporcionou maior sobrevivência de L. casei NRRL B-

442 durante a secagem. 

Polissacárideos, tais como maltodextrina e a goma arábica, são utilizados como 

agentes carreadores, devido à sua capacidade de agir no fortalecimento da matriz vítrea, que 

tem como consequência um aumento na estabilidade do pó de frutas com elevado teor de 

açúcar, como também, aumentar a sobrevivência de células desidratadas durante a secagem e 

o armazenamento (CHÁVEZ; LEDEBOER, 2007; JITTANIT; NITI-ATT; 

TECHANUNTACHAIKUL, 2010; SEMYONOV et al., 2010). 

Foerst et al. (2012) utilizaram como agentes carreadores sorbitol e trealose  para 

avaliar seus efeito na sobrevivência de L. paracasei F19 durante a secagem à vácuo. Esses 

autores obtiveram percentuais de sobrevivência de 54 e 70%, para o sorbitol e a trealose, 

respectivamente. Diante disso, observa-se que os resultados do presente estudo foram 

satisfatórios, pois foram obtidos valores de 76,65 e 82,39%, com a utilização de 20% 

maltodextrina e 10% de maltodextrina + 10% de goma arábica, respectivamente. 

Semyonov, Ramon e Shimoni (2011) avaliaram o efeito da concentração de 

maltodextrina (DE19) na sobrevivência de L. paracasei após a secagem com técnica de spray 

drying usando vácuo, com intuito de reduzir a temperatura. Esses autores obtiveram 

sobrevivência de 20,4; 18,2; 29,2 e 33,8% para concentrações de 10, 15, 20 e 25% do agente 
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carreador. No presente estudo, com a utilização de 20% de maltodextrina o percentual de 

sobrevivência de L. casei NRRL B-442 foi bem superior (76,65%). 

Lian, Hsiao e Chou (2002), por sua vez, compararam o efeito da adição de goma 

arábica, gelatina e amido solúvel na sobrevivência de bactérias probióticas submetidas à 

secagem por spray drying. Esses autores reportaram que B. infantis OCRC 14661 apresentou 

maior sobrevivência após a secagem com a goma arábica, seguida pela gelatina e o amido 

solúvel. Além disso, para B. longum B6 adicionado de goma arábica ou amido solúvel na 

concentração de 10% (p/p) foi obtido percentuais de sobrevivência de 41,2 e 29,1%, 

respectivamente. No presente estudo, a goma arábica foi combinada com a maltodextrina 

proporcionando valores maiores de sobrevivência (82,39%), o que corrobora com a afirmação 

de Peighambardoust, Golshan Tafti e Hesari (2011) que relataram que a combinação de 

agentes protetores pode melhorar a sobrevivência de bactérias probióticas desidratadas. 

A utilização dos agentes carreadores não apresentaram grandes diferenças entre si na 

sobrevivência dos probióticos durante a secagem. No entanto, houve comportamentos 

distintos durante a estocagem no suco de caju em pó. Com a estocagem do pó, a adição de 

20% de maltodextrina, proporcionou níveis acima de 6,00 log UFC/g até 7 dias (6,34±0,16 

log UFC/g)  a temperatura ambiente e até 21 dias (6,15±0,18 log UFC/g) sob refrigeração. A 

adição de 10% maltodextrina + 10% goma arábica apresentou dados semelhantes ao pó 

submetido à estocagem a temperatura ambiente que se manteve níveis acima de 6,00 log 

UFC/g até 7 dias (6,15±0,38 log UFC/g). No entanto, resultados melhores foram obtidos para 

o pó estocado sob refrigeração que manteve níveis satisfatórios até 35 dias de armazenamento 

(TABELA 1).  

De acordo com Ananta, Volkert e Knorr (2005), uma possível razão para a perda de 

viabilidade com a estocagem é oxidação lipídica dos ácidos graxos da membrana, mudando a 

composição desta e proporcionando a morte do micro-organismo. 

A maior redução da viabilidade das bactérias láticas, obtida no presente estudo, 

quando o pó foi estocado à temperatura ambiente, também foi reportada por outros autores 

(KEARNEY et al., 2009; REDDY; MADHU; PRAPULLA, 2009). De acordo com Anal e 

Singh (2007) essa redução está associada a danos nas membranas celulares. 

 Wirjantoro e Phianmongkhol (2011) avaliaram a viabilidade de B. bifidum e de L. 

acidophilus em iogurte em pó durante 28 dias, em estocagem ambiente e refrigerada. Esses 

autores observaram que com 14 dias de estocagem a temperatura ambiente, a sobrevivência 

de B. bifidum já se encontrava abaixo de 60%. A temperatura de refrigeração (4ºC) mostrou 
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resultados melhores tendo a sobrevivência de L. acidophilus sido mantida acima de 70% 

durante toda estocagem. 

Os resultados obtidos por esses autores usando base láctea evidenciam os resultados 

satisfatórios do presente estudo, posto que com 14 dias de estocagem à temperatura ambiente 

foram obtidas taxas de sobrevivência de 67,87 e 70,90% para os tratamentos contendo 20% de 

maltodextrina e 10% de maltodextrina + 10% de goma arábica, respectivamente. Além disso, 

com a temperatura de refrigeração (4°C), no presente estudo, as taxas de sobrevivência de L. 

casei NRRL B-442 também foram mantidas acima de 70%. 

A presença de goma arábica na matriz resultou em melhor sobrevivência durante a 

estocagem refrigerada quando comparada com a adição de maltodextrina isoladamente. 

Desmond et al. (2002)  também observaram uma maior sobrevivência de L. paracasei NFBC 

338, durante a estocagem sob refrigeração, quando submetido a secagem com 10% de goma 

arábica. 

 

4.3.2 Efeito da secagem e estocagem por spray drying nas propriedades físicas do suco de 

caju probiótico 

 

Os valores de rendimento para o suco de caju probiótico desidratado com 20% de 

maltodextrina foram de 72,07% e para àquele desidratado com 10% de maltodextrina + 10% 

de goma arábica foi 59,77%. Quek, Chok e Swedlund (2007), ao secarem suco de melancia 

por spray drying, observaram que o aumento da concentração de maltodextrina melhorou o 

rendimento do pó. Segundo Shrestha et al. (2007), o aumento da quantidade de maltodextrina  

favoreceu  a recuperação do produto e a leveza do pó do  suco de laranja. Diante disso, a 

maior concentração de maltodextrina proporcionou maior rendimento no suco de caju 

probiótico.  

No presente estudo a atividade de água apresentou valores baixos e sem grandes 

variações, não sendo a causa das diferenças obtidas na viabilidade do micro-organismo 

(TABELA 2). 
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Tabela 2 – Atividade de água dos pós de suco probiótico de caju desidratado a 120ºC, durante 
a estocagem por 35 dias, a temperatura ambiente (25°C) e de refrigeração (4ºC). 

 20% maltodextrina 
10% maltodextrina + 10% 

goma arábica 

 25°C 4ºC 25°C 4ºC 

0 dia 0,29±0,01 0,28±0,00 

7 dias 0,29±0,01 0,27±0,02 0,29±0,01 0,27±002 

14 dias 0,27±0,01 0,25±0,01 0,27±0,01 0,25±0,00 

21 dias 0,30±0,00 0,29±0,00 0,30±0,00 0,26±0,03 

28 dias ** 0,29±0,01 ** 0,27±0,01 

35 dias ** 0,30±0,00 ** 0,27±0,02 
**Devido à perda total de viabilidade durante a estocagem as amostras não foram analisadas.  

 

Os valores de pH dos pós à base de suco de caju probiótico foram estáveis até 35 dias 

de armazenamento, entre os tratamentos e condições de temperatura (TABELA 3). Kearney et 

al. (2009), avaliando iogurte probiótico em pó durante a estocagem, também não observaram 

diferenças significativas no pH com a estocagem. 

 

Tabela 3 – pH do suco probiótico de caju reconstituído, durante a estocagem por 35 dias, a 
temperatura ambiente (25°C) e de refrigeração (4ºC). 

 20% maltodextrina 
10% maltodextrina + 10% 

goma arábica 

 25°C 4ºC 25°C 4ºC 

Antes da secagem 4,64±0,01 4,64±0,01 

Depois da secagem (0 dia) 4,93±0,01 4,72±0,01 

7 dias 5,00±0,02 4,97±0,02 4,86±0,03 4,77±0,01 

14 dias 5,03±0,02 5,16±0,01 4,70±0,00 4,94±0,01 

21 dias 5,04±0,03 5,08±0,01 4,85±0,02 4,79±0,02 

28 dias ** 5,05±0,03 ** 4,46±0,02 

35 dias ** 5,03±0,01 ** 4,42±0,03 
**Devido a perda total de viabilidade durante a estocagem as amostras não foram analisadas.  

 

Os parâmetros de cor L*, a*, b* e mudança total de cor (∆E), do suco de caju 

probiótico reconstituído, encontram-se nas Tabelas 4, 5, 6 e 7, respectivamente. Todos os pós 

foram produzidos sob as mesmas condições operacionais de secagem (temperatura do ar de 
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secagem, taxa de alimentação do suco, vazão e velocidade do ar quente). Contudo, as 

diferenças nas propriedades ópticas dos sucos reconstituídos foram dependentes do tipo de 

agente empregado e da estocagem.  

A luminosidade (L*) apresentou maiores valores quando foi usado 20% de 

maltodextrina e, com o tempo de estocagem do pó, observa-se uma redução nesse parâmetro. 

As coordenadas a* (intensidade de vermelho) e b* (intensidade de amarelo) foram menos 

afetadas pela adição dos carreadores. Com o tempo de armazenamento, foi observado um leve 

aumento da intensidade do componente b* e redução de a*. 

Comunian et al. (2011) ao avaliarem o efeito dos agentes carreadores maltodextrina e 

goma arábica, durante a secagem por spray drying de pigmentos derivados da clorofila, 

observaram maiores valores de luminosidade nas amostras reconstituídas contendo 

maltodextrina. De acordo com Nadeem, Torun e Ozdemir (2011), menores valores de 

luminosidade com a adição de goma arábica, se deve a cor original deste agente carreador que 

é mais escura quando comparada a maltodextrina. Portanto, no presente estudo, os menores 

valores de luminosidade obtidos com o tratamento contendo 10% de maltodextrina + 10% de 

goma arábica, é consequência da coloração da goma arábica adicionada. 

Kurtmann et al. (2009), ao avaliarem a coloração de culturas de L. acidophilus 

liofilizadas, durante a estocagem por 84 dias, também observaram uma redução da 

luminosidade e um aumento da intensidade do amarelo. De acordo com esses autores, esses 

resultados podem indicar a ocorrência de escurecimento não enzimático. 

 

Tabela 4 – Componente de cor L* do suco de caju probiótico reconstituído, durante a 
estocagem do pó por 35 dias, a temperatura ambiente (25°C) e de refrigeração (4ºC). 

  20% maltodextrina 
10% maltodextrina + 10% goma 

arábica 

 25°C 4ºC 25°C 4ºC 

0 dia  77,80±0,00 77,66±0,00 

7 dias 76,74±0,01 76,54±0,04 75,68±0,00 75,65±0,07 

14 dias 75,87±0,01 76,08±0,08 75,28±0,02 75,00±0,00 

21 dias 67,67±0,01 67,23±0,02 66,82±0,01 66,91±0,01 

28 dias ** 65,45±0,01 ** 65,67±0,04 

35 dias ** 65,38±0,01 ** 65,55±0,05 
**Devido a perda total de viabilidade durante a estocagem as amostras não foram analisadas.  
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Tabela 5 – Componente de cor a* do suco de caju probiótico reconstituído, durante a 
estocagem do pó por 35 dias, a temperatura ambiente (25°C) e de refrigeração (4ºC). 

 20% maltodextrina 
10% maltodextrina + 10% 

goma arábica 

 25°C 4ºC 25°C 4ºC 

0 dia  -1,00±0,00 -1,02±0,01 

7 dias -1,04±0,02 -1,02±0,04 -1,05±0,06 -1,03±0,01 

14 dias -1,18±0,01 -1,07±0,01 -1,07±0,03 -1,08±0,01 

21 dias -1,43±0,00 -1,08±0,00 -1,17±0,04 -1,10±0,02 

28 dias ** -1,22±0,02 ** -1,16±0,01 

35 dias ** -1,22±0,04 ** -1,25±0,02 
**Devido a perda total de viabilidade durante a estocagem as amostras não foram analisadas.  

 

Tabela 6 – Componente de cor b* do suco de caju probiótico reconstituído, durante a 
estocagem do pó por 35 dias, a temperatura ambiente (25°C) e de refrigeração (4ºC). 

 20% maltodextrina 
10% maltodextrina + 10% 

goma arábica 

 25°C 4ºC 25°C 4ºC 

0 dia  3,12±0,02 3,14±0,03 

7 dias 4,50±0,01 3,78±0,01 3,80±0,00 3,70±0,03 

14 dias 4,50±0,00 4,54±0,01 4,14±0,01 4,09±0,01 

21 dias 4,74±0,01 4,78±0,01 4,20±0,07 4,15±0,02 

28 dias ** 4,82±0,00 ** 4,20±0,02 

35 dias ** 4,85±0,01 ** 4,78±0,01 
**Devido a perda total de viabilidade durante a estocagem as amostras não foram analisadas.  

 

Os valores de ∆E, no presente estudo indicam a diferença total da cor dos pós de suco 

de caju probiótico reconstituídos, ao longo da estocagem em relação ao obtido logo após a 

secagem (dia 0). O ∆E apresentou menores valores até 21 dias, quando usado 20% de 

maltodextrina do que com 10% de maltodextrina + 10% de goma arábica.  Com o tempo de 

estocagem do pó, observa-se um aumento nesse parâmetro (TABELA 7).  

Yousefi, Emam-Djomen e Mousavi (2011), ao estudarem efeito da adição de 

maltodextrina e goma arábica, em suco de romã desidratado por spray drying, reportaram 

maiores mudanças na coloração da cor nas amostras reconstituídas contendo goma arábica. 

Segundo esses autores, essa maior diferença se deve as características da goma arábica. 
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O aumento do ∆E com o armazenamento, é resultante da redução da luminosidade e 

da intensidade do amarelo, que podem estar relacionado a reações de escurecimento não 

enzimático. 

 

Tabela 7 – Mudança total de cor (∆E) do suco de caju probiótico reconstituído, durante a 
estocagem do pó por 35 dias, a temperatura ambiente (25°C) e de refrigeração (4ºC). 

 20% maltodextrina 
10% maltodextrina + 10% 

goma arábica 

 25°C 4ºC 25°C 4ºC 

0 dia  0±0,00 0±0,00 

7 dias 1,05±0,03 1,41±0,01 2,37±0,05 2,28±0,04 

14 dias 2,04±0,08 1,95±0,04 3,44±0,01 3,18±0,03 

21 dias 10,22±0,02 10,79±0,03 11,15±0,00 11,14±0,02 

28 dias ** 12,57±0,02 ** 12,37±0,02 

35 dias ** 12,79±0,04 ** 12,51±0,01 
**Devido a perda total de viabilidade durante a estocagem as amostras não foram analisadas.  

 

De acordo com os resultados sobre o tempo de reidratação (TABELA 8), observou-se 

que a goma arábica proporcionou menor solubilidade ao pó, visto que o tratamento 

adicionado de 10% de maltodextrina + 10% de goma arábica apresentou maiores tempos de 

reidratação. O tempo de reidratação não sofreu influência da estocagem (TABELA 8).  

De acordo com Goula e Adamapoulos (2010), a maltodextrina é caracterizada por sua 

alta solubilidade em água e seu efeito na capacidade de reidratação de pós é devido à 

diminuição da pegajosidade das partículas, o que facilita sua solubilidade em água, uma vez 

que maior será a superfície de contato da partícula com a água. Portanto, o menor tempo de 

reidratação, obtido no presente estudo, para o tratamento contendo 20% de maltodextrina, 

pode ser resultante da maior concentração desse agente carreador. 
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Tabela 8 – Reidratação (segundos) do pó do suco de caju probiotico, durante a estocagem por 
35 dias, a temperatura ambiente (25°C) e de refrigeração (4ºC). 

 20% maltodextrina 
10% maltodextrina + 10% 

goma arábica 

 25°C 4ºC 25°C 4ºC 

0 dia  60,04±0,01 261,5±0,09 

7 dias 62,00±0,08 60,00±0,05 251,00±0,04 275,00±0,06 

14 dias 59,00±0,10 59,00±0,04 217,00±0,03 208,00±0,08 

21 dias 60,00±0,05 68,00±0,07 299,00±0,02 276,00±0,02 

28 dias ** 66,00±0,03 ** 265,00±0,04 

35 dias ** 56,00±0,01 ** 250,00±0,03 
**Devido à perda total de viabilidade durante a estocagem as amostras não foram analisadas.  
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4.4 Conclusões 

 

O suco de caju probiótico desidratado por spray drying mantem níveis satisfatórios de 

sobrevivência de Lactobacillus casei NRRL B-442, durante a secagem, com a utilização de 

20% de maltodextrina (p/v) ou 10% de maltodextrina + 10% de goma arábica (p/v). 

Melhores níveis de rendimento são obtidos com 20% de maltodextrina (p/v). 

A adição de 10% de maltodextrina + 10% de goma arábica (p/v) proporciona maiores 

diferenças na coloração do pó durante a estocagem, como também maior tempo de 

reidratação.  

A condição de 10% de maltodextrina + 10% de goma arábica (p/v) mostra-se adequada 

para manter os níveis satisfatórios de L. casei NRRL B-442 por até 35 dias, no suco de caju 

probiótico desidratado estocado a 4°C. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O suco de caju clarificado, fermentado com Lactobacillus casei NRRL B-442, tem um 

grande potencial para tornar-se uma alternativa saudável e isenta de lactose no mercado de 

alimentos funcionais contendo probióticos, mostrando-se um substrato tão eficiente quanto os 

produtos lácteos para o crescimento de Lactobacillus casei NRRL B-442. 

As condições ótimas para a elaboração e fermentação do suco de caju probiótico são 

pH de 6,4, temperatura de fermentação de 30ºC e inoculo de 7,48 log UFC/mL. O tempo de 

fermentação ideal foi de 16 h. O suco de caju probiótico mantém estável, sem haver perda da 

viabilidade, por até 42 dias de estocagem sob refrigeração a 4ºC. 

O suco de caju fermentando com L. casei NRRL B-442 é estável ao longo do período 

de armazenamento (42 dias) refrigerado avaliado (4°C). 

O suco de caju probiótico adicionado de sacarose após a fermentação é mais aceito 

sensorialmente ao longo da estocagem. 

Para a elaboração do suco de caju probiótico desidratado, a condição de 10% de 

maltodextrina + 10% de goma arábica (p/v) mostra-se adequada, mantendo os níveis 

satisfatórios de Lactobacillus casei NRRL B-442 no pó estocado por até 35 dias a 4°C. 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A – Termo de consentimento livre esclarecido do suco de caju probiótico 

 

 

 



117 

 

 

 

APÊNDICE B – Ficha de avaliação sensorial do suco de caju probiótico 

 

 


