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NASCIMENTO, Maíra de Carla Bassetto. Desenvolvimento e avaliação de molho 
lácteo para salada adicionado de inulina e Lactobacillus acidophilus. 2020. 76 f. 
Dissertação (Mestrado em Ciência e Tecnologia de Leite e Derivados) – 
Universidade Pitágoras Unopar, Londrina, 2020. 
 

RESUMO 

 
O objetivo desse estudo foi o desenvolvimento de um molho lácteo para salada e 
avaliação da influência da adição de inulina sobre as características físico-químicas 
e sensoriais, bem como sobre a viabilidade de Lactobacillus acidophilus La-5 e sua 
resistência às condições simuladas do trato gastrointestinal (TGI) humano durante o 
armazenamento a 5±1°C por um período de 21 dias. Foram produzidas três 
formulações: sem adição de inulina (controle – F1), com adição de 2% de inulina 
(F2) e com adição de 5% de inulina (F3). Os molhos foram produzidos a partir da 
emulsificação de duas fases (aquosa e oleosa). A utilização da mistura do óleo de 
palma com azeite de oliva favoreceu nutricionalmente as formulações, fornecendo 
produtos contendo ácidos graxos essenciais em sua composição e ausência de 
ácidos graxos trans. Todas as formulações apresentaram populações satisfatórias 
de La-5 para um alimento probiótico, com populações acima de 6 log UFC/g. A 
suplementação com inulina foi importante, pois F1 apresentou populações de La-5 
de 7,05 log UFC/g ao 7º dia de armazenamento, enquanto F3 apresentou contagens 
de 8,35 log UFC/g no mesmo período. Durante os ensaios de resistência ao TGI 
simulado, a inulina colaborou para o aumento da resistência de La-5 após 6 horas 
de ensaio (p<0,05). As populações de La-5 observadas em todas as formulações 
diminuíram drasticamente durante a fase gástrica a partir do 14º dia. Os molhos para 
salada suplementados com inulina revelaram menores índices de acidez (p<0,05). 
Isto afetou a qualidade sensorial dos produtos, uma vez que foram detectadas 
diferenças significativas entre as formulações F1 e F3 (p<0,05), no entanto, não 
foram detectadas diferenças entre as formulações F1 e F2 (p>0,05). A 
suplementação de molhos para salada com inulina garantiu populações apropriadas 
de La-5 durante o armazenamento e contribuiu para sua sobrevivência durante a 
simulação do TGI humano. O molho para salada suplementado com inulina 
apresenta-se como uma matriz alimentar adequada para administração de La-5. 
 
Palavras-chave: Matriz láctea. Probiótico. Prebiótico. Resistência gastrointestinal. 
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salad dressing added of inulin and Lactobacillus acidophilus. 2020. 76 f. 
Dissertação (Mestrado em Ciência e Tecnologia de Leite e Derivados) – 
Universidade Pitágoras Unopar, Londrina, 2020. 
 

ABSTRACT 

 
The aim of this study was the development of a dairy salad dressing and evaluation 
the influence of the addition of inulin on its physical-chemical and sensory 
characteristics, as well as on the viability of Lactobacillus acidophilus La-5 and its 
resistance to the simulated conditions of the gastrointestinal tract (GIT) for storage at 
5±1°C for a period of 21 days. Three formulations were produced: without the 
addition of inulin (control - F1), with the addition of 2% inulin (F2) and with the 
addition of 5% inulin (F3). The sauces were produced from the emulsification of two 
phases (aqueous and oil). The use of a mixture of palm oil with olive oil favored the 
formulations nutritionally, providing products containing essential fatty acids in their 
composition and absence of trans fatty acids. All formulations showed satisfactory 
populations of La-5 for a probiotic food, with populations above 6 log CFU/g. Inulin 
supplementation was important, as F1 had La-5 populations of 7.05 log CFU/g on the 
7th day of storage, while F3 had counts of 8.35 log CFU/g in the same period. During 
the resistance tests to the simulated GIT, inulin helped to increase the resistance of 
La-5 after 6 hours of testing (p<0.05). The populations of La-5 observed in all 
formulations decreased dramatically during the gastric phase from the 14th day. 
Salad dressings supplemented with inulin showed lower acidity indexes (p<0.05). 
This affected the sensorial quality of the products, since significant differences were 
detected between formulations F1 and F3 (p<0.05), however, no differences were 
detected between formulations F1 and F2 (p>0.05). The supplementation of salad 
dressings with inulin ensured appropriate populations of La-5 during of storage and 
contributed to its survival during the simulation of the human GIT. The salad dressing 
supplemented of inulin is a suitable food matrix for the administration of La-5. 
 
 
Key-words: Dairy matrix. Probiotic. Prebiotic. Gastrointestinal resistance. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O consumo de alimentos funcionais está relacionado com a prevenção de 

doenças e promoção de uma vida mais saudável. Os efeitos benéficos 

proporcionados por alimentos contendo probióticos e prebióticos promoveram esta 

categoria alimentar a um mercado expansivo. Neste contexto, a indústria láctea é 

amplamente favorecida para o desenvolvimento de alimentos funcionais probióticos 

e prebióticos. 

Os produtos lácteos são considerados matrizes adequadas para a inserção 

dos micro-organismos probióticos, auxiliando-os a resistir às condições adversas do 

trato gastrointestinal humano, e consequentemente, na manutenção de sua 

viabilidade (RANADHEERA; BAINES; ADAMS, 2010). As principais matrizes lácteas 

estudadas para a veiculação destes micro-organismos benéficos e disponíveis para 

comercialização incluem leites fermentados, iogurtes, sorvetes e queijos. Os 

prebióticos podem ser utilizados para enriquecer os produtos alimentares com fibras, 

que podem ser metabolizadas pelos probióticos, melhorando a viabilidade desses 

micro-organismos nos alimentos. Um produto referido como simbiótico é aquele no 

qual um probiótico e um prebiótico estão combinados. 

O molho para salada tem excelente perspectiva como matriz láctea para 

incorporação de ingredientes funcionais. Muitos consumidores recorrem às saladas 

como uma opção alimentar saudável; portanto, espera-se que o consumo de molho 

para salada também proporcione efeitos benéficos à saúde. 

Pesquisadores e indústrias têm demonstrado interesse em analisar matrizes 

não convencionais para o desenvolvimento de alimentos funcionais que expressem 

suas características nutricionais e que continuem atendendo os aspectos sensoriais 

adequados. Dessa forma, o molho para salada torna-se um produto inovador para a 

diversificação de matrizes lácteas simbióticas. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 Molho para salada 

 

Os molhos são comumente utilizados na vida cotidiana de muitos 

consumidores por serem facilmente manipuláveis. São geralmente embalados em 

recipientes descartáveis que possuem diferentes formatos e tamanhos e, portanto, 

podem ser considerados alimentos de conveniência. A grande vantagem dos molhos 

é a capacidade de melhorar o sabor dos alimentos aumentando sua atratividade 

(SIKORA, 2008). 

Os molhos para salada consistem em emulsões de óleo em água, em que 

pequenas gotículas de óleo são dispersas numa fase aquosa contínua (GAVAHIAN 

et al., 2018). Esses produtos são caracteristicamente ácidos, semilíquidos e 

possuem textura cremosa (MANTZOURIDOU; SPANOU; KIOSSEOGLOU, 2012). 

Sua fase aquosa pode compreender ácidos orgânicos, como acético e cítrico, sais, 

açúcares, quelantes, agentes espessantes, surfactantes e conservantes (CASTRO 

et al., 2009). 

Uma emulsão é definida como uma mistura formada pela combinação de dois 

fluidos imiscíveis, nos quais um é uniformemente distribuído no outro sem 

separação. O tamanho das partículas varia de cerca de 0,1 μm ao visível. Em 

emulsões alimentares, os dois principais componentes são óleo e água, com outros 

semissólidos ou sólidos dispersos na fase contínua ou na dispersa. Esses sistemas 

são denominados óleo em água (O/A) ou água em óleo (A/O) (Figura 1). 
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Figura 1. Esquema representando a constituição de uma emulsão óleo em 
água (a) e de uma emulsão água em óleo (b). 

 

Fonte: Adaptado de Ranjith (2014). 

 

Uma emulsão pode tornar-se instável devido a vários processos físicos e 

químicos, resultando em alterações na estrutura das moléculas (SIKORA et al., 

2008). Para evitar tal instabilidade, agentes espessantes, geleificantes e 

emulsionantes podem ser utilizados em molhos para salada para melhorar a 

adsorção da interface óleo-água e proteger as gotículas de emulsão da agregação. 

Esses ingredientes são usados de maneira opcional e geralmente dependem da vida 

útil desejada para o produto. Os emulsionantes mais comumente utilizados na 

indústria alimentícia são surfactantes de moléculas pequenas, biopolímeros 

anfifílicos e material particulado reativo à superfície (McCLEMENTS, 2005). 

 

2.2 Probióticos 

 

Um alimento funcional é qualquer alimento ou ingrediente alimentar 

modificado que pode fornecer benefícios para a saúde, além do benefício nutricional 

(ROBERFROID, 2002). Além dos ingredientes funcionais já estabelecidos, como 

vitaminas, minerais e micronutrientes, os probióticos e prebióticos também 

pertencem a esta classificação (JANKOVIC et al., 2010). 

Segundo a definição, probióticos são “micro-organismos vivos que, quando 

administrados em quantidades adequadas, conferem benefícios à saúde do 

hospedeiro” (HILL et al., 2014). 
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Existem muitas evidências sobre os principais benefícios para a saúde 

relacionados aos probióticos, como regulação da motilidade gastrointestinal 

(MILLER; OUWEHAND, 2013); prevenção e alívio dos sintomas diarreicos 

(MARTEAU, BOUTRON-RUAULT, 2002); reversão dos sintomas da síndrome do 

intestino irritável (MOAYYEDI et al., 2008); proteção contra patógenos 

gastrointestinais (D’AIMMO; MODESTO; BIAVATI, 2007); diminuição do risco de 

câncer de cólon retal (POOL-ZOBEL et al., 1996) e estimulação do sistema 

imunológico (CHIANG et al., 2000). 

Os probióticos possuem três principais mecanismos de ação no organismo: o 

primeiro é a diminuição da população de micro-organismos patogênicos devido à 

formação de compostos com atividade antimicrobiana e a competição por sítios de 

adesão e nutrientes; o segundo são as mudanças do metabolismo microbiano, pelo 

aumento ou diminuição das funções enzimáticas; e o terceiro mecanismo baseia-se 

no estímulo da imunidade do hospedeiro por meio do aumento da produção de 

anticorpos (FULLER, 1989). 

Micro-organismos probióticos devem apresentar características específicas 

para que sejam classificados como sendo benéficos: ausência de toxicidade ou 

patogenicidade; propriedades adequadas a fim de que sejam produzidos e 

incorporados em alimentos sem perder sua viabilidade e funcionalidade; viabilidade 

durante a vida útil do produto; habilidade de sobreviver às defesas inatas do corpo 

no trato gastrointestinal superior, incluindo a sobrevivência à acidez gástrica e aos 

sais biliares; habilidade de colonizar a mucosa intestinal e capacidade de exercer 

efeitos de melhoria na saúde (O’MAY; MACFARLANE, 2005). 

Doses mínimas efetivas e ideais para cada produto probiótico são 

necessárias, uma vez que os efeitos são específicos de cada linhagem e podem 

variar de acordo com o grupo populacional e estado de saúde da população (HILL et 

al., 2014). Essa quantidade mínima de probióticos deve ser considerada alta, para 

compensar uma possível redução no número de micro-organismos durante a 

passagem pelo estômago e intestino (SHAH, 2000). A Health Canada, juntamente 

com o Italian Ministry of Health, recomenda como produto probiótico, um nível de 109 

UFC/porção administrada por dia (HILL et al., 2014). 

Conhecer a matriz alimentar, as características do produto e a tecnologia 

empregada, é fundamental para a definição do micro-organismo a ser utilizado. A 

matriz é considerada um dos principais fatores que auxiliam na regulação da 
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colonização intestinal por micro-organismos probióticos, pois ajudam na proteção 

dessas bactérias durante sua passagem pelo trato gastrointestinal. Os produtos 

lácteos são considerados boas matrizes para a inserção de probióticos 

(RANADHEERA; BAINES; ADAMS, 2010). 

As altas concentrações de lipídios presente em determinados produtos, como 

os molhos para salada, podem conferir proteção às bactérias probióticas durante a 

sua passagem pelo trato gastrointestinal. Essa proteção tornaria possível ao micro-

organismo chegar ao cólon em concentrações adequadas (BOYLSTON et al., 2004; 

MANTZOURIDOU; SPANOU; KIOSSEOGLOU, 2012). 

A seleção tecnológica de cepas para a formulação de um produto funcional 

probiótico requer não só que elas exibam uma capacidade intrínseca de se 

manterem viáveis, mas também a capacidade de suportar a ação de aditivos 

utilizados nas formulações, bem como os processos tecnológicos empregados na 

produção do alimento (KLAENHAMMER; KULLEN, 1999; ROY, 2005). 

De acordo com a legislação específica para probióticos adicionados a 

alimentos, a RDC nº 241, de 26 de julho de 2018, a comprovação da segurança dos 

probióticos e dos seus benefícios à saúde devem ser comunicados por meio de 

alegação funcional ou de saúde aprovada para a linhagem em questão por meio de 

documentos técnicos ou estudos científicos, sendo os benefícios dependentes da 

linhagem do probiótico a ser utilizado (BRASIL, 2018). 

Muitos gêneros e espécies de micro-organismos são considerados probióticos 

em potencial, no entanto, o uso comercial predominante em alimentos é de bactérias 

pertencentes aos gêneros Lactobacillus sp. e Bifidobacterium sp.. A principal razão 

para a utilização destes grupos é o fato de serem considerados seguros para o 

consumo e por serem habitantes do intestino humano saudável, sendo Lactobacillus 

sp. isolado de porções do intestino delgado e Bifidobacterium sp., do intestino 

grosso (TRIPATHI; GIRI, 2014). 

 

2.2.1 Lactobacillus acidophilus 

 

As bactérias do gênero Lactobacillus sp. são bastonetes Gram-positivos, não 

formadores de esporos, catalase-negativos (embora algumas cepas possuam uma 

pseudocatalase), tolerantes aeroespecíficos ou anaeróbicos, acidúricos ou acidófilos 

(ABRIOUEL et al., 2015) e não possuem flagelos (GOMES; MALCATA, 1999). 
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Lactobacillus sp. é o maior gênero entre as bactérias ácido láticas (BAL), com mais 

de 212 espécies descritas até o momento na lista de nomes procariontes (LPSN, 

2019). 

Lactobacillus acidophilus é homofermentativo e produz ácido fólico, niacina, 

tiamina, riboflavina e vitamina k; porém, o principal produto do seu metabolismo é o 

ácido lático produzido através da fermentação da glicose (GOMES; MALCATA, 

1999). 

As temperaturas ótimas para multiplicação desses micro-organismos variam 

na faixa entre 35° a 40°C; contudo sua viabilidade pode ser mantida em 

temperaturas de refrigeração. Sua tolerância ao ácido varia de 0,3% a 1,9% de 

acidez titulável, com pH ótimo de multiplicação entre 5,5 a 6,0 (GOMES; MALCATA, 

1999). No entanto, o pH mínimo para sua sobrevivência e multiplicação está na faixa 

entre 3,8 a 4,4 (PIARD; DESMAZEAUD, 1991). 

As cepas de L. acidophilus são conhecidas por desempenhar um papel 

fundamental na saúde e nutrição humana pela sua influência positiva na microbiota 

intestinal (POT et al., 2014). Possui características favoráveis à sua sobrevivência e 

multiplicação em alimentos, como ser pouco afetado pela salinidade do meio, tolerar 

baixo pH e ser microaerófilo (SALMINEN et al.,1993). A fim de elucidar ainda mais 

sobre a segurança e eficácia do consumo deste probiótico, muitos estudos têm sido 

realizados, possibilitando a elaboração de meta-análises que tornam esses dados 

ainda mais precisos. 

Meira et al. (2015) demonstraram a capacidade de L. acidophilus La-5 resistir 

e se adaptar a meios desfavoráveis, como o trato gastrointestinal, devido à sua 

característica de tolerância a condições de baixo pH; e demonstraram a ausência de 

efeitos indesejáveis sobre os aspectos nutricionais e sensoriais dos produtos lácteos 

adicionados desta cepa durante o armazenamento. 

Os produtos lácteos são extensivamente utilizados como matrizes alimentares 

para a veiculação de L. acidophilus La-5 (GONZÁLEZ-SÁNCHEZ et al., 2010). 

Frederico et al. (2016) avaliaram a viabilidade de L. acidophilus La-5 em sobremesa 

láctea tipo flan. Os pesquisadores puderam constatar que durante o 

armazenamento, as contagens de L. acidophilus La-5 estavam acima de 6 log 

UFC/g. 

Nejati et al. (2016) estudaram a viabilidade dessa cepa em queijos 

submetidos ao processo de ultrafiltração e sua sobrevivência sob condições 
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gastrointestinais simuladas in vitro. Souza e Saad (2009) avaliaram a viabilidade de 

L. acidophilus em queijo minas frescal isoladamente e em co-cultura com S. 

termophilus. Chiquetti et al. (2016) avaliaram a viabilidade de La-5 incorporado em 

sorvete com e sem a hidrólise de lactose. Em todos esses estudos, La-5 apresentou 

populações satisfatórias para um alimento probiótico, demonstrando que tal cepa 

tem uma boa adaptação em alimentos lácteos. De forma semelhante, Buriti, Castro e 

Saad (2010) estudaram a viabilidade de La-5 em mousses de goiaba e sua 

sobrevivência sob condições gastrointestinais simuladas in vitro. Saad, Buriti e 

Komatsu (2007) avaliaram a atividade das polpas de maracujá e goiaba sobre L. 

acidophilus La-5 em mousses refrigeradas. Em ambos os estudos, a viabilidade da 

cepa mostrou-se satisfatória para o desenvolvimento de um produto considerado 

funcional. 

 

2.3 Prebióticos 

 

Os prebióticos podem ser definidos como “um substrato que é utilizado 

seletivamente pelos micro-organismos conferindo benefício à saúde do hospedeiro” 

(GIBSON et al., 2017). Os principais prebióticos conhecidos são carboidratos não 

digeríveis, como frutooligossacarídeos (FOS) e inulina (XAVIER-SANTOS et al., 

2019), galactooligossacarídeos (GOS) (FAN et al., 2019) e lactulose (ZENG et al., 

2019). 

Os benefícios dos prebióticos estão relacionados com a regulação da 

motilidade intestinal (MILLER; OUWEHAND, 2013), redução da diarreia persistente 

(BERNAOLA et al., 2013), possíveis melhorias na síndrome do intestino irritável 

(GUANDALINI, 2014), auxílio no aumento da disponibilidade mineral e estímulo na 

absorção de cálcio (WHISNER et al., 2013) e supressão de agentes patogênicos por 

meio de estímulos imunológicos (KELLY-QUAGLIANA; NELSON; BUDDINGTON, 

2003). 

Os prebióticos são fontes de energia para os micro-organismos benéficos 

presentes no intestino humano e, portanto, têm o potencial de modificar 

seletivamente a composição da microbiota deste local (RASMUSSEN; HAMAKER, 

2017). Quando fermentados, há a produção de ácidos graxos de cadeia curta, bem 

como de ácido lático e gases (CO2 e H2) (MEYER; STASSE-WOLTHUIS, 2009; 

RODRIGUES, 2018). 
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Industrialmente, os prebióticos são produzidos por três métodos diferentes: 

isolamento de vegetais, produção microbiológica e síntese ou hidrólise enzimática 

de polissacarídeos (RODRIGUES, 2018). A lactulose, o lactitol, o xilitol, a inulina e 

alguns oligossacarídeos (FOS e GOS) não digeríveis são substâncias prebióticas 

(GIBSON; ROBERFROID, 1995). No entanto, qualquer componente dietético que 

atinja o cólon de forma intacta apresenta-se como um prebiótico em potencial 

(WALTON; SWANN; GIBSON, 2013). 

 

2.3.1 Inulina 

 

A inulina é uma fibra solúvel. Trata-se de um carboidrato cuja cadeia é 

composta predominantemente por unidades de frutose (2 a 150), com uma unidade 

de glicose terminal (GFn). A ligação entre as moléculas de frutose é do tipo β (2→1), 

estando essas moléculas em quantidade variável (~20-50). Assim, a inulina é uma 

substância polidispersa em polímeros de frutose, apresentando variação no grau de 

polimerização (GP), entre 2 e 65, com GP médio de 12 (APOLINÁRIO et al., 2014; 

CHI et al., 2011; ROBERFROID, 2005). 

As principais fontes de inulina são a alcachofra de Jerusalém (Helianthus 

tuberosus) e a chicória (Cichorium intybus). Esta fibra também está presente em 

quantidades significativas, em vegetais como aspargo, alho-poró, alho e trigo 

(APOLINÁRIO et al., 2014). 

Para que uma fibra possa ser considerada prebiótica, é necessário que 

atenda a três requisitos básicos: não ser hidrolisada ou absorvida no estômago e 

intestino delgado; seu estímulo deve ser seletivo para a multiplicação e atividade de 

bactérias intestinais benéficas e o resultado de sua fermentação pela microbiota 

intestinal deve induzir efeito positivo sistêmico e no lúmen intestinal humano, 

contribuindo para sua saúde e bem-estar (GIBSON et al., 2004). 

A inulina é uma fibra solúvel utilizada como substituto de gordura e para 

equilibrar o dulçor na produção de determinados produtos alimentícios. Constituída 

de cadeia longa e menos solúvel que a oligofrutose, quando dispersa em líquidos 

como água e leite, forma microcristais, dando origem a uma textura cremosa. No 

entanto, a solubilidade da inulina varia em função da temperatura da água, a qual é 

de aproximadamente 6% a 10°C, enquanto que a 90°C é de 35%, o que dificulta seu 

emprego à temperatura ambiente (HAULY; MOSCATTO, 2002). 
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Devido à sua contribuição para a obtenção de textura cremosa em alimentos, 

a inulina também é empregada como substituto de gordura em produtos lácteos, 

patês e molhos, além de estabilizar as gotículas de óleo na matriz alimentar (LUO et 

al., 2017; MA; BARBOSA-CANOVAS, 1995). Em emulsões, pode se ligar à 

superfície da gotícula de óleo. Sua presença na fase contínua da emulsão provoca 

um aumento substancial na viscosidade, aumentando a estabilidade físico-química 

do produto (DICKINSON, 2003). As partículas de inulina, formadas pela aplicação de 

forças de cisalhamento, têm um tamanho entre 1 e 3 µm, semelhante a gotículas de 

gordura após a homogeneização dispersas na fase aquosa (FRANCK, 2008) (Figura 

2). 

 

Figura 2. Partículas de inulina na fase contínua (aquosa) de uma emulsão 
de óleo em água (a). 

Fonte: Adaptado de Franck (2008). 

 

Suas propriedades tecnológicas também incluem a melhoraria da viabilidade 

de culturas probióticas em produtos lácteos (MOHAMMADI; MORTAZAVIAN, 2011), 

visto que, tecnologicamente, a inulina pode ser utilizada para enriquecer os produtos 

alimentares com fibras que podem ser metabolizadas pelos micro-organismos 

probióticos (HAULY; MOSCATTO, 2002), além de melhorar a estabilidade de 

emulsões, espumas e géis (SILVA et al., 2015). 

De acordo com a legislação brasileira vigente, inulina e FOS são definidos 

como contribuintes para o equilíbrio da microbiota intestinal, desde que associados a 
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uma alimentação equilibrada e hábitos de vida saudáveis. Para essa alegação ser 

utilizada nos produtos alimentícios, a ingestão diária do produto pronto para 

consumo deve fornecer no mínimo 5 g destes compostos, e a porção deve fornecer, 

no mínimo, 2,5 g. Além disso, o consumo diário desses componentes não deve 

ultrapassar 30 g no produto pronto para consumo (BRASIL , 2016). 

Quando utilizada em produtos lácteos, como em sorvete com baixo teor de 

gordura, a inulina pode melhorar as propriedades físico-químicas e sensoriais do 

produto (AKBARI et al., 2016). Oliveira et al. (2011) avaliaram o efeito positivo da 

inulina, melhorando a firmeza de leite fermentado probiótico. Araújo et al. (2010) 

utilizaram a inulina para a produção de queijo cottage, juntamente com o probiótico 

Lactobacillus delbrueckii, revelando um produto simbiótico em potencial. Em sua 

utilização em produtos não lácteos, Mantzouridou, Spanou e Kiosseoglou (2012) 

desenvolveram um molho para salada à base de inulina, como um potencial 

alimento probiótico utilizando o Lactobacillus paracasei subsp. paracasei DC412. 

Souza, Gioelli e Saad (2017) constataram que a inulina aumentou a resistência 

gastrointestinal in vitro de Bifidobacterium animalis Bb-12 em margarina. 

Os produtos simbióticos são compostos de uma adição simultânea de 

probiótico(s) e prebiótico(s) em uma matriz alimentar que pode levar a uma atividade 

sinérgica (WU et al., 2018). 

 

2.4 Óleo de palma 

 

O óleo de palma é extraído dos frutos de palmeira africana (Elaeis guineensis) 

e contém ácido palmítico (C16:0), ácido oleico (C18:1), ácido linoleico (C18:2) e 

ácido esteárico (C18:0). O óleo de palma contém quantidades quase iguais de 

ácidos saturados (palmítico 44% e esteárico 4%) e insaturados (oleico 39% e 

linoléico 11%) (CODEX ALIMENTARIUS, 2019). Também é rico em vários 

fitonutrientes - carotenóides, tocoferóis, tocotrienóis, esteróis, esqualeno, coenzima 

Q10, fosfolipídeos e polifenóis. Apesar destes componentes constituírem menos de 

1% do óleo, desempenham um papel importante em sua estabilidade e qualidade. 

Além disso, estes fitonutrientes possuem propriedades antioxidantes (MAY; 

NESARETMAN, 2014). 

No Brasil, a extração do óleo de palma ocorre por métodos físicos 

(prensagem mecânica), sem o uso de solventes ou outras substâncias químicas. O 
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refino é feito de forma natural (fisicamente). Apenas produtos naturais são usados 

no seu processamento, como o ácido cítrico. Isso difere dos processos 

convencionais de refino químico, que utilizam soda cáustica para a neutralização 

dos ácidos graxos livres. No refino físico do óleo de palma, os ácidos graxos livres 

são removidos por destilação (AGROPALMA, 2019). Sua gama de uso é 

amplamente estendida por fracionamento e o óleo de palma está disponível como tal 

e em uma variedade de oleínas, estearinas e frações médias (GUSTONE; 

HARWOOD, 2007). 

O óleo de palma é utilizado como constituinte de alimentos funcionais devido 

às suas características físico-químicas, além das propriedades nutracêuticas 

(KUMAR; KRISHNA, 2014). Há indicações de que seu consumo ocasione melhora 

no funcionamento do metabolismo de pessoas com obesidade e diabetes, além da 

redução da pressão arterial (SOARES et al., 2016). Ladeia et al. (2008) relataram 

efeito benéfico do óleo de palma comparativamente a outras fontes lipídicas na 

dieta, em relação ao perfil lipídico sanguíneo e à diminuição de fenômenos 

relacionados à incidência de doenças coronarianas. 

Em comparação com gorduras parcialmente hidrogenadas, com ponto de 

fusão semelhante, o óleo de palma cristaliza lentamente (BERGEL, 2001). O óleo de 

palma tem sido utilizado pela indústria de alimentos para substituir a gordura 

parcialmente hidrogenada, que é rica em isômeros trans (MAGRI et al., 2015). Em 

um estudo realizado por El-Haddad et al. (2011), 20% da gordura tradicional foi 

substituída por óleo de palma na formulação de chocolates. A análise sensorial 

revelou que não houve diferença significativa na aceitação sensorial deste produto 

quando comparado à formulação controle, demonstrando que a troca foi satisfatória. 

As formas primárias de cristalização das gorduras e óleos são α, β′ e β. β′ é 

uma forma metaestável, sendo a mais desejável, pois fornece um arranjo fino e uma 

grande área superficial de cristais sólidos. A forma β, embora mais estável, não é 

desejável em grandes quantidades, devido à formação de grandes cristais, 

resultando em uma textura grossa e granulosa em alimentos. O óleo de palma tende 

a cristalizar como β′, sendo esta característica particularmente favorável para a 

formulação de alimentos do tipo spreads (LIDA; ALI, 1998). 

As características das matrizes alimentares que contém óleos e gorduras 

dependem das propriedades macroscópicas da rede cristalina da gordura formada 

no produto final (SATO, 2001). Esta rede é formada por elementos cristalinos que 
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estão suspensos em óleo líquido e quando presentes em quantidade suficiente para 

formar uma rede cristalina tridimensional conferem a propriedade de plasticidade à 

gordura. A rede formada é então responsável por diversas propriedades físicas e 

mecânicas relacionadas à textura, como espalhabilidade, dureza e maciez, 

fragilidade e propriedades de aeração (MARANGONI; NARINE, 2002). Desta forma, 

o óleo de palma, quando presente em produtos como spreads, manteigas e 

sorvetes, pode proporcionar melhora na consistência, textura e estrutura dos 

alimentos, pois contém 22% de sólidos – elementos cristalinos, à temperatura 

ambiente, capaz de incorporar-se ao componente líquido em sua rede cristalina 

(AINI; MISKANDAR, 2007). 

 

2.5 Azeite de oliva 

 

O azeite é um dos principais óleos vegetais obtidos a partir do mesocarpo dos 

frutos da oliveira (Olea europaea). O azeite virgem é produzido a partir da primeira 

prensagem de azeitonas. Outros tipos de qualidade inferior são produzidos 

posteriormente. As azeitonas trituradas produzem óleo, água e resíduos sólidos, que 

são separados principalmente por centrifugação. O óleo é recuperado sem o uso de 

solventes (GUSTONE; HARWOOD, 2007). A qualidade e o processamento de vários 

tipos de azeitonas são definidos pelo Codex Alimentarius (2017). Os regulamentos 

fornecem faixas de valores definidos para a composição de ácidos graxos, como 

ilustrados na Tabela 1. 
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Tabela 1. Composição em ácidos graxos definida para azeites provenientes do 
processamento de vários tipos de azeitonas. 

Ácidos graxos % de ácidos graxos totais 

C14:0 (Mirístico) 0,0 – 0,05 

C16:0 (Palmítico) 7,5 – 20,0 

C16:1 (Palmitoleico) 0,3 – 3,5 

C17:0  (Margárico) 0,0 – 0,3 

C17:1 (Margaroleico) 0,0 – 0,3 

C18:0 (Esteárico) 0,5 – 5,0 

C18:1 (Oleico) 55,0 – 83,0 

C18:2 (Linoleico) 3,5 – 21,0 

C18:3 (Linolênico) * 

C20:0 (Araquídico) 0,0 – 0,6 

C20:1 (Eicosanóico) 0,0 – 0,4 

C22:0 (Beênico) 0,0 – 0,2 

C24:0 (Lignocérico) 0,0 – 0,2 

Fonte: Adaptado do Codex Alimentarius (2017). 
* Limites nacionais. 

 

A produção de azeite aumentou em todo o mundo devido ao seu alto valor 

dietético e nutricional, que está ligado à presença de compostos fenólicos e ao perfil 

lipídico com proporções adequadas de ácidos graxos saturados, monoinsaturados e 

poli-insaturados (CIAFARDINI; ZULLO, 2018). Estudos indicam que o consumo de 

azeite traz benefícios à saúde, como a redução dos fatores de risco associados à 

doença cardíaca coronariana (JUSTINO et al., 2012). Sua estabilidade oxidativa e 

características organolépticas estão ligadas à composição de ácidos graxos do óleo, 

particularmente seu alto nível de ácido oleico e seus muitos componentes menores 

ainda presentes no óleo virgem: compostos fenólicos, como ésteres de tirosol, 

hidroxitirosol, oleocanthal e oleuropeína (CIAFARDINI; ZULLO, 2018). 

A composição química do azeite de oliva varia de acordo com a variedade da 

azeitona, região, altitude, época da colheita e processo de extração 

(AGIOMYRGIANAKI et al., 2012). 

 

 



25 
 

3 OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo geral 

 

Desenvolver um molho lácteo para salada e avaliar a influência da adição de 

inulina sobre as características físico-químicas e sensoriais, bem como sobre a 

viabilidade de Lactobacillus acidophilus La-5 e sua resistência às condições 

simuladas do trato gastrointestinal humano durante o armazenamento. 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

 Desenvolver um molho para salada, adicionado da cultura probiótica de 

Lactobacillus acidophilus La-5, suplementado ou não com inulina; 

 Avaliar a viabilidade do probiótico Lactobacillus acidophilus La-5 

durante o armazenamento refrigerado por 21 dias; 

 Avaliar as características físico-químicas e o perfil de ácidos graxos 

durante o armazenamento; 

 Avaliar a resistência do Lactobacillus acidophilus La-5 incorporado ao 

molho de salada após simulação da digestão in vitro dos produtos armazenados; 

 Verificar a aceitabilidade do produto sob o ponto de vista sensorial. 
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RESUMO 

 

O objetivo desse estudo foi o desenvolvimento de um molho lácteo para salada e 
avaliação da influência da adição de inulina sobre as características físico-químicas 
e sensoriais, bem como sobre a viabilidade de Lactobacillus acidophilus La-5 e sua 
resistência às condições simuladas do trato gastrointestinal (TGI) humano durante o 
armazenamento a 5±1°C por um período de 21 dias. Foram produzidas três 
formulações: sem adição de inulina (controle – F1), com adição de 2% de inulina 
(F2) e com adição de 5% de inulina (F3). Os molhos foram produzidos a partir da 
emulsificação de duas fases (aquosa e oleosa). A utilização da mistura do óleo de 
palma com azeite de oliva favoreceu nutricionalmente as formulações, fornecendo 
produtos contendo ácidos graxos essenciais em sua composição e ausência de 
ácidos graxos trans. Todas as formulações apresentaram populações satisfatórias 
de La-5 para um alimento probiótico, com populações acima de 6 log UFC/g. A 
suplementação com inulina foi importante, pois F1 apresentou populações de La-5 
de 7,05 log UFC/g ao 7º dia de armazenamento, enquanto F3 apresentou contagens 
de 8,35 log UFC/g no mesmo período. Durante os ensaios de resistência ao TGI 
simulado, a inulina colaborou para o aumento da resistência de La-5 após 6 horas 
de ensaio (p<0,05). As populações de La-5 observadas em todas as formulações 
diminuíram drasticamente durante a fase gástrica a partir do 14º dia. Os molhos para 
salada suplementados com inulina revelaram menores índices de acidez (p<0,05). 
Isto afetou a qualidade sensorial dos produtos, uma vez que foram detectadas 
diferenças significativas entre as formulações F1 e F3 (p<0,05), no entanto, não 
foram detectadas diferenças entre as formulações F1 e F2 (p>0,05). A 
suplementação de molhos para salada com inulina garantiu populações apropriadas 
de La-5 durante o armazenamento e contribuiu para sua sobrevivência durante a 
simulação do TGI humano. O molho para salada suplementado com inulina 
apresenta-se como uma matriz alimentar adequada para administração de La-5. 
 
Palavras-chave: Matriz láctea. Probiótico. Prebiótico. Resistência gastrointestinal. 
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ABSTRACT 

 

The aim of this study was the development of a dairy salad dressing and evaluation 
the influence of the addition of inulin on its physical-chemical and sensory 
characteristics, as well as on the viability of Lactobacillus acidophilus La-5 and its 
resistance to the simulated conditions of the gastrointestinal tract (GIT) for storage at 
5±1°C for a period of 21 days. Three formulations were produced: without the 
addition of inulin (control - F1), with the addition of 2% inulin (F2) and with the 
addition of 5% inulin (F3). The sauces were produced from the emulsification of two 
phases (aqueous and oil). The use of a mixture of palm oil with olive oil favored the 
formulations nutritionally, providing products containing essential fatty acids in their 
composition and absence of trans fatty acids. All formulations showed satisfactory 
populations of La-5 for a probiotic food, with populations above 6 log CFU/g. Inulin 
supplementation was important, as F1 had La-5 populations of 7.05 log CFU/g on the 
7th day of storage, while F3 had counts of 8.35 log CFU/g in the same period. During 
the resistance tests to the simulated GIT, inulin helped to increase the resistance of 
La-5 after 6 hours of testing (p<0.05). The populations of La-5 observed in all 
formulations decreased dramatically during the gastric phase from the 14th day. 
Salad dressings supplemented with inulin showed lower acidity indexes (p<0.05). 
This affected the sensorial quality of the products, since significant differences were 
detected between formulations F1 and F3 (p<0.05), however, no differences were 
detected between formulations F1 and F2 (p>0.05). The supplementation of salad 
dressings with inulin ensured appropriate populations of La-5 during of storage and 
contributed to its survival during the simulation of the human GIT. The salad dressing 
supplemented of inulin is a suitable food matrix for the administration of La-5. 
 
Key words: Dairy matrix. Probiotic. Prebiotic. Gastrointestinal resistance. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O desenvolvimento de novos produtos alimentícios que auxiliam na promoção 

à saúde dos consumidores recebe grande interesse científico e comercial. Uma das 

áreas mais ativas do desenvolvimento está relacionada a produtos que contêm 

micro-organismos vivos que podem beneficiar a saúde do hospedeiro, definidos 

como probióticos (HILL et al., 2014). 

Muitos benefícios vêm sendo associados às culturas probióticas, incluindo 

controle da microbiota intestinal; estabilização da microbiota intestinal após o uso de 

antibióticos; promoção da resistência gastrointestinal à colonização por patógenos; 

diminuição da população de patógenos resultante da produção de ácidos graxos de 

cadeia curta e outros compostos antimicrobianos; modulação do sistema 

imunológico; aumento da absorção de sais minerais e produção de vitaminas; e 

alívio da constipação (MARTINEZ; BEDANI; SAAD, 2015). Para aplicações 

probióticas, muitas espécies pertencentes ao gênero Lactobacillus sp. são usadas 

para desenvolver produtos potencialmente funcionais (XAVIER-SANTOS et al., 

2019). 

Os produtos lácteos são extensivamente utilizados como matrizes alimentares 

para a veiculação de probióticos (GONZÁLEZ-SÁNCHEZ et al., 2010). Os principais 

produtos estudados e disponíveis para comercialização incluem leites fermentados 

(PAPADOPOULOUA et al., 2019), iogurtes (ABDEL-HAMID et al., 2020), sorvetes 

(AKALIN et al., 2018) e queijos (NINGTYAS et al., 2019). A consolidação deste nicho 

de mercado reflete a necessidade do desenvolvimento de novos produtos com 

potencial efeito probiótico, como sobremesas e molhos à base de leite. Os molhos 

para salada consistem em emulsões de óleo em água, em que pequenas gotículas 

de óleo são dispersas numa fase aquosa contínua (GAVAHIAN et al., 2018). Esses 

produtos são caracteristicamente ácidos, semilíquidos e possuem textura cremosa 

(MANTZOURIDOU; SPANOU; KIOSSEOGLOU, 2012). 

Ingredientes prebióticos podem ser adicionados a diferentes formulações de 

alimentos para desenvolver produtos com alegações funcionais.  A inulina pertence 

a uma classe de carboidratos denominados frutanos, termo genérico empregado 

para descrever os oligo ou polissacarídeos de origem vegetal (HUTKINS et al., 

2016). Moléculas de polissacarídeos podem ser adicionadas à emulsão promovendo 

melhora na textura do produto e aumento de sua estabilidade (DICKINSON, 2003). 
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A inulina não é hidrolisada pelas enzimas do trato gastrointestinal humano e, 

portanto, atua como um prebiótico, estimulando a multiplicação de bactérias 

probióticas (ROBERFROID, 2000). 

O objetivo deste estudo foi desenvolver um molho lácteo para salada e avaliar 

a influência da adição de inulina sobre as características físico-químicas e 

sensoriais, bem como sobre a viabilidade de Lactobacillus acidophilus La-5 e sua 

resistência às condições simuladas do trato gastrointestinal humano durante o 

armazenamento. 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1 Ensaios de desenvolvimento do molho para salada 

 

Os ensaios foram realizados, em escala laboratorial, para definição dos 

ingredientes e de suas proporções para produção dos molhos para salada. Também 

foram testadas as etapas de fabricação durante os ensaios pilotos. 

Para a definição das proporções dos ingredientes da fase oleosa foram 

testadas concentrações de 3:7, 4:6, 5:5, 6:4 e 7:3 de azeite de oliva e óleo de palma, 

respectivamente. Observou-se demasiado endurecimento do produto final durante o 

armazenamento refrigerado nos ensaios com proporções de até 6:4 de azeite de 

oliva e óleo de palma, comprometendo a textura característica deste tipo de produto. 

O leite UHT desnatado foi o ingrediente de maior abundância no molho para 

salada, devido ao objetivo de se elaborar um molho lácteo. A modificação da 

quantidade de leite do produto (Tabela 3) comprometeu a estabilidade da emulsão, 

promovendo a separação da fase oleosa e aquosa no produto final. Realizou-se um 

novo ensaio com adição de emulsificante, com o objetivo de aumentar a quantidade 

de leite sem que houvesse a separação de suas fases. O molho produzido neste 

ensaio não apresentou as características desejadas. As proporções dos ingredientes 

utilizados em alguns testes na fabricação do molho para salada são apresentadas 

na Tabela 2.  
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Tabela 2. Proporções dos ingredientes utilizados para a elaboração do molho para 
salada em ensaios pilotos. 

Ingredientes (%) Ensaios 

1 4 8 10 16 18 

Azeite de oliva 50 35 30 35 36 25 
Óleo de palma - 15 10 15 9 5 
Leite UHT desnatado 35,45 34,95 53 47 40 60 
Inulina - 0,5 5 1 5 - 
Cloreto de sódio 1,5 1,5 1,2 1,1 1,5 1,5 
Ervas desidratadas 1 1 0,7 0,7 0,6 0,6 
Suco de limão 12 12 - - 5,75 6,4 
Cultura probiótica 0,05 0,05 0,1 0,2 0,15 0,25 
Emulsificante - - - - 2 3 
- = Ausência. 

 

Para a definição da concentração salina, o micro-organismo probiótico foi 

diluído em leite na concentração de 0,05%. O leite contendo La-5 foi suplementado 

com diferentes concentrações de cloreto de sódio (0%, 0,5%, 1%, 1,5% e 2%) para 

análise de viabilidade probiótica. Os resultados demonstraram que La-5 submetido a 

essas concentrações de cloreto de sódio apresentaram populações acima de 8 log 

UFC/mL, sendo viável a utilização destas concentrações. 

A adição do suco de limão foi testada juntamente com a mistura de todos os 

ingredientes, após a diluição do prebiótico, acarretando em desestabilização dos 

solutos do leite e conferindo um aspecto ‘talhado’ da fase aquosa. Resultado 

semelhante foi obtido em sua adição após a pasteurização da fase aquosa. Para 

que não houvesse o comprometimento da estabilidade da fase aquosa, e 

consequentemente do produto final, o suco de limão foi pasteurizado 

separadamente e adicionado ao produto após a emulsificação de ambas as fases, 

sendo esta a justificativa para as diferentes concentrações deste ingrediente nas 

diferentes formulações desenvolvidas. 

A viabilidade de La-5 foi determinada no dia seguinte às produções. Devido 

ao fato dos primeiros ensaios, com concentrações de 0,05% de cultura, terem 

alcançado níveis muito baixos de bactérias sobreviventes, a concentração de micro-

organismo probiótico inoculada foi aumentada gradativamente. Com o objetivo de se 

obter um inóculo com populações de no mínimo 6 log UFC/mL no produto final, a 

cultura passou por um processo de ativação, sendo dissolvida em 20% do leite UHT 

em condições assépticas e incubada a 37°C por 2 horas antes de sua utilização na 

produção dos molhos. 
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Para a definição da forma de emulsificação, O/A ou A/O, testou-se ambas as 

formas e os molhos para salada foram submetidos à análise de viabilidade 

probiótica. Para os molhos A/O, foram observadas populações de 6,82, 6,66, 6,11, 

5,57 e 4,80 log UFC/mL de L. acidophilus La-5 nos dias 0, 1, 7, 14 e 21 de 

armazenamento refrigerado, respectivamente. As contagens observadas para os 

molhos O/A foram de 7,06, 6,87, 6,38, 6,02 e 5,92 log UFC/mL, nos mesmos 

períodos de armazenamento. As populações de La-5 nos molhos O/A foi superior 

quando comparada aos molhos A/O. 

Para a obtenção da formulação final foram realizados diversos ensaios, 

modificando-se o processo de elaboração do produto, através da adição e remoção 

de ingredientes, e por meio da mudança da concentração dos ingredientes 

adicionados com a finalidade de se obter um produto com sabor, aroma e textura 

característicos. 

 

2.2 Ingredientes do molho para salada 

 

Três formulações de molho para salada F1 (sem adição de inulina), F2 

(adição de 2% de inulina) e F3 (adição de 5% de inulina) foram produzidas, em 

triplicata, de acordo com as variáveis apresentadas na Tabela 3. Nas diferentes 

formulações dos produtos desenvolvidos foram utilizados: azeite de oliva (Valle 

Viejo, Misiones, Argentina); óleo de palma 370 SE (Agropalma, Belém, Brasil); leite 

UHT desnatado (Batavo, Teutônia, Brasil); inulina Beneo GR 92% inulina + 8% de 

glicose, frutose e sacarose, com grau de polimerização >10 (Orafti, Oreye, Bélgica); 

cloreto de sódio (Mocsal, Santa Delmira, Brasil); mix de ervas desidratadas, 

contendo cebolinha, salsa, orégano, alecrim, tomilho, sálvia, coentro e louro 

(Alcobaça, Cornélio Procópio, Brasil); suco de limão Tahiti (Citrus latifolia) in natura 

(obtido no comércio local, Londrina, Brasil); e cultura probiótica de Lactobacillus 

acidophilus La-5 (Christian Hansen, Hoersholm, Dinamarca). 
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Tabela 3. Ingredientes e suas respectivas quantidades utilizadas para a produção 
do molho para salada. 

Ingredientes (%) Formulações 

F1 F2 F3 

Azeite de oliva 35 35 35 
Óleo de palma 12 12 12 
Leite UHT desnatado 40 40 40 
Inulina - 2 5 
Cloreto de sódio 1,5 1,5 1,5 
Ervas desidratadas 0,7 0,7 0,7 
Suco de limão 10,55 8,55 5,55 
Cultura probiótica 0,25 0,25 0,25 
- = Ausência. 

 

2.3 Produção do molho para salada 

  

As etapas de produção do molho para salada estão ilustradas na Figura 3. O 

molho para salada foi obtido mediante um processo de emulsificação de duas fases: 

oleosa e aquosa. A fase oleosa foi composta pelo azeite de oliva e óleo de palma. A 

fase aquosa foi constituída dos seguintes ingredientes: leite UHT desnatado, inulina, 

cloreto de sódio, ervas desidratadas e cultura probiótica. Os ingredientes foram 

utilizados nas quantidades apresentadas na Tabela 3. 

No preparo da fase aquosa das formulações F2 e F3, a inulina foi adicionada 

ao leite, e esta mistura foi aquecida a 42°C por 30 minutos, para a completa diluição 

do prebiótico. Posteriormente, adicionou-se o cloreto de sódio e as ervas 

desidratadas. Em seguida, a mistura foi submetida ao processo de pasteurização 

(65°C por 30 minutos), seguida de resfriamento (42°C) para a adição do inóculo 

contendo a cultura probiótica La-5. A fase oleosa foi adicionada à fase aquosa, 

através de um processo de emulsificação em Mixer 15 (Finamac, São Paulo, Brasil), 

por 2 minutos. Este processo foi realizado em banho de gelo, para garantir a 

estabilidade da emulsão. O suco do limão foi pasteurizado (65°C por 30 minutos), 

resfriado (37°C) e incorporado ao molho para salada após o processo de 

emulsificação das fases aquosa e oleosa. Os molhos para salada foram envasados 

em recipientes plásticos de prolipropileno com capacidade para 140 mL com tampas 

(Prafesta, Mairiporã, Brasil), previamente sanitizados com hipoclorito de sódio a 

0,5% e armazenados sob refrigeração (5±1°C) por até 21 dias. 
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Figura 3. Fluxograma para a produção do molho para salada. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1 Óleo de palma e azeite de oliva. 
2 Cloreto de sódio e ervas desidratadas. 
4 Durante 2 minutos. 
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2.4 Período de armazenamento e amostragem 

 

As determinações de viabilidade da cultura probiótica e dos parâmetros físico-

químicos da matéria-prima da fase oleosa (análises de acidez e ponto de fusão) 

foram realizadas no dia seguinte à fabricação (dia 1) e semanalmente (21 dias). O 

teste de resistência in vitro através da simulação de ecossistema microbiano 

intestinal humano (SHIME®) foi realizado semanalmente durante 21 dias de 

armazenamento dos produtos refrigerados a 5±1°C. 

A determinação da composição e quantificação dos ácidos graxos e a análise 

de microscopia de luz polarizada foi determinada no produto final (dia 0). A avaliação 

sensorial foi realizada semanalmente após a avaliação de micro-organismos 

indicadores de contaminação. 

 

2.5 Determinação dos parâmetros microbiológicos 

 

2.5.1 Enumeração de Lactobacillus acidophilus La-5 

 

Decorridos os tempos de armazenamento citados em 2.2, porções de 25 

gramas de molho para salada foram homogeneizadas com 225 mL de água 

peptonada 0,1% (diluição 10-1), utilizando-se um homogeneizador do tipo Bag Mixer 

(Logen Scientific, Barking, Reino Unido). Diluições decimais subsequentes foram 

preparadas, utilizando-se o mesmo diluente. Alíquotas de 1 mL de cada diluição das 

amostras foram transferidas para placas de Petri estéreis. Para a quantificação da 

cultura probiótica Lactobacillus acidophilus La-5, foi adicionado ágar DeMan-

Rogosa-Sharpe (MRS) (Himedia, Mumbai, Índia), fundido e resfriado a 45°C. As 

placas foram incubadas a 37°C por 48 horas (INTERNATIONAL DAIRY 

FEDERATION, 1995). As análises foram realizadas em duplicata. 

 

2.5.2 Determinação da população de micro-organismos indicadores de 

contaminação 

 

Alíquotas de 1 mL de cada diluição das amostras (obtidas conforme 

procedimento de diluição descrito em 2.3.1) foram transferidas para placas 
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Petrifilm™ (3M Microbiology, St. Paul, EUA) para determinação de coliformes totais, 

E. coli, Staphylococcus coagulase positiva e Samonella spp. 

Para pesquisa de coliformes totais e E. coli foram utilizadas placas Petrifilm™ 

EC (3M Microbiology), que foram incubadas a 37°C por 24 e 48 horas, 

respectivamente. A pesquisa de Staphylococcus coagulase positiva foi realizada em 

placas Petrifilm™ Staph Express (3M Microbiology), que foram incubadas a 37°C por 

24 horas. Para a pesquisa de Salmonella spp. foi utilizado o kit Petrifilm™ 

Salmonella Express System (3M Microbiology), incubado a 41°C por 24 horas. Após 

esse período, estriado na placa Petrifilm™ já hidratada. 

Todas as análises para pesquisa de indicadores de contaminação foram 

realizadas em duplicata. 

 

2.6 Determinação dos parâmetros físico-químicos 

 

2.6 1 Determinação do índice de acidez titulável e do ponto de fusão 

 

O índice de acidez titulável foi determinado seguindo o método descrito pelo 

Instituto Adolfo Lutz (2008). O ponto de fusão foi determinado pelo método padrão 

de ponto de fusão de tubo aberto, de acordo com o método oficial AOCS Cc 1-25 

(AOCS, 2009) para as amostras de óleo de palma e para a mistura (azeite de oliva - 

75% + óleo de palma - 25%). Todas as análises foram realizadas em triplicata. 

 

2.6.2 Determinação e quantificação dos ácidos graxos 

 

A composição em ácidos graxos foi realizada por cromatografia em fase 

gasosa, segundo normas da American Oil Chemists’ Society (1995) método Ce 1-62, 

em cromatógrafo a gás Varian GC 3400 CX (Varian, Minesota, EUA), equipado com 

detector de ionização de chama. Foi utilizada uma coluna capilar de sílica fundida 

CP WAX 52 CB (Chrompack, Lake Forest, EUA), com 30 metros de comprimento × 

0,25 mm de diâmetro interno e contendo 0,25m de espessura de polietilenoglicol 

dentro da coluna. As condições utilizadas na análise foram: injeção split, razão de 

50:1; temperatura da coluna: 75°C por 3 minutos, programada até 150°C a 

37,5°C/minuto e novamente programada até 215°C a 3°C/minuto; gás de arraste: 
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hélio, numa vazão de 1,5 mL/minuto; gás make up: hélio a 30 mL/minuto; 

temperatura do injetor 250°C e; temperatura do detector 280°C. 

A composição qualitativa e quantitativa foi determinada por comparação dos 

tempos de retenção dos picos com o padrão para CRM47885 SUPELCO 37 

Component FAME Mix, para ácidos graxos (DÍAZ GAMBOA; GIOIELLI, 2003; HARA; 

RADIN, 1978). O conteúdo de ácidos graxos de cada formulação foi expresso em % 

de ácido graxo. Todas as determinações foram realizadas em triplicata nas amostras 

de azeite de oliva, óleo de palma e mistura (azeite de oliva - 75% + óleo de palma - 

25%). 

 

2.7 Microscopia de luz polarizada 

 

A amostra de óleo de palma e a mistura foram fundidas a 80°C em forno 

micro-ondas e, utilizando-se um tubo capilar, uma gota de amostra foi colocada 

sobre uma lâmina de vidro. Em seguida, a gota foi coberta com uma lamínula, 

resultando em uma fina película de gordura. As lâminas, lamínulas e capilares foram 

previamente aquecidos a 80°C. 

As lâminas foram resfriadas a 20 e 30°C em estufa B.O.D. modelo 347 CD 

(Fanem, São Paulo, Brasil) sobre placa de vidro por 5 horas, e em seguida, 

observadas ao microscópio de luz polarizada a temperaturas controladas com 

auxílio de equipamento controlador de temperatura modelo TS-4 Controller 

(Physitemp, Nova Jersey, EUA) acoplado a banho térmico modelo TB-85 (Shimadzu, 

Kyoto, Japão). 

As lâminas foram observadas com aumento de 10 e 20 vezes ao microscópio 

de luz polarizada modelo BX50 (Olympus, Tóquio, Japão) para análise da estrutura 

cristalina. O microscópio foi acoplado a uma câmera digital CoolSNAPPro cf Color 

(Media Cybernetics, Bethesda, EUA), que transmitiu as imagens ao vivo para o 

computador utilizando o software Image Pro-Plus versão 4.5.1.22 (Media 

Cybernetics, Bethesda, EUA). 

Foram capturadas quatro imagens de cada lâmina. Foram preparadas duas 

lâminas para cada amostra, totalizando oito imagens. Foram determinados os 

diâmetros dos cristais e a área cristalizada utilizando-se o software Image Pro-Plus 

versão 4.5.1.22 (Media Cybernetics, Bethesda, EUA) (GIOIELLI; SIMÕES; 

RODRIGUES, 2003; SIMÕES; GIOIELLI, 1999; 2000; SOTERO-SOLIS; GIOIELLI, 
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2001). A área cristalizada correspondeu à razão, em %, entre a soma das áreas de 

cada cristal e a área total da imagem. 

 

2.8 Avaliação in vitro da resistência de Lactobacillus acidophilus La-5 às 

condições simuladas do ecossistema microbiano intestinal humano 

 

As análises in vitro para avaliação da resistência de Lactobacillus acidophilus 

La-5 às condições gastrointestinais humanas simuladas foram realizadas utilizando-

se um simulador do ecossistema microbiano intestinal humano, SHIME®, no qual 

foram controladas as condições ambientais (pH, tempo de retenção e temperatura). 

O pH, o tempo de retenção e a capacidade volumétrica correspondentes a cada 

vaso baseiam-se na metodologia descrita por Possemiers et al. (2004). Foram 

utilizados os jarros referentes ao estômago e intestino delgado. 

Os vasos operavam a 37ºC e eram agitados continuamente usando um 

agitador magnético. O interior de cada vaso foi mantido em anaerobiose através da 

injeção de N2 e o pH de cada porção do trato foi ajustado automaticamente com a 

adição de NaOH 0,5N ou HCl 0,5N (MOLLY et al., 1994; POSSEMIERS et al., 2004). 

O meio à base de carboidrato e o suco pancreático adicionado ao jarro 

referente ao intestino delgado usado no SHIME® foi preparado seguindo 

Possemiers et al. (2004) e Duque et al. (2016). O meio à base de carboidratos (120 

mL) foi adicionado ao SHIME® juntamente com 12 g de amostra. Para este meio 

estomacal simulado, acidificou-se a mistura com HCl a 37% (VWR International, 

Fontenay sous Bois, França) para atingir pH 2,3 a 2,5 e alimentar o primeiro vaso 

(estômago). 

O experimento SHIME® foi realizado continuamente por 2 horas no jarro 

referente ao estômago e por 4 horas no jarro referente ao intestino delgado, 

totalizando 6 horas de simulação do trato gastrointestinal. 

O número de unidades formadoras de colônias (UFC/g) foram determinadas 

no fluido retirado do SHIME® através da diluição em série de amostras de água 

estéril a 0,1% de peptona em meio de cultura seletivo, conforme descrito por Bianchi 

et al. (2014). O ágar MRS foi incubado a 37ºC por 48 horas, anaerobicamente, e 

utilizado para determinar o número de Lactobacillus acidophilus La-5 pelo método de 

microgotas. 
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2.9 Avaliação sensorial 

 

A avaliação sensorial foi realizada após aprovação pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa com Seres Humanos da UNOPAR (CAAE número 15838819.5.0000.0108) 

(Anexo A). As análises sensoriais de todas as formulações de molhos para salada 

produzidas foram realizadas no laboratório de análise sensorial da UNOPAR. As 

análises foram conduzidas semanalmente, com os produtos armazenados a 5±1°C. 

Os micro-organismos indicadores de contaminação coliformes totais, E. coli, 

Staphylococcus coagulase positiva e Samonella spp. não foram detectados para 

todas as formulações estudadas durante o período de armazenamento dos 

produtos. 

Para participar das análises, os voluntários deveriam ter entre 18 e 60 anos, 

não apresentar reação alérgica ou intolerância aos ingredientes da formulação e 

consumir regularmente produtos lácteos (como iogurtes, bebidas lácteas, requeijão, 

queijos, sorvetes e leites fermentados), produtos de base lipídica como margarinas e 

manteigas, bem como molhos para salada. Caso os participantes não atendessem a 

esses requisitos, não poderiam participar da pesquisa. 

Antes do início da avaliação sensorial, os participantes receberam o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) para leitura (Apêndice A). As amostras 

foram servidas em temperatura de armazenamento (5°C) em porções de 10 g, em 

copos plásticos de 50 mL de forma aleatória. Os molhos foram servidos utilizando 

como base salada de alface. Os participantes receberam a instrução para que 

adicionassem os molhos à salada em sua quantidade preferida. 

O teste de aceitação foi realizado com 50 provadores não treinados (em cada 

etapa) recrutados entre estudantes, professores e funcionários da Universidade, 

utilizando uma escala hedônica estruturada de 9 pontos (Apêndice B) com variação 

de 9- gostei muitíssimo a 1- desgostei muitíssimo (DUTCOSKY, 2013). A intenção 

de compra também foi avaliada por meio da utilização de uma ficha (Apêndice B), 

contendo uma escala com variações de 1 (certamente não compraria) a 5 

(certamente compraria) (MEILGAARD; CIVILLE; CARR, 1999). As 3 formulações 

foram avaliadas em 3 tempos de armazenamento (7, 14 e 21 dias). No total, 50 

provadores avaliaram 3 formulações em 3 períodos de análise. 
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2.10 Análise estatística 

 

A análise estatística dos resultados foi realizada utilizando-se o software 

STATISTICA v.13.0 (Statsoft Inc., Tulsa, EUA). A normalidade dos resultados e a 

homogeneidade de variâncias foram avaliadas através do teste de Shapiro-Wilks e 

Brown-Forsythe, respectivamente, adotando-se α de 0,05. Quando a 

homogeneidade de variância não foi observada, os dados foram tratados através de 

análise de variância não paramétrica, com aplicação do teste de Kruskal Wallis e o 

teste de Mann Whitney U para identificação dos contrastes (p<0,05) (BOWER, 1997; 

BOWER, 1998b). Quando a homogeneidade de variâncias foi observada, foi 

realizada a análise de variância paramétrica e consequente aplicação do teste de 

Tukey para a identificação das diferenças significativas entre as médias (p<0,05) 

(BOWER, 1997; BOWER, 1998a; BOWER, 1998b). Para as comparações entre os 

diferentes períodos de armazenamento para uma mesma formulação: quando a 

homogeneidade de variância foi observada, os dados foram tratados pela análise de 

variância não paramétrica, com aplicação do teste de Friedman e o LSD rank para 

identificação dos contrastes (p<0,05) (BOWER, 1998b). Quando houve 

homogeneidade de variâncias, foi aplicada a análise de variância para medidas 

repetidas e aplicação do teste de Tukey para detectar as diferenças significativas 

(p<0,05) entre as médias (BOWER, 1998a). 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 Determinação das populações de Lactobacillus acidophilus La-5 

 

A Figura 4 apresenta a viabilidade de L. acidophilus La-5 adicionado aos 

molhos para salada F1, F2 e F3 durante o armazenamento refrigerado dos produtos 

a 5±1°C por até 21 dias. 
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Figura 4. Populações de L. acidophilus La-5 (log UFC/g) (média ± desvios-padrão) 
obtidas para os molhos para salada F1, F2 e F3 após 1, 7, 14 e 21 dias de 
armazenamento a 5±1°C. 

A,B,C: letras maiúsculas diferentes indicam que houve diferença estatisticamente significativa entre os 
diferentes dias avaliados para a mesma formulação (p<0,05). 
a,b,c: letras minúsculas diferentes indicam que houve diferença estatisticamente significativa entre as 
formulações para cada período de armazenamento (p<0,05). 

 

A adição de inulina contribuiu para a sobrevivência do La-5 no molho, uma 

vez que F1 (controle) apresentou contagens médias significativamente menores 

(p<0,05) que F2 e F3 em todos os períodos de armazenamento. Dentre as diferentes 

formulações estudadas, a formulação F3, contendo 5% de inulina, apresentou 

populações de La-5 significativamente superiores (p<0,05) durante todo o período de 

armazenamento. O molho F2 revelou populações de La-5 acima de 7 log UFC/g 

desde o dia 1 até o dia 14 de armazenamento. Após esse período, foram 

observadas reduções significativas (p<0,05). Da mesma forma, as populações de 

La-5 em F3 estavam acima de 7 log UFC/g até o 14° dia de armazenamento. 

As bactérias probióticas são incorporadas principalmente em produtos 

lácteos. No entanto, as características intrínsecas dos alimentos, como a presença 

de oxigênio, a fabricação, os constituintes e a temperatura de armazenamento, 

podem afetar a viabilidade probiótica (FREDERICO et al., 2016). A matriz alimentar 

lipídica é um grande desafio tecnológico para a incorporação de probióticos, uma 

vez que a emulsão óleo em água que compõe a estrutura do molho para salada é 

um ambiente inóspito para sua multiplicação e manutenção da viabilidade. Portanto, 
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as características da matriz lipídica reforçam a importância da suplementação da 

fase aquosa para obter populações adequadas de um micro-organismo probiótico 

específico. A presença de ingredientes que poderiam ser fermentados pelos 

probióticos, pode garantir sua multiplicação e/ ou sobrevivência durante a vida útil do 

produto (SOUZA; GIOIELLI; SAAD, 2017). 

Os resultados obtidos para os molhos F2 e F3 provavelmente estão 

relacionados ao fato de L. acidophilus La-5 ser capaz de metabolizar ingredientes 

prebióticos (OZTURKOGLU-BUDAK et al., 2019) e pela menor acidez dessas 

formulações.  

 

3.2 Determinação do índice de acidez titulável e do ponto de fusão 

 

Com relação ao índice de acidez, observou-se alteração estatisticamente 

significativa (p<0,05) entre as diferentes formulações durante o armazenamento para 

este parâmetro (Tabela 4).  

 

Tabela 4. Índice de acidez (média ± desvios-padrão) para as formulações F1, F2 e 
F3 após 1, 7, 14 e 21 dias de armazenamento a 5±1°C. 
Armazenamento 

(dias) 
Índice de acidez (%) 

F1 F2 F3 

1 8,30 ± 0,12Aa 6,60 ± 0,14Ab 5,27 ± 0,17Ac 

7 8,58 ± 0,80Aa 7,53 ± 0,34Ab 6,07 ± 0,57Ac 
14 9,02 ± 0,34Aa 7,62 ± 0,44Ab 5,98 ± 0,20Ac 
21 9,45 ± 0,29Aa 7,37 ± 0,34Ab 5,20 ± 0,24Ac 

A: letras maiúsculas iguais sobrescritas na mesma coluna indicam que não houve diferença 
estatisticamente significativa entre os diferentes dias avaliados para a mesma formulação (p>0,05). 
a,b,c: letras minúsculas diferentes sobrescritas na mesma linha indicam que houve diferença 
estatisticamente significativa entre as formulações para cada períodos de armazenamento (p<0,05). 

 

 Os molhos F1, F2 e F3 apresentaram índices de acidez diferentes durante 

todo o período de armazenamento. As formulações F3 e F1 apresentaram, 

respectivamente, os menores e maiores índices de acidez. Esse resultado pode ser 

justificado pelas diferentes concentrações de suco de limão presente em cada 

formulação. Quando as formulações foram avaliadas em cada tempo de 

armazenamento, observou-se estabilidade nos valores de acidez de todas as 

formulações (p>0,05). Esta estabilidade revela que não houve migração dos ácidos 

orgânicos do suco de limão para as gotas lipídicas durante a produção dos molhos, 

como visto por Paraskevopoulou, Boskou e Paraskevopoulou (2007); bem como 
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hidrólise dos triglicerídeos durante o processo de emulsificação e batimento 

(SACCHI et al., 2017). 

Foram realizadas análises para determinação do ponto de fusão para as 

amostras de óleo de palma, bem como da mistura. O óleo de palma e suas frações 

são misturas de triacilgliceróis (TAGs) sólidos e líquidos; devido a essa característica 

seu comportamento de fusão é importante. O ponto de fusão do óleo de palma 

obtido para a matéria-prima utilizada neste trabalho foi de 36°C, valor que está de 

acordo com os resultados publicados por AOCS (2009). A adição de azeite de oliva 

promoveu a diminuição no ponto de fusão da mistura, que atingiu 24°C, 

provavelmente causado pela incorporação de ácidos graxos monoinsaturados e poli-

insaturados presentes no azeite de oliva (SILVA et al. 2010). Estes mesmos autores, 

ao produzirem blends de azeite de oliva e estearina de palma, com conteúdo de 

azeite de oliva superior a 60 g/100 g, constataram que o ponto de fusão das 

amostras diminuiu consideravelmente devido à diluição e solubilização dos TAGs 

com pontos de fusão mais altos. 

Não foi possível analisar a amostra com azeite de oliva in natura devido seu 

baixo ponto de fusão. Lipídios com ponto de fusão muito baixo, como é o caso dos 

óleos, ou muito alto, como algumas gorduras, podem ter aplicação comercial restrita 

(SILVA; GIOELLI, 2006). A combinação de óleos e gorduras pode levar a um 

comportamento de fusão que promova maior amplitude comercial. 

 

3.3 Determinação da composição dos ácidos graxos 

 

A Tabela 5 apresenta os valores obtidos para a análise do perfil em ácidos 

graxos realizada com o azeite de oliva e o óleo de palma, bem como da mistura 

utilizada na fabricação dos molhos F1, F2 e F3. 

Para o azeite de oliva, o Codex Alimentarius apresenta uma faixa de variação 

entre 7,5 e 20% para o ácido palmítico (16:0), entre 55 e 83% para o ácido oleico 

(18:1) e entre 3,5 e 21% para o ácido linoleico (18:2) (CODEX ALIMENTARIUS, 

2017). 
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Tabela 5. Composição em ácidos graxos (% em massa) do azeite de oliva, óleo de 
palma e mistura utilizados na fabricação do molho para salada. 

 
Ácido graxo 

Amostra 

Azeite1 Palma2 Mistura3 

C 12:0 0,0 0,4 0,0 
C 14:0 0,0 0,9 0,0 
C 16:0 10,6 43,2 19,1 
C 16:1 0,4 0,0 0,3 
C 18:0 4,0 5,5 4,4 
C 18:1 39,9 41,1 40,4 
C 18:2 42,2 8,9 33,9 
C 18:3 2,5 0,0 1,9 
C 22:0 0,4 0,0 0,0 

1 Azeite de oliva. 
2 Óleo de palma. 
3 Mistura: azeite de oliva (75%) + óleo de palma (25%). 
 

O azeite contém principalmente ácido palmítico (16:0), ácido palmitoleico 

(16:1), ácido esteárico (18:0), ácido oleico (18:1), ácido linoleico (18:2), ácido 

linolênico (18:3) e ácido beênico (22:0). A composição de ácidos graxos depende, 

entre outros fatores, da localização geográfica onde as oliveiras são cultivadas e 

varia em relação à maturação das azeitonas. O ácido oleico predomina dentre 

ácidos graxos em todas as fases (verde, semi-madura e madura) da maturação. O 

ácido palmítico e o ácido oleico são significativamente maiores no estágio verde. No 

entanto, o ácido palmitoleico, esteárico e linoleico são predominantes na fase 

madura (WANI et al., 2018). Por tratar-se de um produto vendido a um preço 

premium, o azeite às vezes é adulterado com materiais mais baratos. Um 

adulterante frequentemente utilizado, devido à sua composição semelhante de 

ácidos graxos, é o óleo de avelã (GUSTONE; HARWOOD, 2007). 

Com relação aos ácidos graxos essenciais do óleo de palma, o Codex 

Alimentarius (2019) define faixas entre 39,3 e 47,5% para o ácido palmítico (16:0), e 

entre 36 e 44% para o ácido oleico (18:1), coerentes com os valores observados no 

presente trabalho. Os ácidos menores também presentes no óleo de palma incluem 

o láurico (12:0), mirístico (14:0) e esteárico (18:0). 

A amostra com maior grau de saturação é o óleo de palma (50,1%), seguida 

da mistura (23,5%) e azeite de oliva (15%). O grau de insaturação (ácidos graxos 

com ligações duplas) influencia diretamente as propriedades físicas das gorduras, 

devido aos pontos de fusão mais baixos dos TAGs formados por ácidos graxos 

insaturados, que possuem cadeias dobradas e menor empacotamento cristalino 

(SANTOS et al., 2016). 
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A mistura apresentou 35,8% de ácidos graxos essenciais (33,9% de ácido 

linoleico e 1,9% de ácido linolênico), o que é interessante sob o ponto de vista 

nutricional, visto que esses ácidos graxos precisam ser obtidos através da 

alimentação. O ácido linoleico (C18:2) é o principal ácido graxo poli-insaturado na 

maioria das dietas ocidentais. As fontes alimentares ricas em ácido linoleico incluem 

muitos óleos vegetais, nozes, sementes e produtos feitos a partir de óleos vegetais 

(INNES; CALDER, 2018). 

Os efeitos dos ácidos graxos essenciais têm sido relacionados ao seu papel 

como componentes estruturais das membranas celulares, onde são incorporados 

aos fosfolipídios (regulando a fluidez e função da membrana), como precursores de 

metabólitos com propriedades biológicas relevantes e como protetores do sistema 

cardiovascular (MARANGONI et al., 2019). 

 

3.4 Microscopia de luz polarizada 

 

A Figura 5 apresenta imagens digitalizadas das amostras cristalizadas à 

temperatura constante de 20°C. O óleo de palma a 20°C apresentou valores médios 

de 1200 cristais por mm2 de tamanhos variados entre 5 e 30 μm. A adição de azeite 

de oliva provocou diferenças morfológicas na estrutura cristalina da gordura da 

mistura a esta temperatura. As amostras passaram a apresentar cristais maiores e 

em menor quantidade (valores médios de 420 cristais por mm2) e diâmetro variável, 

em torno de 6 a 40 μm. 
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Figura 5. Imagens digitalizadas da estrutura cristalina do óleo de palma (A e B) e da 
mistura* (C e D) a 20°C, com aumento de 10X e 20X, respectivamente. 

 
* Mistura: azeite de oliva (75%) + óleo de palma (25%). 

 

A Figura 6 apresenta imagens digitalizadas das amostras de óleo de palma 

cristalizadas à temperatura constante de 30°C. Nesta temperatura, a estrutura 

cristalina formada foi diferente da estrutura das amostras a 20°C. Os cristais 

apresentaram diâmetros de até 80 μm. A mudança de temperatura provocou 

modificações na estrutura cristalina das amostras, sendo observado menor número 

de cristais (valores médios de 600 cristais por mm2). 
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Figura 6. Imagens digitalizadas da estrutura cristalina do óleo de palma a 30°C, com 
aumento de 10X e 20X, respectivamente. 

 

O óleo de palma é uma mistura complexa de TAGs. A complexidade e a 

flexibilidade dos TAGs permitem diferentes rearranjos do mesmo conjunto de 

moléculas, levando à existência de diferentes formas polimórficas (HARRISON et al., 

2016). Kawamura (1980) realizou estudo sobre o comportamento do óleo de palma e 

verificou quatro formas básicas de polimorfismo (sub-α, α, β’ e β). A existência de 

tantos polimorfos dificulta o estudo da sua fase sólida e influencia na formulação e 

estabilidade de produtos elaborados com essa matéria prima. As imagens 

capturadas para as amostras de óleo de palma a 30°C revelou estruturas 

conhecidas como esferulitos. As morfologias esferulíticas também foram observadas 

por Harrison et al. (2016) em amostras de óleo de palma a 30°C, sendo tais cristais 

pertencentes ao polimorfo β'. É tendência natural do óleo de palma cristalizar na 

forma β’ (KAWAMURA, 1980), o que o torna muito importante no preparo de bases 

de produtos com características de espalhabilidade. Nas amostras de óleo de palma 

a 20°C, observa-se uma morfologia diferente que pode ser atribuída ao polimorfo α 

(CHEN et al., 2002) com pequenos pontos em torno dos cristais. Na mistura a 30°C 

não houve solidificação da rede cristalina, devido a seu ponto de fusão inferior a esta 

temperatura (conforme descrito no item 3.4). 

 

3.5 Simulador de Ecossistema Microbiano Intestinal Humano (SHIME®) 

 

A sobrevivência de L. acidophilus La-5 nos molhos para salada F1, F2 e F3 

submetidos à simulação do ecossistema microbiano intestinal humano (SHIME®) 

após 7, 14 e 21 dias de armazenamento a 5±1°C está apresentada na Figura 7. 
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Figura 7. Viabilidade de L. acidophilus La-5 (log UFC/g) (média ± desvios-padrão) 
em molhos para salada F1, F2 e F3 submetidos ao simulador do ecossistema 
microbiano intestinal humano (SHIME®) após 7, 14 e 21 dias de armazenamento a 
5±1°C. 

 
A,B,C,D,E: letras maiúsculas diferentes indicam diferenças significativas (p<0,05) entre as formulações 
para o mesmo período de armazenamento. 
a,b: letras minúsculas diferentes indicam diferenças significativas (p<0,05) entre os períodos de 
amostragem para a mesma formulação. 

 

Reduções significativas nas populações de La-5 foram observadas após 2 

horas dos ensaios in vitro para todas as formulações testadas durante o 

armazenamento por até 21 dias (p<0,05). No dia 7, após 2 horas de ensaios in vitro, 

as reduções nas populações La-5 foram de 1,55 log UFC/g, 0,29 log UFC/g e 1,68 

log UFC/g para F1, F2 e F3 respectivamente. O ácido clorídrico presente na fase 

gástrica resulta em lesão das células La-5 e sua recuperação através da análise 

microbiológica foram difíceis nos dias 14 e 21 para esta fase do processo de 

simulação gastrointestinal. Buriti et al. (2010) observaram alta suscetibilidade de L. 

acidophilus La-5 a pepsina e ao HCl para mousses refrigeradas e congeladas, uma 

vez que a sobrevivência do probiótico diminuiu drasticamente após 30 minutos de 

ensaio in vitro. A capacidade de superar o baixo pH e a presença das enzimas do 

suco gástrico tem sido associada mais às bifidobactérias do que aos lactobacilos 

(PADILHA et al., 2016). 
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Ao final dos ensaios in vitro (6 horas), foram observadas reduções 

significativas nas populações de La-5 para F1 após 7 e 21 dias e F2 após 21 dias. A 

formulação F3, nos dias 14 e 21, apresentou aumento significativo nas populações 

probióticas (p<0,05). Provavelmente, esses resultados refletem uma recuperação do 

La-5 quando este foi submetido à fase entérica (pH 7). A resistência de alguns 

micro-organismos à fase entérica pode estar associada à sua capacidade de 

hidrolisar os sais biliares, como mecanismo de resistência, uma vez que a bile pode 

afetar a estrutura celular e a estabilidade das bactérias (BEGLEY; HILL; GAHAN, 

2006). Dentre todos os molhos para salada estudados, apenas F3 apresentou 

aumento ou manutenção nas populações de La-5, com contagens sempre acima de 

6,00 log UFC/g ao longo de 21 dias de armazenamento. 

Após 21 dias de armazenamento, a maioria dos molhos para salada 

apresentaram populações probióticas abaixo de 6 log UFC/g, variando de 3,12 (F1) 

a 5,96 log UFC/g (F2) após 6 horas de simulação. F3 diferiu significativamente das 

demais formulações (p<0,05), uma vez que atingiu populações de 9,09 e 8,29 log 

UFC/g, nos períodos de 14 e 21 dias de armazenamento, respectivamente, após 6 

horas dos ensaios in vitro. Aos 21 dias de armazenamento, após 6 horas de ensaio 

in vitro, as populações de La-5 em F3 foram significativamente superiores às 

observadas para F1 e F2. 

Durante o período de simulação do trato gastrointestinal, as formulações 

suplementadas com inulina apresentaram menores reduções nas populações de La-

5 quando comparadas às contagens iniciais. O micro-organismo probiótico foi 

protegido pela inulina durante os ensaios in vitro, uma vez que quando misturada 

com água, a inulina forma uma rede de partículas de gel. Esse gel provavelmente 

evitou a ação do HCl e das enzimas sobre o probiótico durante os ensaios in vitro 

(SOUZA; GIOIELLI; SAAD, 2017). A inulina garantiu a viabilidade probiótica em 

concentrações adequadas para molhos de salada F3 durante o armazenamento. 

Ingredientes alimentares prebióticos podem atuar na multiplicação ou na 

manutenção da viabilidade de bactérias probióticas. A combinação apropriada de 

prebióticos e probióticos manifesta maior potencial para um efeito sinérgico 

(RANADHEERA; BAINES; ADAMS, 2010). 

A presença de inulina foi importante para proteger o La-5 nas formulações, 

uma vez que a taxa de sobrevivência de La-5 no F3 após simulação do ecossistema 

gastrointestinal foi de 96,72% e 100% após 7 e 21 dias de armazenamento, 
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respectivamente. Resultados semelhantes em relação à proteção dada pelo 

ingrediente prebiótico inulina, quando combinado com frutooligossacarídeo, ao La-5 

durante os ensaios gastrointestinais in vitro foram relatados por Padilha et al. (2016) 

em queijo petit suisse. Os autores observaram taxas médias de sobrevivência de La-

5 de 67% no queijo simbiótico, enquanto essa taxa foi reduzida para 58% no produto 

probiótico. Matias et al. (2016) observaram que a sobrevivência in vitro de La-5 em 

sorvete sugere que a tolerância gastrointestinal de cepas probióticas pode ser 

potencialmente afetada pela escolha da matriz alimentar. No entanto, o uso de 

inulina, soro de leite e isolados de proteínas do soro de leite em substituição ao leite 

mostrou-se viável, a fim de obter uma matriz alimentar que possa fornecer proteção 

às cepas probióticas sob condições de estresse gastrointestinal, quando 

comparadas à base de leite. 

Xavier-Santos et al. (2018) demonstraram a baixa tolerância de L. acidophilus 

La-5, incorporada em mousses, ao suco gastrointestinal artificial em um ensaio in 

vitro que simulou as condições do trato gastrointestinal. A sobrevivência desta cepa 

probiótica foi drasticamente reduzida ao final do ensaio. De acordo com estes 

mesmos autores, as condições agressivas do trato gastrointestinal (agentes 

digestivos presentes nas secreções gástricas e pancreáticas), podem ter afetado a 

sobrevivência e a funcionalidade de L. acidophilus La-5, sugerindo que a 

microencapsulação do probiótico pode ser uma alternativa para aumentar a 

sobrevivência desta cepa, principalmente durante a fase gástrica. 

As condições encontradas no trato gastrointestinal humano são hostis aos 

micro-organismos probióticos. Entretanto, a matriz alimentar pode influenciar sua 

multiplicação, viabilidade e sobrevivência, tolerância a ácidos gástricos e sais 

biliares determinando a eficácia dos probióticos. Assim, a seleção de sistemas 

alimentares adequados para a veiculação destes micro-organismos é um fator 

importante que deve ser considerado no desenvolvimento de alimentos probióticos 

funcionais (RANADHEERA; BAINES; ADAMS, 2010). No presente estudo, a matriz 

alimentar simbiótica garantiu a sobrevivência da cepa probiótica La-5 durante a 

simulação do trato gastrointestinal. No entanto, é importante enfatizar que são 

necessárias altas contagens durante o prazo de validade de um produto específico 

para obter populações apropriadas de células probióticas viáveis até o final do 

processo digestivo (SOUZA; GIOIELLI; SAAD, 2017). 
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3.6 Análise sensorial 

 

Os resultados da análise sensorial apresentaram diferenças estatisticamente 

significativas entre as formulações de molho para salada (p<0,05) durante 21 dias de 

armazenamento (Tabela 6). 

 

Tabela 6. Escores de aceitabilidade sensorial* (média ± desvios-padrão) atribuídos 
pelos provadores para os molhos para salada F1, F2 e F3 após 7, 14 e 21 dias de 
armazenamento a 5±1°C. 

Armazenamento (dias) F1 F2 F3 

7 7,9 ± 1,1Aa 7,5 ± 1,5Aa 6,8 ± 1,6Ab 

14 7,4 ± 1,0Aa 7,2 ± 1,4Aa 7,2 ± 1,6Aa 
21 7,9 ± 1,1Aa 7,5 ± 1,1Aa  7,7 ± 1,0Ab 

Fonte: Dados dos autores. 
A: A mesma letra maiúscula sobrescrita em uma coluna indica que não houve diferença 
estatisticamente significativa (p>0,05) entre diferentes tempos de armazenamento para a mesma 
formulação. 
a,b: Letras minúsculas diferentes sobrescritas em uma linha indicam diferenças estatisticamente 
significativas (p<0,05) entre as três formulações avaliadas para um mesmo tempo de 
armazenamento. 
*Escala hedônica estruturada de 9 pontos com variação de 9- gostei muitíssimo a 1- desgostei 
muitíssimo. 

 

Foram obtidos escores mais altos para F1 (valores médios entre 7,9 e 7,4) do 

que para F2 e F3 (valores médios entre 6,8 e 7,7). Essas diferenças foram 

detectadas ao longo do período de armazenamento. F1 e F2 não diferiram entre si 

(p>0,05); F3 diferenciou-se de ambas as formulações (p<0,05), nos dias 7 e 21. A 

ausência (F1) e menor concentração de inulina (F2), e a maior quantidade de suco 

de limão podem ter resultado em melhor aceitabilidade (p<0,05) das amostras pelos 

provadores. 

Para que o produto seja considerado aceito, em termos de suas propriedades 

sensoriais, é necessário que este obtenha um índice de aceitabilidade de, no 

mínimo, 70% (DUTCOSKY, 2007). Com base nas notas para a aceitabilidade e no 

cálculo do índice de aceitabilidade, pode-se verificar que todas as formulações, 

durante o armazenamento, apresentaram boa aceitabilidade, com índices acima de 

75%. 

Alguns ingredientes, como a inulina, são frequentemente usados para 

preparar produtos à base de leite, não apenas para melhorar a textura, mas também 

para fornecer propriedades funcionais aos produtos (MORAES et al., 2018). Vários 

produtos lácteos suplementados com inulina geram um efeito prebiótico sem afetar 
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sua aceitabilidade sensorial (BALTHAZAR et al., 2018). A este respeito, a adição 

simultânea de Lactobacillus acidophilus La-5, FOS e inulina melhorou a textura e o 

sabor de mousses diet (XAVIER-SANTOS et al., 2019). Os resultados obtidos neste 

estudo revelam que a adição de baixas concentrações de inulina não afeta a 

aceitabilidade sensorial do produto. 

Verificou-se que as frequências relativas das pontuações atribuídas aos 

molhos para salada pelo teste de aceitação após os períodos de armazenamento 

concentrou-se nas notas acima de 5, indicando ótima aceitação. F1 recebeu 

pontuações entre 4 e 9 em todos os períodos de armazenamento, sendo 9 as mais 

frequentes (cerca de 32%) e 4, 5 e 6 as menos frequentes (cerca de 14%). F2 e F3 

receberam pontuações entre 2 e 9, sendo 8 a pontuação mais frequente (cerca de 

36% para ambas as formulações) e 2 a 6 as menos frequentes (cerca de 20 e 26%, 

respectivamente).  

Os resultados da análise de intenção de compra demonstram que não houve 

diferenças estatisticamente significativas para este parâmetro, considerando-se 

todas as formulações de molho para salada (p>0,05). A maioria da pontuação para 

intenção de compra das formulações se concentraram nas notas acima de 3, 

indicando que os provadores “certamente comprariam” (nota 5) ou “provavelmente 

comprariam” (nota 4). 

 

4 CONCLUSÃO 

 

Os resultados obtidos mostraram que é possível a produção de molho para 

salada probiótico com populações adequadas de L. acidophilus La-5. A 

suplementação da fase aquosa foi muito importante, uma vez que a formulação 

controle (sem adição de inulina) apresentou populações de La-5 inferiores às 

observadas para as formulações suplementadas com inulina. A presença de inulina, 

especialmente na proporção de 5%, resultou em populações de La-5 

significativamente superiores (p<0,05) e garantiu sua resistência durante a 

simulação do trato gastrointestinal. As populações observadas para os molhos para 

salada simbióticos ao final do ensaio in vitro (após 6 horas) revelaram que a 

recuperação de células viáveis La-5 em populações satisfatórias foi possível, mesmo 

após a simulação do processo digestivo. A utilização da mistura do óleo de palma 

com azeite de oliva favoreceu nutricionalmente as formulações, fornecendo produtos 
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contendo ácidos graxos essenciais em sua composição e ausência de ácidos graxos 

trans. Portanto, o molho para salada funcional suplementado com a cepa probiótica 

L. acidophilus La-5 e inulina apresenta-se como um produto inovador para a 

indústria de alimentos, pois permite a diversificação de matrizes lácteas funcionais. 
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5 CONCLUSÃO GERAL 

 

 O desenvolvimento de molho para salada probiótico e simbiótico 

(adicionado de inulina e do micro-organismo L. acidophilus La-5) foi possível e 

viável. 

 Todas as formulações de molho para salada apresentaram populações 

satisfatórias de L. acidophilus La-5 para um alimento probiótico, com populações 

acima de 6 log UFC/g até o 21° dia de armazenamento refrigerado. 

 A suplementação da fase aquosa dos molhos para salada com inulina 

mostrou-se fundamental para a sobrevivência do probiótico L. acidophilus La-5 

nessa matriz alimentícia, uma vez que esse ingrediente protegeu o micro-organismo 

durante os processos tecnológicos empregados na produção do alimento, bem como 

durante o seu armazenamento refrigerado. 

 L. acidophilus La-5 apresentou boa viabilidade nos ensaios in vitro de 

simulação do trato gastrointestinal humano. A simulação da passagem deste micro-

organismo probiótico pela fase gástrica resultou nas maiores reduções em sua 

viabilidade. Entretanto, observou-se recuperação das células viáveis, quando o 

micro-organismo foi submetido à fase entérica simulada. 

 A adição de inulina auxiliou a manutenção da viabilidade de L. 

acidophilus no produto e durante os ensaios de resistência ao trato gastrointestinal 

simulados in vitro. 

 A utilização da mistura do óleo de palma com azeite de oliva favoreceu 

nutricionalmente a formulação, fornecendo produtos contendo ácidos graxos 

essenciais em sua composição e ausência de ácidos graxos trans. 

 Todas as formulações apresentaram boa aceitação sensorial, com 

notas médias variando entre 6,8 a 7,9, que na escala hedônica correspondem a 

opiniões variando entre “gostei ligeiramente” (nota 6) e “gostei regularmente” (nota 

7). 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

 

I – EXPLICAÇÕES DA PESQUISADORA SOBRE A PESQUISA AO PARTICIPANTE 

 
Estamos convidando você a participar da pesquisa “Desenvolvimento e caracterização de 

molho funcional para salada adicionado de inulina e Lactobacillus acidophilus”, que será conduzida 
pelas pesquisadoras Maíra de Carla Bassetto (Médica Veterinária) e Elsa Helena Walter de Santana 
(Médica Veterinária). Ambas estão vinculadas ao Programa de Mestrado em Ciência e Tecnologia de 
Leite e Derivados da UNOPAR, Londrina, unidade Piza. 

Para que você participe dessa pesquisa, você deve ter idade entre 18 e 60 anos e consumir 
regularmente produtos lácteos (como iogurtes, bebidas lácteas, requeijão, queijos, sorvetes e leites 
fermentados), produtos de base lipídica (como margarinas e manteigas), molhos para salada e alface. 
Caso apresente alergia ou intolerância aos ingredientes da formulação, você não poderá participar 
desta pesquisa. 

O objetivo desta pesquisa é avaliar a aceitação e a intenção de compra de um molho para 
salada. Ou seja, você irá colaborar com nossa pesquisa nos dizendo se você gostou ou não do 
produto que irá provar e se você compraria este molho. 

O produto a ser avaliado por você possui em sua formulação: leite UHT integral (leite de 
caixinha), azeite de oliva, óleo de palma, sal, ervas desidratadas, inulina, suco de limão e cultura 
probiótica (Lactobacillus acidophilus). Todos os ingredientes da formulação são utilizados em 
produtos disponíveis para consumo humano, ou seja, são de grau alimentício. O probiótico 
Lactobacillus acidophilus é uma bactéria benéfica, também conhecidas como “lactobacilo vivo” La-5). 
A inulina é uma fibra. Esses dois ingredientes causam efeitos benéficos à saúde e são utilizados na 
fabricação de alimentos comercializados no Brasil e no mundo, como queijos, iogurtes e leites 
fermentados. 

O produto que você irá experimentar foi desenvolvido e armazenado nos laboratórios do 
Mestrado em Ciência e Tecnologia de Leite e Derivados da UNOPAR, de acordo com as Boas 
Práticas de Fabricação de Alimentos, ou seja, eles estão adequados para consumo humano.  

Os riscos da participação nesta pesquisa são a ocorrência de náuseas, gases e diarreia. Tais 
quadros podem ocorrer em pessoas que sejam intolerantes à lactose (açúcar presente no leite) ou 
alérgicos a proteína do leite. Caso alguma dessas condições ocorra, você deve parar de realizar 
análise, não consumir produtos derivados do leite e intensificar a hidratação corpórea. As 
pesquisadoras estarão à sua disposição para acompanhá-lo(a) até uma unidade de saúde, caso você 
deseje. Por favor, caso você não esteja habituado(a) a consumir regularmente produtos lácteos ou 
saiba que é intolerante ao açúcar do leite e/ou alérgico à proteína do leite, não participe desta análise. 

Com relação aos benefícios, eles são indiretos: você estará colaborando com uma etapa de 
desenvolvimento de um novo alimento, adicionado de ingredientes que auxiliam na manutenção da 
saúde física e mental humana, prevenindo o risco de aparecimento de doenças. 

Para participar, você receberá uma amostra de 10 g de molho para salada em embalagem 
apropriada e uma folha de alface crespa, para usar como base para provar o produto. Você deverá 
colocar o molho sobre a alface, provar e utilizar a ficha de avaliação para dar sua opinião sobre o 
produto (se você gostou ou não). Nesta mesma ficha você também poderá indicar se compraria ou 
não o molho para salada que provou. 
 

II – ESCLARECIMENTOS DADOS PELA PESQUISADORA SOBRE GARANTIAS AO 
PARTICIPANTE DA PESQUISA 

 
Você não receberá remuneração financeira para participar desta análise e poderá desistir de 

participar a qualquer momento, sem prejuízos. Basta nos dizer que quer parar de provar o produto. 
As suas informações cedidas neste termo são sigilosas. Garantimos sua total privacidade. Usaremos 
apenas as notas que você nos informar na ficha de avaliação, sem identificar você. Caso queira saber 
mais informações sobre o produto desenvolvido ou sobre a análise que você vai realizar, nosso grupo 
de pesquisa estará à disposição para dar explicações a respeito, fornecer literatura científica 
apropriada sobre o assunto e/ou disponibilizar o projeto que contém maiores detalhes e informações 
sobre a pesquisa. Para isso, você pode entrar em contato com a Profa. Elsa ou com a mestranda 
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Maíra na UNOPAR unidade Piza, na rua Marselha, 591, Jardim Piza, CEP: 86041-140, Londrina-PR, 
por telefone: (43) 3371-7993 ou por e-mail: mairabassetto@gmail.com (Maíra) / 
elsa.santana@unopar.br (Elsa). Você também poderá entrar em contato com o Comitê de Ética em 
Pesquisa com Seres Humanos (CEP) da Unopar na rua Marselha, 591, Jardim Piza, CEP: 86041-
140, Londrina-PR, pelo telefone (43) 3371-9849 ou por e-mail: cep@unopar.br. O CEP é um grupo de 
pesquisadores que avalia as pesquisas com participação de pessoas, com o objetivo de proteger os 
direitos desses voluntários. Este termo foi elaborado em duas vias idênticas. As duas deverão ser 
assinadas pela pesquisadora Maíra e por você, caso você aceite participar desta pesquisa. Além 
disso, pedimos que você rubrique (coloque um visto) na primeira página deste documento. Uma das 
vias será entregue a você e a outra ficará com a pesquisadora responsável. 
  

III – DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PARTICIPANTE DA PESQUISA 

   
Nome do participante:____________________________________________________ 

RG:__________________________________________________________________ 

 
 
__________________________                               ____________________________ 
Assinatura do participante da pesquisa                            Assinatura do pesquisador 
                                                                                             Maíra de Carla Bassetto 

  RG: 10264748-3 
 

Londrina, __________ de ________________________ de ___________. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:cep@unopar.br
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APÊNDICE B - Ficha para análise sensorial: teste de aceitação e intenção de 

compra. 

 

AVALIAÇÃO SENSORIAL DE MOLHO PARA SALADA 

   

Amostra:____________  
 

  

Nome:________________________________________ Idade:__________ 

Sexo: (   )Feminino  (   )Masculino 
   
 

  

      

Você está recebendo uma amostra de molho para salada. Por favor, prove a amostra e 

indique uma nota para cada característica abaixo, seguindo a escala localizada ao lado: 

  
 

  

  
 

9 - Gostei muitíssimo 

  
 

8 - Gostei muito 

 

7 - Gostei moderadamente 

 

6 - Gostei ligeiramente 

                          _______________ 5 - Nem gostei / Nem desgostei 

 

4 - Desgostei ligeiramente 

 

3 - Desgostei moderadamente 

  
 

2 - Desgostei muito 

  
 

1 - Desgostei muitíssimo 

  
 

  

      

Se você encontrasse este produto à venda, qual seria sua atitude? Preencha o campo 

seguindo a escala localizada abaixo: 

  
 

  

  
 

5 - Certamente compraria 

  
 

4 - Provavelmente compraria 

______________ 
 

3 - Talvez comprasse / Talvez não comprasse 

  
 

2 - Provavelmente não compraria 

  
 

1 - Certamente não compraria 

  
 

  

Comentários:_____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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ANEXO 

 

ANEXO A – Parecer consubstanciado do Comitê de Ética em Pesquisa. 
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