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1. Introdução

A microencapsulação

• Cápsulas

 Existe um consenso mundial de que os alimentos não devem mais ser vistos somente 
como uma fonte de nutrientes com apelo sensorial, mas que também sejam fonte de bem-estar 
e saúde. 
 Esse novo conceito requer mudanças de paradigmas no desenvolvimento de novos 
produtos, aplicando as tecnologias tradicionais aliadas aos novos métodos de conservação, 
preservando o máximo possível dos componentes dos alimentos. Nos métodos mais 
tradicionais, várias vitaminas e aromas, por exemplo, eram parcialmente perdidos, e o resultado, 
além de uma valiosa perda de nutrientes importantes ao organismo, era um produto muito 
diferente do original em termos de características organolépticas e nutricionais. 
 Sempre houve uma grande necessidade de se implementar métodos que pudessem 
deixar esses componentes nutricionais mais biodisponíveis e que pudessem preservar as 
características originais de cor, sabor e odor do alimento. O método de microencapsulação 
possui várias aplicações, tanto na indústria de alimentos como em indústrias farmacêuticas, de 
cosméticos, têxteis, agrotóxicos, tintas, entre outras.
 A microencapsulação pode ser definida como a tecnologia de empacotamento de 
materiais sólidos, líquidos ou gasosos em cápsulas extremamente pequenas, as quais podem 
liberar o conteúdo de forma controlada e sob condições específicas. 
 Essa técnica tem solucionado limitações no emprego de ingredientes alimentícios, visto 
que pode suprimir ou atenuar sabores e odores indesejáveis, reduzir a volatilidade e a reatividade 
e aumentar a biodisponibilidade e a estabilidade destes em condições ambientais adversas, 
como na presença de luz, oxigênio e pH extremos.

 Geralmente, as cápsulas podem ser classificadas de acordo com seu tamanho: 
macrocápsulas (> 5.000μm), microcápsulas (0,2 a 5.000μm) e nanocápsulas (<0,2μm). Em 
termos de forma e construção, as cápsulas podem ser divididas em dois grupos: microcápsulas 
e microesferas.
 As microcápsulas são partículas que consistem em um núcleo interno, substancialmente 
central, contendo a substância ativa, que é envolvido por uma camada de polímero que constitui 
a membrana da cápsula. 
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 Mononuclear e polinuclear, as microcápsulas podem ser distinguidas pelo fato do núcleo 
ser dividido. (FAVARO-TRINDADE et al., 2008)
 Em contraste, as microesferas são sistemas de matriz em que o núcleo está 
uniformemente disperso e/ou dissolvido em uma rede de polímero. 
 As microesferas podem ser homogêneas ou heterogêneas, dependendo se o núcleo está 
no estado molecular (dissolvido) ou na forma de partículas (suspensas), respectivamente. (SILVA 
et al., 2003)

 A escolha correta do material da parede do envelope é muito importante porque 
influencia diretamente no encapsulamento, na eficiência e na estabilidade da microcápsula. O 
ideal é o material da parede conter as seguintes características: não ser reativo com o núcleo; 
possuir a capacidade de selar e manter o núcleo dentro da cápsula; fornecer o máximo de 
proteção ao núcleo contra condições adversas; mascarar o sabor desagradável no caso de 
aplicabilidade alimentar e propocionar viabilidade econômica. (GHARSALLAOUI et al., 2007; 
NAZZARO et al., 2012)
 De acordo com FÁVARO-TRINDADE et al. (2008), a maioria dos materiais de parede não 
têm todas as propriedades desejadas. Portanto, uma prática comum envolve misturar dois ou 
mais materiais. Esses materiais podem ser selecionados a partir de uma ampla variedade de 
polímeros naturais e sintéticos, incluindo os seguintes destaques: carboidratos: amido, amidos 
modificados, dextrinas, sacarose, celulose e quitosano; gomas: goma arábica, alginato e 
carragenina; lipídios: cera, parafina, monoglicerídeos e diglicerídeos, óleos hidrogenados e 
gorduras; materiais inorgânicos: sulfato de cálcio e silicatos; proteínas: glúten, caseína, gelatina e 
albumina.

www.excipienta.com.br/

@excipienta

Rua Olimpíadas,  66 -  7º andar
Vila Olímpia -  São Paulo,  SP.

0800 704 8303

• Os materiais de parede do envelope

 De acordo com GOUIN (2004), o encapsulamento deve permitir que o núcleo seja isolado 
do ambiente externo até a liberação desejada. Portanto, o lançamento no momento e no lugar 
apropriado é uma propriedade extremamente importante no processo de encapsulamento, 
pois melhora a eficácia, reduz a dose necessária de aditivos e expande as aplicações de 
compostos de interesse. 
 Os principais fatores que afetam as taxas de liberação dos ativos estão relacionados com 
a volatilidade do núcleo, a relação entre o núcleo e o material da parede, tamanho de partícula e 
grau de viscosidade do material da parede.  (ROBERTS & TAYLOR, 2000)

• Liberação de núcleo controlada
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 Os principais mecanismos envolvidos para liberação do núcleo são: difusão, degradação, 
uso de solvente, pH, temperatura e pressão. Na prática, uma combinação de mais de um 
mecanismo é usado. (DESAI & PARK, 2005)
 A difusão ocorre especialmente quando a parede da microcápsula está intacta; a taxa de
liberação é regida pelas propriedades químicas do núcleo, pelo material da parede e algumas 
propriedades físicas da parede. Por exemplo, alguns ácidos podem ser liberados durante uma 
etapa do processo, mas protegidos por outra etapa. Em alguns casos, alguns conservantes são 
necessários na superfície do produto, mas sua propagação para outras partes deve ser 
controlada. (AZEREDO, 2005)
 De acordo com ROSEN (2006), a degradação da parede do envelope ocorre quando 
enzimas como proteases e as lipases degradam as proteínas ou os lipídios, respectivamente.
 Em contato com um solvente, o material da parede pode se dissolver completamente, 
liberando rapidamente o núcleo ou começar a se expandir, favorecendo o lançamento do 
núcleo para o sítio de atuação. 
 Mudanças na temperatura podem promover liberação do núcleo. Existem dois conceitos 
diferentes: liberação sensível à temperatura, reservada para materiais que se expandem ou 
colapsam quando uma temperatura crítica é alcançada, e liberação ativada por fusão, que 
envolve derretimento do material da parede devido ao aumento da temperatura. Um exemplo 
é o queijo encapsulado em gordura usada na pipoca de micro-ondas, resultando na distribuição 
uniforme do sabor: o sabor é liberado quando a temperatura sobe para 57 - 90°C. (PARK & MAGA, 
2006)
 A liberação de pressão ocorre quando uma pressão é aplicada à parede da cápsula, como 
a liberação de alguns sabores durante a mastigação da goma de mascar. (WONG et al., 2009)

 A escolha do método mais adequado depende do tipo de núcleo, da microcápsula, do 
tamanho das partículas, das propriedades físico-químicas do núcleo e a parede do mecanismo 
de liberação da escala de produção e do custo. (SUAVE et al., 2006)
 De acordo com CABALLERO et al. (2003), os métodos de encapsulamento são: secagem 
por spray, resfriamento, extrusão, coacervação, liofilização e emulsificação.

• Alguns métodos de encapsulamento
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 É uma linha exclusiva de refresco funcional que contém ativos nanotecnológicos, 
desenvolvidos para suprir as necessidades diárias de homens e mulheres que desejam manter o 
bom funcionamento do organismo. 
 São formulações balanceadas e deliciosas, com muita tecnologia para garantir o prazer 
de se cuidar sempre!

Refreska® Funcional

Principais ativos:

Colágeno hidrolisado – Peptiplus®

 Auxilia na formação do colágeno, promove união e fortalecimento das células dos 
tecidos, bem como sua cicatrização e regeneração, além de restaurar a elasticidade e hidratação 
da pele. 

Refreska® Renova – Sabor Laranja
 A partir dos 25 anos, passamos a sofrer uma perda de colágeno de 1% ao ano. Isto ocorre 
devido ao processo de envelhecimento, algo intrínseco que também reduz a massa muscular e 
a velocidade de renovação celular. As mulheres são as que mais sofrem com a perda de 
colágeno, pois apresentam menos quantidade desta proteína. Além disso, a deficiência de 
estrogênio que ocorre por volta dos 45 - 50 anos, faz com que haja a diminuição da quantidade 
das células responsáveis pela produção do colágeno e elastina, que são proteínas que compõe a 
trama de sustentação da pele.
 O Refreska© Renova contém 10 g por porção de colágeno hidrolisado Peptiplus® que 
desempenha diversas funções no organismo humano e apresenta alto teor de vitamina C e 
betacaroteno.

Vitamina C micronizada

 A vitamina C contribui para melhor absorção do colágeno hidrolisado – Peptiplus®, 
possui uma potente ação antioxidante e é cofator na produção de colágeno endógeno. 
Associada à nanotecnologia, garante aumento na biodisponibilidade, maior estabilidade e 
reduz a interação com outros compostos. A sua composição oferece 100% da IDR de vitamina C.

Betacaroteno

 É um antioxidante natural que atua no combate do envelhecimento por ser um 
precursor de vitamina A.
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 Colágeno é a base para todos os órgãos e estruturas do corpo;
  Retarda os sinais de envelhecimento da pele;
  Auxilia na firmeza da pele;
  Melhora do aspecto da celulite;
  Contribui na redução da flacidez;
  Fortalece cabelos e unhas;
  Antioxidante.

Vantagens
 Colágeno é a base para todos os órgãos e estruturas do corpo;
  Retarda os sinais de envelhecimento da pele;

  Melhora do aspecto da celulite;

  Fortalece cabelos e unhas;
  Contribui na redução da flacidez;

  Auxilia na firmeza da pele;

  Antioxidante.

 Adicionar 15 g do Refreska® Renova em 200 mL de água (essa quantidade pode ser 
modificada de forma proporcional, ex. 5 g em 100 mL de água). Misturar até que todo o 
conteúdo esteja completamente dissolvido. 

Posologia 

 Valor energético           55 kcal/299 KJ                                            3
 Carboidratos                    4,7 g                                             1
 Proteínas    8,9 mg                              12
 Sódio                   35 mg                               1

 Vitamina C    45 mg               100

Quantidade por porção 15 g %VD

Não contém quantidades significativas de proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans.
(*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores
dependendo de suas necessidades energéticas.
(**) VD não estabelecido.

Informações Nutricionais - Refreska® Renova

Composição

 Colágeno hidrolisado - Peptiplus®, maltodextrina, ácido ascórbico microencapsulado, 
acidulante ácido cítrico, espessante goma xantana, dulcorante artificial sucralose, corantes 
betacaroteno, carmin e aromatizantes aromas idênticos ao natural.

 Material do fornecedor.
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