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RESUMO 

 

BENELLI, LUCIMARA. Encapsulação de extratos vegetais em leito fluidizado. 
2015. 208f. Tese (Doutorado). Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão 
Preto – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2015. 
 

Este trabalho objetivou investigar o processo de revestimento/aglomeração 
de extratos vegetais em leito fluidizado com atomização top spray, visando melhorar 
a estabilidade dos compostos bioativos dos extratos e suas propriedades 
farmacotécnicas. Açúcar cristal, pellets de açúcar e de celulose microcristalina, 
grânulos de celulose microcristalina, grânulos de arroz e farinha de mandioca foram 
utilizados como partículas sementes. Inicialmente, avaliou-se a influência do 
tamanho das partículas e diferentes composições de alimentação contendo extrato 
vegetal de Rosmarinus officinalis (alecrim). Farinha de mandioca e pellets de açúcar 
de diferentes granulometrias foram empregados como partículas semente. O 
desempenho do processo foi avaliado através da eficiência de revestimento e 
porcentagem de aglomeração. Os grânulos formados foram caracterizados quanto 
ao tamanho, fluidez e retenção de compostos bioativos (polifenóis). As formulações 
estudadas também foram submetidas à secagem em spray dryer para comparação 
entre os produtos obtidos. Os resultados obtidos mostraram que a eficiência de 
revestimento/aglomeração e a porcentagem de aglomeração dependem das 
propriedades físico-químicas das partículas sementes e das composições 
alimentadas. As viscosidades das formulações contendo o extrato vegetal e suas 
interações com as partículas iniciais influenciaram significativamente o processo. Os 
grânulos formados em leito fluidizado apresentaram ótima fluidez e maior retenção 
de polifenóis que os produtos obtidos por spray drying. Pellets de celulose 
microcristalina de diferentes granulometrias foram utilizados como partículas 
semente para investigar a dinâmica do sistema durante a 
encapsulação/aglomeração em leito fluidizado, por meio de análises de sinais de 
flutuação de pressão associados à cinética de crescimento dos grânulos e ao 
desempenho do processo. Dois modos operacionais foram avaliados: o modo 
intermitente (com interrupção da atomização da composição de alimentação em um 
período específico para redução do teor de umidade no sistema) e o modo contínuo 
(sem interrupção da atomização de alimentação). O aumento na porcentagem de 
aglomeração, até certo valor durante o processo, ocasionou aumento no desvio 
padrão nos sinais da amplitude da flutuação de pressão enquanto o sistema 
permaneceu estável, indicando poucas mudanças no padrão de circulação de 
sólidos. Este comportamento ocorreu até que a porcentagem de aglomeração 
atingiu um valor capaz de ocasionar instabilidades no sistema e, assim, o aumento 
adicional na percentagem de aglomeração acarretou o colapso do sistema. Neste 
momento, o desvio padrão da amplitude da flutuação de pressão tende a diminuir, 
sendo este comportamento mais evidente no modo operacional contínuo e com 
partículas semente de menor granulometria. Mudanças no desvio padrão da 
amplitude dos sinais da flutuação de pressão evidenciam que este método é capaz 
de detectar alterações na dinâmica do sistema e pode ser uma ferramenta útil para o 
controle e monitoramento do processo. Ensaios para avaliação da influência de 
diferentes variáveis operacionais, vazão de atomização e velocidade do ar de 
fluidização, no desempenho do processo foram realizados em modo operacional 



ii 

 

intermitente utilizando pellets de celulose microcristalina como partículas sementes. 
As condições operacionais mais adequadas, com maior eficiência de revestimento e 
menor porcentagem de aglomeração, foram selecionadas para avaliação de duas 
composições de alimentação contendo extrato vegetal com diferentes agentes de 
encapsulação, goma Arábica e concentrado proteico de soro de leite, associados à 
maltodextrina, ácido esteárico e Poloxamer 407. O desempenho dos processos foi 
avaliado através da eficiência de revestimento e porcentagem de aglomeração e os 
produtos quanto à fluidez e teor de compostos bioativos do alecrim: ácido cafeico, 
ácido rosmarínico, carnosol e ácido carnósico, determinados por HPLC-DAD. As 
duas formulações mostraram-se adequadas quanto ao desempenho do processo, 
eficiência de revestimento maior que 70% e à retenção de compostos bioativos, 
eficiência de encapsulação maior que 60%. Os grânulos foram submetidos testes de 
estabilidade acelerada e de longa duração. Os compostos bioativos sofreram 
degradação durante os testes com perda total de carnosol e ácido carnósico nos 
grânulos obtidos com as duas formulações diferentes. Também foi realizado teste de 
digestão gastrointestinal in vitro com os dois produtos diferentes. As concentrações 
de ácidos cafeico e rosmarínico não sofreram alterações significativas no decorrer 
do processo, tanto na simulação das condições gástricas quanto intestinais. O 
carnosol e o ácido carnósico sofreram perda total ao final da fase intestinal nos dois 
tipos de grânulos. Os grânulos com diferentes agentes encapsulantes, foram 
revestidos com Opadry® II visando proporcionar maior estabilidade contra 
degradação dos compostos bioativos. Ocorreu maior proteção do carnosol nos 
grânulos contendo goma Arábica submetidos ao teste de estabilidade de longa 
duração, a 30 °C e 75 % UR, porém esta proteção não foi efetiva para nenhum dos 
grânulos submetidos ao teste de estabilidade acelerada a 40 °C. Este estudo 
demonstrou a viabilidade do processo de encapsulação de extratos vegetais em leito 
fluidizado como um método promissor para produção de composições fitoterápicas 
com propriedades farmacotécnicas e físico-químicas adequadas.   

 
 
 

Palavras-chave: Revestimento, aglomeração, leito fluidizado, extrato vegetal, 
flutuação de pressão, teste de estabilidade, teste de dissolução in 
vitro. 
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ABSTRACT 

 

BENELLI, LUCIMARA. Encapsulation of herbal extract in fluidized bed. 2015. 
208f. Thesis (Doctoral). Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto – 
Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2015. 
 

This work aimed to investigate coating/agglomeration process of herbal 
extracts in fluidized bed with top spray atomization in order to improve stability of 
bioactive compounds and their pharmacotechnical properties. Crystal sugar 
granules, sugar and microcrystalline cellulose pellets, microcrystalline cellulose, 
cassava flour and rice granules, were used as seed particles. First, 
coating/agglomeration processes with cassava flour and sugar pellets as seed 
particles and feed compositions loaded with herbal extract of Rosmarinus officinalis 
(rosemary) were investigated. Fluidized bed performance was evaluated based on 
coating efficiency and agglomeration percentage. Products were characterized by 
determining the particle sizes, flow properties and retention of bioactive compounds 
(polyphenols). Herbal compositions were also spray dried to compare the product 
generated by both processes. Results showed that coating efficiency and percentage 
of agglomeration depend on seed particles and feed compositions physicochemical 
properties. The viscosity of the feed formulations and the interaction with seed 
particles influenced process performance. Fluidized bed granules exhibited higher 
efficiency of coating/agglomeration, higher retention of bioactive compounds and 
better flow properties than the powder obtained by spray drying. Microcrystalline 
cellulose pellets of different sizes were used as seed particles to investigate system 
dynamic during fluidized bed encapsulation/agglomeration by analysis of pressure 
fluctuation signals associated with growth kinetics and process performance. Two 
distinct operating modes were investigated: intermittent (interrupting the composition 
atomization for a specific period of time in order to reduce the system humidity) and 
continuous (without interruption of feed atomization). The increase in the 
agglomeration percentage to a certain value during the processes caused an 
increase in the standard deviation of the amplitude of the pressure fluctuations 
signals while the system remained stable, indicative of slight change on solids 
circulation patterns. However, the standard deviation of the amplitude of the pressure 
fluctuations signals tended to decrease when agglomeration percentage reached a 
value able to affect significantly the system stability, in which agglomerates growth 
tended to cause the system collapse. This behavior was most evident for small size 
seed particles and continuous operating mode. The changes in the standard 
deviation of the amplitude of pressure fluctuation signals showed strong evidence 
that this method would be able to detect changes in system dynamics and can be a 
useful tool for process control and system monitoring. Different operational variables, 
feed flow rate and fluidizing air flow rate, were used to analyze fluidized bed 
performance using intermittent mode and microcrystalline cellulose pellets as seed 
particles. Operating conditions that promoted higher coating efficiency and lower 
percentage of agglomeration were selected to be used in processes to evaluated 
different feed compositions  loaded with herbal extract and encapsulating agents of 
two types, Arabic gum and whey protein, associated with stearic acid and poloxamer 
407.  Process performance was evaluated by coating efficiency and percentage of 
agglomeration. Products were evaluated by flow properties and the retention of 
bioactive compounds: cafeic acid, rosmarinic acid, carnosol and carnosic acid, 
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determined by HPLC-DAD. Both compositions presented high coating efficiency and 
retention of bioactive compounds. Products were submitted to accelerated and long-
term stability tests. Bioactive compounds of all granules suffered degradation during 
the tests with total loss of carnosol and carnosic acid.  In vitro gastrointestinal 
digestion assays were carried out with the two types of products obtained. The 
concentrations of caffeic and rosmarinic acids did not change significantly during the 
digestion process, both in the simulation of gastric as intestinal conditions. The 
carnosol and carnosic acid have undergone total loss at the end of the intestinal 
phase in both types of products. The two types of granules with different 
encapsulating agents, were coated with Opadry® II aiming to provide greater stability 
against degradation of bioactive compounds. Higher protection of carnosol occurred 
in the granules containing gum Arabic subjected to long term stability test at 30 ° C, 
75% RH, but this protection was not effective for any of the granules subjected to 
accelerated stability testing at 40 °C. The results provide strong evidence of the 
feasibility of the fluidised bed as a promising method for production of encapsulated 
phytopharmaceutical compositions with adequate pharmacotechnical and 
physicochemical properties. 
 
 
 
Keywords: Coating, agglomeration, fluidized bed, herbal extract, pressure fluctuation, 

stability test, in vitro dissolution test. 
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1 INTRODUÇÃO 

Produtos obtidos a partir de fontes vegetais têm atraído a atenção das 

indústrias farmacêuticas, de alimentos, cosméticas e agrícolas, sendo utilizados no 

desenvolvimento de fitoterápicos, nutracêuticos, alimentos funcionais, antioxidantes 

naturais, conservantes, corantes naturais, entre outros usos.  

O interesse despertado por estes produtos tem origem no grande número 

de pesquisas e publicações científicas que evidenciam os benefícios dos compostos 

bioativos ativos de várias plantas, os fitoquímicos, na saúde dos consumidores 

(Reische, Lillard e Eitenmiller, 1998; Blatt et al., 2002; Keservani et al., 2010).  

Entretanto, muitos compostos derivados de plantas podem sofrer reações 

de degradação devido a vários fatores como alto teor de umidade, exposição à 

temperatura, oxigênio e luz, que produzem alterações nas suas características, 

como por exemplo, na textura, sabor, cor, odor, e concentração de compostos ativos.  

Reações no trato gastrintestinal devido ao pH, enzimas e presença de outros 

nutrientes, metabolismo pré-sistêmico, baixas solubilidade e permeabilidade 

intestinal podem influir negativamente na biodisponibilidade dos compostos 

bioativos, fatores estes, associados à baixa eficácia de vários produtos naturais (Bell, 

2001; Fang e Bhandari, 2010). 

Para que os produtos obtidos a partir de fontes vegetais sejam eficientes, 

os compostos bioativos devem ser preservados, evitando-se a degradação durante o 

processamento, armazenamento e estocagem. Portanto, as indústrias 

farmacêuticas, cosmética e de alimentos têm desenvolvido novas tecnologias para a 

produção dos fitoterápicos e nutracêuticos visando a qualidade, segurança e eficácia 

destes produtos (Souza e Oliveira, 2012).  

A encapsulação de extratos vegetais, bem como de seus compostos 

bioativos, surge como uma alternativa para superar problemas relacionados à 

estabilidade física, química e microbiológica de produtos derivados de fontes 

vegetais, ocultar sabores e odores desagradáveis apresentados por muitos 

compostos (Fang e Bhandari, 2010; Belscak-Cvitanovic et al., 2011), melhorar a 

manipulação de compostos ativos através da conversão de formas líquidas em 
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sólidas e, também, como ferramenta útil na modulação da liberação de compostos 

ativos (Champagne e Fustier, 2007; Wandrey, Bartkowiak e Harding, 2009).  

O processo de encapsulação consiste geralmente na aplicação de uma 

fina camada de material polimérico a partículas sólidas ou a gotas líquidas ou 

gasosas, sendo utilizado para o acondicionamento de compostos ativos em uma 

matriz ou material de revestimento (Cerdeira et al., 2007; Madene et al., 2006; 

Hogan et al., 2001). 

Existem várias técnicas de encapsulação através de processos físicos 

como: spray drying, spray cooling/chilling, liofilização, fluidização, extrusão, fluido 

supercrítico e, também, através de processos químicos tais como: coacervação, co-

cristalinização, complexo de inclusão, polimerização interfacial, emulsificação, 

lipossomas, etc.. (Madene, 2006; Fan e Bandahari, 2010).  

A técnica de spray drying é comumente empregada para 

microencapsulação de compostos a base de extratos vegetais utilizando vários 

materiais de revestimento como os carboidratos, gomas e proteínas (Souza e 

Oliveira, 2006; Gallo et al., 2011; Fernandes, Candido e Oliveira, 2012). Entretanto, 

os pós secos obtidos por spray drying são constituídos geralmente por partículas de 

tamanhos reduzidos e baixas densidades com propriedades de fluxo, tais como 

fluidez, compressibilidade e compactação inadequadas, o que pode ser 

desvantajoso principalmente por causar dificuldades no manuseio do produto. 

A fluidização é uma tecnologia alternativa que permite simultaneamente a 

secagem, encapsulação e aglomeração de composições contento extratos vegetais 

em um único passo, reduzindo custos operacionais, tempo de produção e gerando 

um produto com propriedades físico-químicas adequadas para posterior 

processamento. 

O processo em leito fluidizado consiste basicamente em atomizar uma 

composição contendo compostos bioativos de extratos vegetais em uma matriz 

encapsulante em um leito de partículas sementes sob fluidização, resultando em 

grânulos revestidos/aglomerados. As partículas sólidas ou sementes apresentam-se 

como um líquido em ebulição devido à passagem de um fluxo de ar ascendente 

entre elas. O revestimento/aglomeração das partículas fluidizadas ocorre através da 
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sucessiva molhagem destas pela composição atomizada que se solidifica através da 

secagem devido à passagem do ar aquecido (Hemati et al., 2003; Saleh e Guigon, 

2007).  

Este processo pode melhorar as características dos extratos secos 

devido à formação de grânulos com fluidez, compressibilidade, aparência e 

uniformidade adequadas, facilitando o transporte, manuseio e estocagem, bem 

como minimizando riscos de contaminação, mascarando sabores e odores 

desagradáveis, ou protegendo contra deterioração por exposição ao oxigênio, 

umidade, luz e agentes incompatíveis. Permite também a geração de um sistema de 

liberação controlada dos compostos ativos (Ennis, 1997; Ennis e Litster, 1997; 

Dewettinck et al., 1998; Hemati et al., 2003; Parikh e Mogavero, 2005; Saleh e 

Guigon, 2007; Benali, Gerbaud e Hemad, 2009; Lee e Shin, 2009).   

O leito fluidizado tem sido muito empregado para mistura, secagem, 

recobrimento, granulação, obtenção de sistemas de liberação controlada, reações 

catalíticas e não catalíticas, tanto na indústria farmacêutica como alimentícia, 

química e de fertilizantes, entre outras (Niamnuy e Devahastin, 2005; Da Cunha, De 

La Cruz e Menegalli, 2006; Murthy e Joshi, 2007).  

Este tipo de regime de escoamento apresenta vantagens como o elevado 

grau de contato entre as duas fases, elevada troca de calor e massa, alto grau de 

mistura dentro do secador e facilidade de monitoramento e controle do processo, 

sendo uma técnica ideal para produtos termossensíveis, além de economicamente 

viável (Murthy e Joshi, 2007; Lee e Shin, 2009; Oliveira, Freitas e Freire, 2009). 

Existem diferentes configurações de leito fluidizado quanto à atomização 

da composição de alimentação: o sistema de suspensão de ar ou sistema Wurster, 

com alimentação bottom-spray (base do leito de partículas); sistema top-spray 

(alimentação acima do leito de partículas); e sistema com alimentação tangencial ao 

leito de partículas.   

O revestimento/aglomeração em leito fluidizado é um processo complexo 

com muitas variáveis inter-relacionadas que podem ser classificadas em dois grupos 

principais compostos por variáveis independentes e variáveis dependentes. As 

variáveis independentes incluem as propriedades do fluído (densidade, viscosidade, 
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umidade relativa), propriedades das partículas (densidade, tamanho, forma, 

distribuição, rugosidade da superfície, porosidade) e relacionadas ao equipamento, 

como direção do escoamento do fluido, projeto do distribuidor de gás, geometria do 

vaso, velocidade operacional, força centrífuga, temperatura, pressão, tipo de bico 

atomizador, etc.. As variáveis dependentes são basicamente as forças capilares, a 

velocidade mínima de fluidização, as forças eletrostáticas, as forças de Van Der 

Waals, etc. (Dixit e Puthli, 2009). 

Entre os principais problemas que podem ocorrer durante o processo de 

revestimento/aglomeração em leito fluidizado estão a defluidização, que ocorre 

devida à formação de grandes aglomerados de partículas, mudando drasticamente a 

dinâmica do sistema, e o fenômeno de atrito que pode resultar em perdas do agente 

de revestimento, diminuindo a eficiência do processo. O controle do processo é 

difícil, pois, como a umidificação, a secagem e a mistura das partículas ocorrem 

simultaneamente, faz-se necessário o entendimento dos mecanismos envolvidos e 

suas inter-relações (Hemati et al., 2003). 

O objetivo deste trabalho foi estudar o processo de 

revestimento/aglomeração de extratos vegetais em leito fluidizado com atomização 

top spray, utilizando-se vários tipos de partículas sementes de origem natural, 

visando melhorar as propriedades físico-químicas e a estabilidade dos extratos.  

O produto foi avaliado em relação às propriedades farmacotécnicas, 

como morfologia, granulometria, fator de Hausner, índice de Carr, teor de umidade, 

atividade de água, estabilidade, teor de compostos bioativos e perfil de dissolução. 

O desempenho do processo foi avaliado através da determinação da eficiência de 

encapsulação, razão de aglomerados e crescimento das partículas.  
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2  REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Nesta revisão bibliográfica serão abordados os aspectos do processo de 

revestimento/aglomeração de partículas sólidas incluindo a operação em leito 

fluidizado, influência das variáveis de processo, tipos de agentes encapsulantes 

utilizados e as propriedades das partículas formadas. Apresenta-se também uma 

revisão sucinta sobre o alecrim, Rosmarinus officinalis, espécie utilizada neste 

trabalho como planta modelo para produção do extrato vegetal utilizado nas 

composições com agentes encapsulantes. 

 

2.1 Revestimento/aglomeração 

O revestimento e/ou aglomeração de partículas, também conhecido como 

granulação, agregação ou peletização, é um processo multifásico que aumenta 

significativamente o tamanho original das partículas através da formação de 

aglomerados e/ou revestimento, em que as partículas originais ou sementes podem 

ainda ser distinguíveis (Tordos e Mort, 2003; Benali, Gerbaud e Hemad, 2009). 

Este processo é utilizado numa vasta gama de indústrias incluindo as de 

processamento de minérios, produtos agrícolas, detergentes, indústrias 

farmacêuticas, químicas e de alimentos (Reynolds et al., 2005). 

Na indústria farmacêutica o processo de revestimento/aglomeração é 

utilizado para comprimidos, cápsulas, grânulos esféricos para liberação controlada, 

granulados para uso pediátrico, etc., e na indústria alimentícia para produção de 

alimentos funcionais com o objetivo de: 

- Aumentar a uniformidade do princípio ativo no produto. 

- Aumentar a densidade do material, que passa a ocupar um menor 

volume por peso, facilitando o transporte e estocagem do produto.  

- Aumentar as taxas de fluxo e uniformidade. 

- Reduzir a formação de poeira, minimizando perdas. 

- Proteção dos compostos ativos contra degradação. 
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- Mascarar sabores e odores desagradáveis. 

- Apresentar taxas de dissolução controlada. 

- Diminuir a absorção de umidade em materiais higroscópicos. 

- Modular a liberação de compostos ativos. 

- Aumentar a biodisponibilidade de compostos ativos. 

- Melhorar a aparência do produto (Parikh, 1997; Dewettinck e 

Huyghebaert, 1999; Iveson et al., 2001; Guignon, Duquenoy e Dumoulin, 2002). 

No processo de revestimento/aglomeração ocorre a formação de 

grânulos que podem variar de aproximadamente 100 µm a 20 mm com estruturas 

mais ou menos densas (Litster e Ennis, 2004). É uma engenharia (design) de 

partículas, onde os atributos desejados são controlados pela combinação das 

propriedades das partículas, da composição alimentada e das condições 

operacionais utilizadas do processo (Iveson et al., 2001).  

O revestimento/aglomeração é um processo complexo em que uma 

composição líquida (agente ligante ou de revestimento) é aspergida sobre as 

partículas em agitação em granuladores, como por exemplo tambores rotativos, 

misturadores, leitos fluidizados, leito de jorro e outros equipamentos (Ennis, 1997).  

Segundo (Iveson et al., 2001; Hapgood et al., 2007), nesta operação ocorrem três 

processos fundamentais (Figura 1):  

1. Umedecimento, nucleação e distribuição da composição alimentada, onde 

o líquido entra em contato com o leito de partículas secas, sendo 

distribuído pelo leito, obtendo-se uma distribuição de núcleos úmidos. 

2. Consolidação e crescimento, onde as colisões entre dois grânulos, 

grânulos e partículas iniciais, ou grânulos e equipamento, levam à 

compactação e crescimento dos núcleos. 

3. Atrito e quebra, onde grânulos úmidos ou secos se quebram devido ao 

impacto, desgaste ou compactação no granulador ou durante o manuseio 

subsequente do produto. 

 



  REVISÃO BIBLIOGRÁFICA     9

  

 

 

 

Figura 1.  Processos envolvidos no revestimento/aglomeração de partículas  (Ennis 

e Litster, 1997). 

 

Os fenômenos físicos que controlam esses processos são os mesmos 

independentemente do tipo de equipamento utilizado. O tamanho, distribuição 

granulométrica e porosidade, bem como várias outras propriedades do produto são 

controlados pelo balanço dos processos que ocorrem durante a operação (Hapgood 

et al., 2007). 

 

2.2  Revestimento/aglomeração em leito fluidizado 

A tecnologia do leito fluidizado foi criada em 1922 por Winkler (Winkler, 

1922) para gaseificação de carvão, e desde então estendeu-se para várias áreas de 
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aplicações. Na área farmacêutica, o processo em leito fluidizado foi primeiramente 

reportado por Wurster em 1959 para revestimento de comprimidos, que propôs a 

configuração de um sistema denominado de processo de suspensão em ar ou 

processo Wurster  (Wurster, 1959; Parikh e Mogavero, 2005). 

O leito fluidizado é utilizado para diversos processos físicos, tais como: 

mistura, classificação, secagem, revestimento, aglomeração ou granulação, 

absorção, transporte pneumático, aquecimento e arrefecimento de sólido (Mörl, 

Heinrich e Peglow, 2007). No setor farmacêutico, a fluidização tem sido utilizada 

para o desenvolvimento de produtos através de aglomeração, revestimento de 

partícula, granulação e secagem (Dixit e Puthli, 2009). 

O revestimento/aglomeração em leito fluidizado oferece várias vantagens 

por ser um processo ajustável e robusto, onde vários passos como pré-mistura, 

granulação, revestimento e secagem são realizados no mesmo equipamento num 

único passo, diminuindo os custos de produção. Além disso, as condições do 

processo são mais brandas, os grânulos produzidos apresentam maior porosidade e 

estreita distribuição de tamanhos (Gao et al., 2002; Rajniak et al., 2009). 

Existem diferentes configurações de leito fluidizado quanto à posição de 

atomização da composição de alimentação: sistema de suspensão de ar ou sistema 

Wurster (atomização bottom-spray ou abaixo do leito de partículas); sistema com 

aplicação top-spray ou acima do leito de partículas; e o sistema com aplicação 

tangencial ao leito de partículas. Estes sistemas estão apresentados de maneira 

esquemática na Figura 2. 

A fluidização ocorre quando uma corrente de fluido (geralmente gás) 

passa, de forma ascendente, através do leito de partículas atingindo força de arraste 

superior ao peso total dessas partículas (velocidade mínima de fluidização). Acima 

dessa velocidade, as partículas são então suspensas, sem serem arrastadas, 

ganhando mobilidade similar a de um líquido em ebulição, responsável pelo termo 

fluidização (Dewettinck e Huyghebaert, 1999; Mörl, Heinrich e Peglow, 2007). 
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Figura 2. Configurações de leito fluidizado (Srivastava e Mishra, 2010). 

A velocidade mínima de fluidização (Umf) estabelece o limite inferior das 

velocidades operacionais. A queda de pressão aproximada quando se atinge a Umf 

pode ser utilizada para uma previsão do consume de energia para a alimentação do 

gás. Para o processo de aglomeração em leito fluidizado, a velocidade do ar 

utilizada é normalmente de cinco a seis vezes a velocidade mínima de fluidização 

(Parikh e Mogavero, 2005).  

O processo de revestimento/aglomeração em leito fluidizado ocorre 

através da atomização e pulverização de composição líquida (solução, suspensão, 

emulsão ou produtos fundidos) no leito de partículas fluidizadas. O líquido colide e 

se espalha nas partículas. O solvente evapora devido ao ar de fluidização formando 

uma camada na superfície da partícula (Mörl, Heinrich e Peglow, 2007; Werner et 

al., 2007a).    

O crescimento das partículas pode ocorrer tanto por coalescência entre 

duas ou mais partículas, conhecido como aglomeração ou granulação, ou pela 

formação de camadas sucessivas sobre a superfície das partículas (layering ou 

revestimento) (Link e Schlunder, 1997).  
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O processo de aglomeração ou granulação ocorre pela formação de 

pontes líquidas entre as partículas que colidem, sendo então convertidas em pontes 

sólidas de ligante quando o solvente é evaporado, formando, assim, grânulos que 

apresentam estrutura similar a uma amora (Figura 3).  

 

 

Figura 3. Processo de aglomeração (Srivastava e Mishra, 2010). 

No crescimento através da formação de camadas (layering ou 

revestimento), as partículas umedecidas pela composição atomizada secam antes 

que ocorra a colisão entre elas, evitando assim, a formação de aglomerados. O 

revestimento é um processo mais lento e uniforme de crescimento, que gera 

partículas mais uniformes e arredondadas com estrutura de camadas sucessivas 

semelhante à casca de cebola (Figura 4) (Link e Schlunder, 1997; Werner et al., 

2007b). 

No processo de aglomeração/revestimento as transferências de calor e 

de massa são estabelecidas entre as diferentes fases: partículas sólidas, gotas de 

ligante, ar de fluidização e secagem (Guignon, Duquenoy e Dumoulin, 2002). O calor 

é transferido do ar para o produto promovendo a evaporação do líquido (Dixit e 

Puthli, 2009). 
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Figura 4. Processo de revestimento (Srivastava e Mishra, 2010). 

Portanto, a aglomeração/revestimento em leito fluidizado é um processo 

complexo que consiste de três operações principais: fluidização, atomização e 

secagem, onde estão envolvidas mais de vinte variáveis entre as variáveis do 

processo, variáveis de configuração do sistema e propriedades físicas e químicas da 

composição alimentada e das partículas (Mörl, Heinrich e Peglow, 2007). Segundo 

Dixit e Puthli (2009), esses parâmetros são classificados como variáveis 

independentes. As variáveis dependentes são basicamente relacionadas com as 

forças interpartículas como as forças capilares, forças eletrostáticas, força de Van 

der Waals, etc. (Dixit e Puthli, 2009). 

A Tabela 1, adaptada de Werner et al. (2007), apresenta as principais 

variáveis independentes envolvidas no processo de aglomeração em leito fluidizado. 

O processo de aglomeração em leito fluidizado pode ser prejudicado 

devido à alta umidade no sistema, ocasionando a formação de grandes 

aglomerados, levando à defluidização ou colapso do sistema. Outro problema que 

pode ocorrer é o fenômeno de atrito que resulta na perda de deposição do agente 

ligante depositado nas partículas com diminuição na eficiência do processo, 

podendo afetar sua viabilidade econômica (Saleh e Guigon, 2007). 
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Tabela 1. Principais variáveis envolvidas nas etapas do processo de aglomeração 

em leito fluidizado (adaptado de Werner et al., 2007). 

 

Etapas do processo 

Variáveis Fluidização Atomização Secagem 

Variáveis de 
processo 

Velocidade do ar 

de secagem. 

 

Tamanho da gota 

atomizada; 

Distância entre o 

atomizador e o 

leito de partículas; 

Vazão e pressão 

do ar de 

atomização; Vazão 

do ligante. 

Temperatura de 

entrada do gás; 

Vazão do ar de 

secagem; 

Umidade relativa 

do ar de saída; 

Concentração do 

ligante; Vazão do 

ar de atomização. 

 Configuração 
do sistema 

Tipo e dimensões 

do equipamento 

utilizado (Würster, 

tangencial, 

vibracional, etc.); 

Design da placa 

distribuidora de ar. 

Posição do 

atomizador (top, 

bottom spray, 

tangencial); Tipo 

de bico atomizador 

(pneumático, 

ultrassônico, 

rotatório). 

 

Propriedades 
da composição 
de alimentação  

Viscosidade, 

tensão superficial, 

densidade.  

Propriedades 
das partículas 

sementes 

Tamanho, 

distribuição, 

densidade; 

Característica da 

superfície das 

partículas (carga, 

composição 

química). 
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Para o desenvolvimento e otimização do processo de 

revestimento/aglomeração em leito fluidizado é imprescindível o entendimento da 

influência das variáveis operacionais, bem como das propriedades desejadas do 

produto e os mecanismos fundamentais que controlam o processo (Saleh e Guigon, 

2007). A complexidade do processo está na interação entre os vários parâmetros, 

uma vez que estes não podem ser avaliados de forma independente (Saleh e 

Guigon, 2007).  

 

2.3 Influências das variáveis envolvidas no processo de 

revestimento/aglomeração em leito fluidizado 

Num leito fluidizado normal, quando o ar de fluidização atinge a 

velocidade mínima de fluidização, ocorre o equilíbrio entre a força de arraste das 

partículas resultante do escoamento do gás e o peso dos sólidos. Com o aumento 

da velocidade do gás acima desta velocidade crítica, a porosidade relativa do leito 

(fração de vazios) aumenta. O balanço das forças mostra que (Parikh e Mogavero, 

2005; Mörl, Heinrich e Peglow, 2007): 

ΔPmf = W/A  

sendo que: 

 W = H (1 – Ɛmf) ρp g 

onde: 

ΔP = queda de pressão; 

W = peso das partículas; 

H = altura das partículas; 

A = área transversal do leito; 

Ɛmf = fração de vazio mínima de fluidização; 

ρp = densidade das partículas; 
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g = aceleração gravitacional. 

A Figura 5 apresenta a relação entre a velocidade do ar de fluidização e a 

queda de pressão no leito. No ponto incipiente de fluidização, a queda de pressão 

no leito será próxima ao peso das partículas dividida pela área transversal do leito 

(W/A). 

 

Figura 5. Relação entre a velocidade do ar de fluidização e a queda de pressão no 

leito (Gomezplata e Kugelman, 1975). 

Com o aumento na velocidade do gás, o leito continua se expandindo e 

sua altura aumenta com um pequeno aumento na queda de pressão. Com um 

aumento maior ainda na velocidade do gás, o leito continua se expandindo, 

aumentando sua altura e a concentração das partículas por unidade de volume do 

leito diminui. Aumentando-se sucessivamente a velocidade do gás ocorre o 

surgimento de novos regimes de fluidização que são mostrados na Figura 6. O leito 

pistonado ou slugging bed ocorre quando as bolhas de gás ocupam quase todo o 

diâmetro da coluna do leito, dividindo-o em camadas. No leito borbulhante, as bolhas 

de gás são aproximadamente do tamanho das partículas. No leito com canais, 

ocorre a formação de canais preferenciais por onde o fluido passa. No leito de jorro, 

o gás passa por uma abertura única ocorrendo o arraste pneumático das partículas 
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para o topo do leito que retornam à base na região anular (Parikh e Mogavero, 

2005). 

 

Figura 6. Regimes de fluidização. 

 

O tamanho inicial e a densidade das partículas sementes são fatores que 

influenciam no regime de fluidização. Geldart (1973) determinou as propriedades de 

fluidização de várias partículas, e as classificou de acordo com sua densidade e 

diâmetro em quatro grupos que estão descritos a seguir e representados na Figura 7 

(Geldart, 1973): 

Grupo C (partículas coesivas): são partículas muito finas, menores de 

50 µm, e/ou baixa densidade aparente. Essas partículas são difíceis de fluidizar 

devido às forças interpartículas serem mais fortes do que aquelas exercidas pelo 

fluido (força de arraste). Para melhorar a fluidização podem ser usados agitadores 

mecânicos ou equipamentos com vibração e pulsação do gás. 

Grupo A (partículas aeráveis): apresentam tamanho entre 50 e 200 µm, 

e densidade que varia de 700 a 1400 kg/m3. Podem fluidizar homogeneamente com 

baixas velocidades de gás e apresentam fluidização borbulhante, quando as bolhas 

sobem mais rapidamente que o gás, parecendo se dividir e coalescer, podendo 

alcançar um diâmetro de 10 cm. 
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Grupo B (partículas tipo areia): apresentam tamanho entre 40 e 500 

µm, com densidade entre 1400 a 4000 kg/m3. Estas partículas não sofrem 

fluidização homogênea. As bolhas surgem logo imediatamente acima da velocidade 

de mínima fluidização, e o tamanho das bolhas aumenta com o aumento da altura 

do leito, podendo originar um regime pistonado de fluidização. 

Grupo D (partículas jorráveis): são partículas grandes e/ou muito 

densas. A velocidade do gás para promover a fluidização é alta, e estas partículas 

apresentam uma tendência a jorrar ao invés de fluidizar. A fluidização é melhor em 

leitos de jorro. 

 

Figura 7. Diagrama de classificação das partículas em leito fluidizado segundo 

Geldart (1973), onde ρp = densidade da partícula; ρg = densidade do gás; dp = 

diâmetro da partícula. 

As propriedades das partículas iniciais como coesividade, carga 

eletrostática, distribuição de tamanho, cristalinidade ou amorficidade e molhabilidade 

têm impacto na formação dos grânulos. A coesividade e a carga eletrostática das 

partículas podem causar dificuldade de fluidização. Essas dificuldades também são 

observadas em formulações contendo material hidrofóbico ou mistura de materiais 

hidrofílicos e hidrofóbicos (Parikh e Mogavero, 2005). 
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Cargas eletrostáticas podem causar sérios problemas em leitos 

fluidizados, alterando a hidrodinâmica, causando aglomeração, interferindo com a 

instrumentação, gerando descargas inapropriadas e até aumentar o risco de 

explosões  (Astbury e Harper, 1999; 2001). A carga eletrostática acumulada nas 

partículas dentro do leito pode interferir no desempenho do processo e na qualidade 

do produto (Yao, Bi e Park, 2002). 

A vazão do ar de fluidização e a pressão do ar de atomização também 

são dois parâmetros significantes que podem afetar o escoamento das partículas. 

Esses parâmetros são responsáveis pelo transporte pneumático do material e a 

secagem do revestimento, respectivamente. A pressão do ar de atomização rompe o 

líquido pulverizado em pequenas gotículas, portanto, quando a vazão do ar de 

fluidização e a pressão de ar de atomização forem muito altas, pode resultar no 

aumento do atrito entre as partículas e em perdas por secagem tipo spray-drying 

(Dixit e Puthli, 2009). 

A concentração e velocidade das partículas também afetam a fluidização, 

pois têm relação com o grau de atrito entre elas. A taxa de secagem, incluindo a 

transferência de calor e massa, é dependente da vazão de ar e também do contato 

entre o ar e as partículas (Dixit e Puthli, 2009). 

No processo de revestimento/aglomeração deve haver um equilíbrio entre 

a umidade e a evaporação dentro do leito. Se a vazão da composição de 

alimentação atomizada for elevada em relação à vazão do ar de secagem, a elevada 

umidade no interior da câmara no leito torna a camada de revestimento mais 

adesiva, ocorrendo aglomeração das partículas. Por outro lado, se a vazão do ar de 

secagem for elevada em relação à vazão de alimentação, as gotículas atomizadas 

secam antes de atingirem as partículas, resultando em uma mistura física de 

partículas não revestidas e partículas de revestimento secas. Portanto, para o 

sucesso da operação, deve haver o ajuste adequado entre as vazões do ar de 

fluidização e da composição de alimentação aspergida (Gouin, 2005). 

A perda por secagem do ligante antes do impacto com as partículas, ou 

seja, antes que ocorra o revestimento, aumenta o custo de produção e o tempo do 

processo de revestimento (Gouin, 2005; Dixit e Puthli, 2009).  
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O sucesso da operação de revestimento/aglomeração depende também 

do espalhamento das gotículas do material atomizado na superfície das partículas 

depois da colisão. Este fenômeno é função da molhabilidade das partículas pelas 

gotas da composição atomizada e requer energia que depende do ângulo de contato 

entre partícula-composição-ar. O ângulo de contato depende das características 

físicas e químicas da composição atomizada (viscosidade, tensão superficial) e da 

superfície da partícula (higroscopicidade, rugosidade, porosidade) (Teunou e 

Poncelet, 2002). 

Cada tipo de formulação de atomização apresenta propriedades de 

ligação diferentes e a concentração individual de cada uma pode ter que ser alterada 

para se obter o mesmo tipo de ligação com as partículas iniciais. Portanto, o tipo da 

composição e concentração de sólidos da formulação tem grande influência nas 

propriedades dos grânulos. Essas propriedades incluem a friabilidade, escoabilidade 

(fluxo), densidade, porosidade e tamanho (Parikh e Mogavero, 2005). 

O tamanho da gota da composição atomizada deve ser selecionado em 

relação ao tamanho das partículas. A vazão e pressão do ar de atomização 

determinam o tamanho da gota aspergida. Quanto maior a vazão e pressão do ar de 

atomização, menor o tamanho das gotas. Para partículas pequenas, inferiores a 250 

µm, uma pressão de atomização alta pode ser necessária para obter gotas 

pequenas o suficiente para evitar a formação de pontes líquidas entre as partículas, 

evitando assim a aglomeração desordenada e consequente defluidização do leito 

(Dewettinck e Huyghebaert, 1999). 

O tipo de aspersor ou atomizador também é de grande importância para o 

tamanho das gotículas aspergidas, podendo ser de três tipos basicamente: de 

pressão, pneumáticos e de disco giratório, sendo esses dois últimos os mais 

difundidos. Os aspersores pneumáticos ou duplo fluido e de pressão são muito 

utilizados para revestimento, podendo ser de mistura interna ou externa.  Os 

atomizadores duplo fluido de mistura externa são mais empregados no processo de 

revestimento, do que os de mistura interna que apresentam maior propensão à 

oclusão dependendo do material utilizado. Com um sistema duplo fluido, a taxa de 

atomização aumenta com a pressão do ar que geralmente pode variar entre 0,5 a 
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3,5 bars. Quanto maior a pressão do ar de atomização, menor o ângulo do jato, 

levando à aspersão de gotas menores. A obtenção de gotas de tamanhos variados 

também depende da escolha do diâmetro interno do bico. Os aspersores de disco 

giratório podem ser empregados para líquidos com elevada viscosidade e, 

dependendo do material de partida e da velocidade de rotação, o diâmetro médio 

das gotículas obtidas pode variar de 15 a 250 μm  (Guignon, Duquenoy e Dumoulin, 

2002; Oliveira e Petrovick, 2010). 

A altura do bico atomizador em relação às partículas é outra variável que 

afeta o processo em leito fluidizado. Essa altura deve ser tal que não permita a 

secagem das gotículas de ligante antes que elas atinjam as partículas (Dixit e Puthli, 

2009). 

Outro aspecto importante na fluidização é a configuração do leito 

fluidizado (tipo e dimensões) utilizada, que em processos farmacêuticos é planejada 

visando a obtenção do produto desejado. Dixit e Puthli (2009) elucidam o 

desenvolvimento de configurações de sistemas de processos em leito fluidizado. O 

sistema Wurster com tubo interno é muito utilizado para revestimento, tanto para 

liberação controlada como para mascarar odores e sabores desagradáveis, proteção 

física e química, etc.. O sistema top-spray é mais empregado para granulação, onde 

os grânulos formados são menos esféricos e menos densos, tendo como objetivo 

melhorar a fluidez e compactação para formação de comprimidos, e garantir a 

homogeneidade da composição. O leito fluidizado rotacional, onde a placa de 

distribuição é substituída por um disco rotatório e o atomizador é tangencial, constitui 

uma boa escolha para produção de grânulos esféricos ou pellets. O uso de material 

fundido como gorduras e ceras em leito fluidizado, hot melt, é empregado para 

revestimento ou granulação visando mascarar odores e sabores, apresentar 

liberação controlada, proteger contra oxidação, etc., mas não é adequado para 

ativos termolábeis.  

Na parte inferior da câmara do sistema, ocupando toda sua área, fica a o 

distribuidor do ar de fluidização, sendo geralmente empregadas placas perfuradas. A 

aerodinâmica das partículas é dependente do tipo e geometria dessa placa. 

Normalmente, as placas distribuidoras apresentam área livre variando de 4 a 30% 
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(Parikh e Mogavero, 2005; Jacob, 2007; Dixit e Puthli, 2009). A Figura 8, adaptada 

de Saleh e Guigon (2007) apresenta de forma esquemática diferentes tipos de 

placas distribuidoras que proporcionam uma melhor circulação das partículas no 

leito, e consequentemente uma distribuição mais uniforme do revestimento (Saleh e 

Guigon, 2007). 

 

Figura 8. Exemplos de placas distribuidoras com diferentes projetos (Saleh e 

Guigon, 2007). 

A temperatura do leito é outro fator que influencia no mecanismo de 

crescimento dos grânulos. O tamanho dos grânulos diminui com o aumento da 

temperatura. Esse efeito é explicado pela redução da umidade dos sólidos devido à 

secagem rápida, que reduz a formação de pontes líquidas entre as partículas. 

Portanto, em temperaturas altas predomina o crescimento por revestimento ou 

layering (Saleh e Guigon, 2007). 

No processo em leito fluidizado, o sistema sempre tende a evoluir para 

um estado de equilíbrio, onde as variáveis ambientais e do processo são constantes. 

Este estado é medido pela temperatura no leito ou a temperatura de saída do ar. 

Esse ponto de equilíbrio termodinâmico também determina a eficiência térmica do 

processo e relaciona-se com a qualidade do produto obtido (eficiência de 

revestimento, qualidade de revestimento, risco de aglomeração) e é influenciado 

quanto à perda de calor por várias variáveis de processo, temperatura e umidade 

ambiente (Dewettinck e Huyghebaert, 1999). 
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As condições climáticas também exercem influência no processo em leito 

fluidizado. Em locais onde a umidade relativa do ar varia durante o ano, o efeito na 

umidade do ar fluidizado aquecido pode ser importante. Esse problema pode ser 

resolvido através de um sistema de desumidificação do ar, que pode inferir num 

custo mais elevado do processo, ou também por ajustes na termodinâmica do 

processo através da alteração de algumas variáveis como vazão da composição 

alimentada, temperatura e velocidade do ar de entrada (Dewettinck e Huyghebaert, 

1999). 

Além das condições do processo, a escolha adequada dos componentes 

da formulação atomizada é de suma importância para obtenção do produto 

desejado. Para revestimento ou encapsulação, o critério de escolha é a 

funcionalidade do produto final, tipo de liberação, estabilidade, como proteção contra 

oxidação, umidade, propriedades da superfície e custo. A escolha do tipo de ligante 

muitas vezes é empírica e depende de estudos prévios de formulação juntamente 

com estudos de compatibilidade do excipiente (Werner et al., 2007; Nedovic et al., 

2011).  

Geralmente são empregados polímeros naturais ou sintéticos e também 

açúcares. Seus constituintes são dissolvidos ou suspensos em solventes que podem 

ser aquosos ou orgânicos ou utilizados na forma fundida. Atualmente, em função 

das exigências das legislações ambientais e também do uso farmacêutico, as 

suspensões aquosas são as mais utilizadas. A composição da formulação (ligante) 

utilizada no processo pode ser determinada por estudos de otimização usando 

parâmetros como friabilidade do grânulo obtido, dureza, tempo de desintegração, e 

taxa de dissolução (Guignon, Duquenoy e Dumoulin, 2002; Hamed et al., 2005). 

A viscosidade e a concentração da formulação alimentada afeta o 

tamanho das gotas da composição atomizada. Temperaturas maiores reduzem a 

viscosidade da composição, reduzindo o tamanho das gotas aspergidas, 

aumentando a produção de aglomerados de menor tamanho. Polímeros, amidos e 

PVP de alto peso molecular aumentam a viscosidade, aumentando o tamanho das 

gotas e consequentemente o tamanho dos grânulos formados (Parikh e Mogavero, 

2005). 
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Entre os materiais utilizados, os polissacarídeos são os mais empregados 

para encapsulação com aplicação em alimentos, sendo comumente empregados 

amido e seus derivados – amilose, amilopectina, dextrinas, maltodextrinas, 

polidextrose, xaropes, celulose e seus derivados. Para extratos de plantas emprega-

se em geral, goma Arábica, goma adraganta, goma Karaya, goma algaroba, 

galactomanonas, pectinas e polissacarídeos solúveis de soja. Extratos marinhos 

como carragenas e alginato; polissacarídeos microbianos ou de animais como 

dextranas, chitosana, xanthana e gelatina; proteínas como caseína, gelatina e 

glúten; lipídeos como ácidos e alcoois graxos, ceras, glicerídeos e fosfolipídeos; 

materiais como PVP, parafina, goma laca e materiais inorgânicos possuem 

significativas aplicações na indústria farmacêutica e alimentícia (Wandrey, 

Bartkowiak e Harding, 2009; Nedovic et al., 2011). 

A Tabela 2 apresenta exemplos de materiais utilizados em composições 

de alimentação empregados em processos de revestimento/aglomeração com 

diferentes objetivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  REVISÃO BIBLIOGRÁFICA     25

  

 

Tabela 2. Exemplos de ligantes utilizados em processos de aglomeração. 

Tipos de Materiais Compostos 
Objetivos mais 

frequentes no processo 

Polímeros Naturais 

Amido, amido pré-gelatinizado 
Proteínas 
Gelatina 

Goma acácia (goma Arábica) 
Ácido algínico, alginato de sódio 

Revestimento 
Aumento da fluidez 

Polímeros Celulósicos 

Hidroxietilcelulose, 
hidroximetilcelulose, 
hidroxipropilcelulose 

Etilcelulose, metilcelulose, 
carboximetilcelulose 

Revestimento 
Liberação controlada 

Polímeros acrílicos 
 

Ácido acrílico, metacrílico 
 

Liberação sustentada 
Liberação controlada 

Polímeros sintéticos 
 

Polivinilpirrolidona (PVP) 
 

Liberação controlada 
Revestimento 

Açúcares 

 
Maltodextrina, sucrose, glucose, 

sorbitol 
 

Revestimento 
Mascarar odores e 

sabores 

 

 

2.4 Propriedades das partículas formadas e variáveis de processo 

 As propriedades das partículas formadas e consequentemente os 

atributos da qualidade do processo de revestimento/aglomeração não se resumem 

somente ao tamanho final, mas também à sua composição, estrutura ou forma, 

porosidade, dissolução, resistência e homogeneidade na distribuição do ligante. A 

composição é determinada pelas características químicas necessárias para 

obtenção das propriedades desejadas para o produto. A distribuição do tamanho, a 

densidade, a morfologia e estrutura dos grânulos são parâmetros geralmente 

utilizados na caracterização do produto (Barrera-Medrano et al., 2007). 

A seguir serão apresentados estudos que mostram os efeitos que as 

principais variáveis do processo (tempo de processo, quantidade, viscosidade e 

concentração da composição de alimentação, velocidade do ar de fluidização, e 



  REVISÃO BIBLIOGRÁFICA     26

  

 

tamanho das partículas sementes) exercem sobre as propriedades do produto 

(crescimento, tamanho, formato, porosidade e dissolução). 

A influência da adição de uma série de gotas da solução ligante de 

tamanhos precisos na formação de grânulos em leito fluidizado foi avaliada por 

Waldie (1991). Observou-se que os grânulos obtidos apresentaram tamanhos 

similares. Os dados sobre os tamanhos resultantes, a distribuição do ligante e 

medições do tamanho das gotas aspergidas evidenciaram grande correlação entre o 

tamanho dos grânulos e o tamanho das gotas atomizadas. Para lactose e esferas de 

vidro, sob condições específicas, os valores de correlação foram de 0,80 e 0,85, 

respectivamente. A correlação foi avaliada para uma ampla variação de tamanhos 

(grânulos de 150 a 5000 µm e gotas de diâmetro de 35 a 3000 µm). Os autores 

associaram esse resultado ao preenchimento parcial dos poros pelo líquido na fase 

inicial da formação dos grânulos. Este modelo parece mais apropriado para um 

grânulo formado por imersão das partículas por uma única gota ao invés de uma 

sucessão de eventos e aglomeração envolvendo várias gotas (Waldie, 1991). 

Pont et al. (2001) investigaram a influência das propriedades físico-

químicas da formulação de granulação, como viscosidade e molhabilidade, na 

cinética da aglomeração em leito fluidizado. Vários experimentos foram realizados à 

temperatura do gás de fluidização de 50 °C e 2 kg de partículas sementes. Soluções 

com carboximetilcelulose em diferentes concentrações foram utilizadas para o 

estudo da viscosidade da solução. O efeito da tensão superficial foi investigado 

adicionando-se concentrações diferentes de surfactante não-iônico à solução 

ligante. O efeito do ângulo de contato foi estudado usando-se partículas não 

hidrofóbicas, parcialmente e totalmente hidrofóbicas. O crescimento dos 

aglomerados é favorecido quando ocorre o aumento da tensão superficial e a 

diminuição do ângulo de contato. A viscosidade da solução apresentou menor 

influência que os parâmetros interfaciais. Os resultados ressaltam que as forças 

capilares são as forças dominantes no processo de granulação. Quando uma 

solução aquosa é atomizada no leito fluidizado contendo partículas hidrofóbicas, a 

maior parte do ligante é elutriada e coletada no ciclone. Isto mostra que o 

mecanismo dominante neste caso é o de spray drying. Como este processo ocorre 
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em baixa temperatura, pode ser útil para secagem de soluções termossensíveis 

(Pont et al., 2001). 

Hemati et al. (2003) investigou o revestimento e granulação de partículas 

sólidas em leito fluidizado, empregando-se soluções de polímeros e sais inorgânicos 

visando analisar a influência das variáveis relacionadas ao processo (velocidade do 

ar, localização do atomizador, concentração e vazão do líquido e vazão do ar de 

atomização) e variáveis físico-químicas (viscosidade das soluções, molhabilidade do 

líquido granulador na superfície das partículas sólidas, tamanho inicial e porosidade 

das partículas) na cinética de aglomeração. Este estudo mostrou que para um 

determinado tamanho de partícula, a velocidade do ar de fluidização foi o fator mais 

importante na cinética de crescimento e estabilidade operacional. O aumento na 

umidade relativa, dependendo da vazão do líquido e do ar, favorece o mecanismo 

de aglomeração. O aumento no tamanho inicial das partículas favorece o 

mecanismo de revestimento ou layering. A formação de aglomerados é favorecida 

pelo aumento da tensão superficial e diminuição do ângulo de contato. A viscosidade 

da solução apresenta menor efeito que os parâmetros interfaciais. Os resultados 

mostraram que as forças dominantes no processo de granulação são as forças 

capilares (Hemati et al., 2003). 

O efeito das propriedades das soluções ligantes aquosas de 

hidroxipropilcelulose (HPC) e de diferentes excipientes farmacêuticos (manitol e 

fosfato de cálcio dibásico anidro-CaHPO4) na cinética de aglomeração e nas 

propriedades dos grânulos formados foram investigados por Rajniak et al. (2007). 

Em primeiro lugar, uma análise da distribuição de tamanho de partícula (PSD), 

juntamente com uma análise detalhada das propriedades morfológicas das 

partículas de excipiente foram realizadas. Em seguida, a viscosidade, densidade, 

tensão superficial e tamanho das gotas atomizadas de soluções com diferentes 

concentrações de ligante de HPC foram determinados e as características de 

molhabilidade dos ligantes sobre os excipientes foram avaliadas. Em terceiro lugar, 

foram realizados vários experimentos de granulação via úmida em leito fluidizado 

utilizando os excipientes puros e suas misturas com solução ligante de diferentes 

concentrações de HPC em um granulador tipo Wurster (escala piloto). O 

crescimento observado dos grânulos para as diferentes concentrações de ligante 
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mostrou relação com a concentração do ligante e a solubilidade do excipiente. Para 

o manitol, um período significante de revestimento seguido por um lento crescimento 

dos grânulos foi observado para o ligante diluido a 5%. O período de revestimento 

foi significativamente menor para o ligante com 10% de HPC e não ocorreu para a 

composição com 15% de HPC, onde se observou um crescimento imediato e rápido 

da partícula. Para o CaHPO4 anidro, nenhum crescimento foi observado para o 

ligante com 10% de HPC, e longo período de revestimento seguido por um rápido 

crescimento do grânulo foi observado para o ligante com  15% de HPC. Critérios 

físicos simples foram também avaliados empregando-se as propriedades 

morfológicas dos excipientes (tamanho e rugosidade de superfície) juntamente com 

as propriedades físicas dos ligantes usados para a predição do regime de 

revestimento versus aglomeração a uma dada condição de fluxo (velocidade de 

colisão). Como esperado, observou-se preferencialmente coalescência e 

crescimento dos grânulos de manitol em relação à mistura de manitol e CaHPO4 

anidro. Finalmente, as propriedades mecânicas e morfológicas dos grânulos 

produzidos foram medidas e correlacionadas com a concentração de HPC do ligante 

usado. Uma clara correlação entre a porosidade dos grânulos (avaliados por 

tomografia de raio-X) e a concentração de ligante foi encontrada para os grânulos de 

manitol (Hemati et al., 2003; Rajniak et al., 2007). 

Os efeitos da umidade do ar de entrada, da taxa de alimentação e a 

alimentação pulsada (com interrupção em sequência pré-determinada) do líquido de 

granulação na distribuição final do tamanho dos grânulos em leito fluidizado foi 

estudada por Narvanen et al. (2008). O aumento da umidade do ar de entrada e da 

taxa de alimentação resultou no aumento médio do tamanho dos grânulos. Quando 

foi utilizada a pulsação do líquido de alimentação, ocorreu a diminuição no tamanho 

dos grânulos. Este efeito foi bem pronunciado, especialmente com umidade elevada 

do ar de entrada e maior taxa de alimentação. A granulação com alimentação 

pulsada do líquido de alimentação é uma forma eficaz para modificar o tamanho final 

dos grânulos, podendo ser utilizada como ferramenta para o controle do excesso de 

umidade no processo (Narvanen et al., 2008). 

Em um estudo realizado por Hu, Cunningham e Winstead (2008) foi 

desenvolvida uma nova técnica (at-line) para investigar o crescimento dos grânulos 
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na granulação em leito fluidizado através de medição da reflectância de um feixe de 

laser focado (FBRM) que varre transversalmente as partículas que passam em 

frente a uma sonda imersa em um leito de partículas fluidizadas. Quando o feixe 

atinge uma partícula, ele é refletido e propaga-se de volta através da sonda. A 

duração da reflecção é então processada por um dispositivo eletrônico e o 

comprimento de corda correspondente é calculado como o produto do tempo que o 

feixe atravessa a partícula e a velocidade do feixe (CLD) representando a 

distribuição do tamanho das partículas (PSD). Com estudos sistemáticos, ficou 

provado que esta técnica é idêntica à de difração a laser e análise granulométrica. 

Verificou-se, então, que a taxa de pulverização é o fator mais significativo sobre o 

crescimento dos grânulos. A concentração do ligante também influencia o 

crescimento dos grânulos, mas não de maneira estatisticamente significante como a 

taxa de atomização (Hu, Cunningham e Winstead, 2008). 

O efeito de variáveis  controláveis do processo de revestimento em leito 

fluidizado top-spray, tais como as propriedades do ar de fluidização e atomização, e 

as propriedades do líquido atomizado sobre a simulação das distribuições de 

temperatura e umidade foi estudado por Ronsse et al. (2009) através de análise de 

sensibilidade paramétrica visando o desenvolvimento de um modelo novo de 

processo para diferentes fenômenos de transferência de calor e massa. Baseado 

neste estudo, os autores concluíram que os parâmetros do bico atomizador são tão 

importantes quanto as propriedades do ar de fluidização sobre a taxa de 

crescimento, uniformidade dos grânulos e rendimento do processo (Ronsse, Pieters 

e Dewettinck, 2009). 

O revestimento de sementes vegetais é uma técnica muito comum na 

indústria agrícola, principalmente para espécies com sementes pequenas. Uma das 

funções do revestimento é aumentar o tamanho das sementes para o plantio direto. 

Costa et al. (2010) estudaram o revestimento das sementes da Spilanthes oleracea 

L. com uma suspensão polimérica em leito fluidizado. Avaliou-se o efeito das 

variáveis de processo na eficiência de revestimento em leito fluidizado com 

atomização top spray. As variáveis independentes foram vazão da suspensão de 

revestimento e a vazão de ar. A quantificação da influência das variáveis de entrada 

sobre a eficiência de revestimento e crescimento dos grânulos, assim como a 
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identificação das condições ótimas foram realizadas através de planejamento 

fatorial. Modelos polinomiais para as respostas: eficiência e crescimento relativo das 

partículas foram ajustados aos dados experimentais. A maior eficiência de 

revestimento foi alcançada com maior vazão da suspensão de revestimento (Costa, 

Faria e Rocha, 2010 a; b). 

Tellez-Medina et al. (2010) realizaram um trabalho focado em duas 

propriedades mecânicas dos grânulos,  o coeficiente de restituição e a resistência, e 

analisaram a sua sensibilidade aos parâmetros geométricos dos grânulos. Os 

grânulos foram obtidos por meio de granulação de leito fluidizado utilizando-se 

esferas de vidro com uma solução aquosa de PEG 1500. Os grânulos colidiram 

entre si e contra duas placas de vidro, sendo a primeira uma chapa não coberta e a 

segunda uma placa coberta com uma fina película de PEG 1500. Os coeficientes de 

restituição e de força ou resistência foram medidos para os grânulos, sendo o 

primeiro para partículas individuais. No caso das partículas de vidro individuais, o 

coeficiente de restituição foi de cerca de 0,61 por impactos sobre o vidro plano, e de 

0,5 no vidro coberto; para os grânulos, este parâmetro foi de cerca de 0,44 para 

ambas as situações e para colisões entre grânulos. Esfericidade, lacunaridade e 

dimensão fractal da área projetada do granulado, assim como a porosidade dos 

grânulos, também foram determinadas. A dimensão fractal quantifica a 

irregularidade da superfície das partículas, e a lacunaridade é um parâmetro 

complementar para quantificar a heterogeneidade na distribuição de espaços vazios 

dentro destas. Grânulos que apresentam maiores valores para resistência tiveram as 

maiores dimensões fractais e os menores valores de lacunaridade 

independentemente da sua esfericidade, porosidade e coeficiente de restituição 

(Tellez-Medina et al., 2010). 

O teor de umidade elevado durante o processo, geralmente devido a uma 

secagem insuficiente ou a utilização de temperatura acima da temperatura de 

transição vítrea da solução de polímero, em geral induz à aglomeração excessiva de 

partículas. Vários elementos do processo podem estar envolvidos. Prata et al. 

(2012), apresentaram uma análise destas variáveis para determinar quais 

parâmetros devem ser controlados e quais devem ser manipulados. Verificou-se que 

a pressão deve ser controlada dentro de uma faixa adequada e que a vazão da 
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solução de revestimento pode ser manipulada através de um controlador para evitar 

a aglomeração. O sistema foi utilizado com êxito para o revestimento de grânulos de 

celulose microcristalina com goma arábica, e a manipulação automática da vazão de 

revestimento faz com que seja possível maximizar a eficiência da operação 

proporcionando um revestimento mais homogêneo, aumentando a quantidade de 

revestimento aderido às partículas e reduzindo o tempo de processo (Prata et al., 

2012). 

Visando quantificar o efeito da polidispersividade de tamanho das partículas 

primárias na falta de homogeneidade dos grânulos em leito fluidizado, 

Ramachandran et al. (2012) investigaram de forma computacional e 

experimentalmente, a distribuição das partículas primárias entre as frações de 

diferentes tamanhos dos granulos finais. A granulação foi realizada a partir de 

partículas primárias com o mesmo tamanho médio mas diferentes faixas de 

distribuição de tamanho e os grânulos foram subsequentemente "desmontados" 

fisicamente e computacionalmente para analisar a sua composição. A distribuição de 

tamanho de partículas não teve qualquer efeito sobre a distribuição do tamanho dos 

grânulos, mas apresentou grande influência na composiçao e porosidade destes. A 

incidência de partículas primárias grosseiras (> 180 µm) foi mais elevada para as 

faixas de tamanho de grânulos menores e, inversamente, grânulos grandes 

continham predominantemente partículas primárias finas (< 125 µm). Estes 

resultados têm implicações significativas para a granulação de misturas 

heterogêneas de pó (por exemplo, princípios ativos e excipientes) (Ramachandran et 

al., 2012). 

Turchili et al. (2013) investigou a aglomeração de leite desnatado em leito 

fluidizado através da análise de amostras para o acompanhamento do crescimento 

do aglomerado. As amostras foram consideradas representativas para o tamanho e 

distribuição granulométrica, mas não para o teor de umidade devido à uma 

distribuição não homogênea da umidade no leito fluidizado. Através da evolução da 

distribuição do tamanho de partícula, a formação e crescimento dos aglomerados 

ocorreram em etapas com o aparecimento de uma população intermediaria até 

atingir o tamanho máximo dependendo das condições, especialmente do ar de 

fluidização (Turchiuli, Smail e Dumoulin, 2013). 
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Leturia et al. (2014) comparou técnicas tradicionais de caracterização de 

propriedades de fluidez de partículas com metodologias desenvolvidas a partir do 

Reômetro de partículas FT4 (Tecnologia Freeman). Os dados de seis métodos 

diferentes, de baixos a altos níveis de estresse, ou seja, do estado de compactação 

e de porosidade do leito, o que afeta significativamente a fluidez das partículas, 

foram comparados avaliando-se as relações hipotéticas entre eles. Esta técnica 

também foi avaliada em relação à capacidade de distinguir entre partículas 

diferentes. Foi utilizada grande variedade de partículas finas, desde nanopartículas 

até partículas do grupo B de Geldart, para comparação dos testes. Os resultados 

mostraram que as técnicas de caracterização apresentam diferentes faixas de 

trabalho dependendo do nível de coesividade das partículas. O reômetro se mostrou 

apto para determinações rápidas e reprodutivas das respostas das partículas em 

várias condições. Os resultados obtidos pelos diferentes métodos estavam de 

acordo com as técnicas tradicionais de caracterização. Entretanto, as medições do 

reômetro foram difíceis de interpretar porque dependem de várias características 

físicas e parâmetros ambientais. Foram úteis para a comparação de materiais 

semelhantes, porém não apresentaram diferenças significativas entre diferentes 

materiais. O estudo mostrou que as partículas não podem ser vistas como entidades 

invariáveis e suas propriedades de fluidez não podem ser previstas por apenas um 

indicador. A interação entre vários métodos de caracterização é necessária para 

uma completa compreensão das propriedades de fluidez sob variadas condições 

(Leturia et al., 2014). 

Rayo et al. (2015) estudou o processo de aglomeração em leito fluidizado 

pulsado da farinha de banana verde (Musa cavendischii) variedade Nanicão, que 

pode ser utilizada como um ingrediente funcional em alimentos, mas que apresenta 

grande coesividade e reduzida molhabilidade e dispersividade em água. Os 

aglomerados obtidos apresentaram baixo teor de umidade, aumento no diâmetro 

médio, altas fluidez e porosidade e forma irregular. O processo de aglomeração não 

afetou as propriedades funcionais da farinha e aumentou sua molhabilidade (Rayo et 

al., 2015). 

A partir destes trabalhos, algumas considerações podem ser feitas: 
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- Geralmente, quanto maior o tempo de processo e maior a quantidade de 

formulação atomizada, maior a aderência das partículas e, consequentemente, 

maior o tamanho dos grânulos formados. 

- O aumento na quantidade de ligante aumenta o tamanho e proporção das ligações 

entre as partículas, reduzindo assim a porosidade dos grânulos. Quanto maior a 

quantidade de ligante, maior o tempo de dissolução dos grânulos. 

- Existe um valor crítico para a velocidade do ar de fluidização, abaixo do qual ocorre 

o aumento no crescimento dos grânulos, e acima ocorre o aumento na taxa de 

colisão entre as partículas, o que pode causar um aumento na quebra dos grânulos 

ou, com o aumento na quantidade da composição atomizada, pode ocorrer maior 

perda de material ligante seco por elutriação (spray drying). 

- O aumento na viscosidade do ligante acarreta o aumento na força de ligação entre 

as partículas, gerando grânulos de maior dimensão.  

- Quanto ao tamanho inicial das partículas, agentes ligantes fortes podem unir 

partículas maiores, aumentando o tamanho dos grânulos. O contrário ocorre para 

agentes ligantes fracos. 

- A redução no tamanho das gotas atomizadas gera ligações mais fracas com as 

partículas e podem ser elutriadas pelo ar de fluidização. Gotas maiores geram 

ligações mais fortes entre as partículas. 

 

2.5 Rosmarinus officinalis L. (Labiatae) 

O Rosmarinus officinalis, conhecido como alecrim (Figura 9), foi utilizado 

neste trabalho como planta modelo. Esta espécie é uma planta aromática nativa da 

região do Mediterrâneo e, devido ao seu aroma característico, os romanos o 

designaram como rosmarinus, que em latim significa orvalho do mar. 

Esta planta é cultivada no mundo todo e usada como flavorizante, em 

bebidas, como antioxidantes em alimentos, como planta medicinal e em produtos 

cosméticos.  
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Figura 9. Rosmarinus officinalis. 

 

Rosmarinus officinalis apresenta atividades comprovadas como 

antimicrobiano, antifúngico, anti-ulcerogênico, anti-inflamatório, antioxidante, 

apresentando potencial como conservante de alimentos (Oluwatuyi, Kaatz e 

Gibbons, 2004; Luqman et al., 2007). 

Os compostos mais estudados do alecrim são o ácido cafeico e seu 

derivado, o ácido rosmarínico que apresentam atividade antioxidante, sendo também 

investigados seus usos na terapia do câncer, hepatotoxicidade e condições 

inflamatórias (Ulbricht et al., 2010).  

Compostos fenólicos como o ácido carnósico, carnosol, rosmanol, 

epirosmanol e 7-metil-epirosmano foram identificados em extratos de Rosmarinus 

officinalis, sendo que o ácido carnósico e o carnosol são os principais compostos 

responsáveis pelas propriedades antioxidantes das folhas frescas de alecrim (Chang 

et al., 2008). Estes compostos também têm sido bastante estudados em cultura de 

células e modelos animais, indicando que estes apresentam efeitos anti-
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inflamatórios, anti-angiogênico, anti-carcinogênico, neuroprotetor e anti-obesidade 

(Romo Vaquero et al., 2013). 

Sasaki et al (2013) demonstraram que os polifenóis do Rosmarinus 

officinalis apresentam efeito antidepressivo através da modulação das funções 

monoaminérgicas e colinérgicas. Os compostos bioativos como luteonina, ácido 

carnósico e ácido rosmarínico são citados como agentes neuroprotetores e anti-

envelhecimento (Adams, Gmuender e Hamburger, 2007), com potencial para o 

tratamento do mal de Alzheimer (Liu et al., 2009; El Omri et al., 2010; Lin et al., 

2010), antiparkinsoniano (Park et al., 2010) e na esclerose lateral amiotrófica 

(Shimojo et al., 2010). 
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3  OBJETIVOS 

3.1 Objetivo geral 

O objetivo deste trabalho foi estudar o processo de 

revestimento/aglomeração de extratos vegetais em leito fluidizado com atomização 

top spray, utilizando-se partículas sementes inertes e de origem natural, visando o 

desenvolvimento do processo e melhoria da estabilidade, propriedades 

farmacotécnicas dos extratos. 

 

3.2 Objetivos específicos 

Para atingir o objetivo proposto, foram realizadas as seguintes etapas: 

 Montagem e instrumentação de uma unidade de leito fluidizado top 

spray; 

 Caracterização das partículas sementes e da fluidodinâmica do 

sistema; 

 Extração de compostos bioativos da matéria-prima vegetal; 

 Testes pré-operacionais, adequação do sistema e determinação de 

parâmetros operacionais; 

 Estudo de processos com diferentes partículas sementes e 

composições de alimentação; 

 Comparação do processo de encapsulação/aglomeração em leito 

fluidizado com o processo em spray dryer em relação ás características 

dos produtos obtidos; 

 Análise dinâmica do sistema através dos sinais de flutuação de pressão 

utilizando partículas sementes de diferentes granulometrias e modos 

operacionais (alimentação intermitente e contínua); 

  Otimização do processo; 
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 Avaliação de diferentes agentes de encapsulação quanto à retenção de 

compostos bioativos, estabilidade e digestão in vitro do produto gerado; 

 Revestimento dos produtos e avaliação da estabilidade.
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4  MATERIAL E MÉTODOS 

4.1 MATERIAL 

4.1.1 Material vegetal 

Folhas secas e moídas de Rosmarinus officinalis L. (Labiatae) foram 

adquiridas da empresa Santos Flora (Mairiporã, SP, Brasil). 

4.1.2 Reagentes, soluções e substâncias de referência 

Foram utilizados os seguintes reagentes (grau analítico): ácido clorídrico 

(Lab-Synth, Brasil); ácido clorídrico (Lab-Synth, Brasil); ácido fosfomolíbdico (Lab-

Synth, Brasil); ácido fosfomolibdênico (Nuclear, Brasil); álcool etílico absoluto (Lab-

Synth, Brasil); fosfato de sódio dibásico (Lab-Synth, Brasil); hidróxido de sódio (Lab-

Synth, Brasil); lípase de porco (Sigma-Aldrich, EUA); pancreatina (Sigma-Aldrich, 

EUA); pepsina (Sigma-Aldrich, EUA); sais de bile (Himedia, Índia). 

Os solventes (grau cromatográfico) utilizados foram: acetonitrila (Sigma-

Aldrich, EUA); metanol (Sigma-Aldrich, EUA). 

Os padrões analíticos utilizados foram: ácido cafeico (Sigma-Aldrich, 

EUA); ácido carnósico (Sigma-Aldrich, EUA); ácido pirogálico (Lab-Synth, Brasil); 

ácido rosmarínico (Sigma-Aldrich, EUA); carnosol (Sigma-Aldrich, EUA). 

 

4.1.3 Partículas sementes 

Foram utilizadas as seguintes partículas sementes: açúcar cristal (União, 

Brasil); arroz tipo 1 beneficiado, polido, longo fino (Serra Azul, Brasil); Celphere® 

(Asahi Kasei Chemicals, Japão), celulose microcristalina (Colorcon do Brasil Ltda.), 

farinha de mandioca seca, tipo 1 (Yoki, acidez baixa, Brasil); pellets de açúcar 

(Suglets® Sugar Spheres, Colorcon do Brasil Ltda.). 

 

4.1.4 Carreadores e adjuvantes  

Foram empregados os seguintes agentes carreadores e adjuvantes nas 

formulações contendo extrato vegetal: Ácido esteárico (Via Farma, São Paulo, 

Brasil); álcool polivinílico (PVA – Vetec, Brasil)); amido modificado (Capsul® - 
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Ingredion, Westchester, USA); carboximetilcelulose (LabSynth®, Brasil); cera de 

abelha (ViaFarma, São Paulo, Brasil); Compritol® 888 CG ATO (Brasquim, Brasil); 

concentrado proteico de soro de leite (Lacprodan, Arla Foods Ingredients S/A, 

Porteña, Província de Córdoba, Argentina); dióxido de silício coloidal (Aerosil® 200—

Evonik Degussa GmbH); estearato de magnésio (Natural Pharma); Gelucire® 50/13 

(Gattefossé, França); Goma Arábica (Fibregum B®, Nexira, São Paulo, Brasil); 

Labrasol® (Gattefossé, França); lactose M-200; maltodextrin DE10 (MOR-REX 1910 - 

Corn Products of Brazil, Mogi Guaçu, SP, Brasil); Óleo de Buriti (Amazon oil, Brasil); 

Opadry II (Colorcon); polivinilpirrolidona K – 30 (PVP K-30 – Henrifarma, Brasil); 

Poloxamer® 407 (Pluracare F127, Via Farma, São Paulo, Brazil); tween 80 (Lab-

Synth, Brasil).  

 

4.1.5 Aparelhos e equipamentos 

 

Os seguintes equipamentos foram utilizados na execução e análise dos 

experimentos: 

- Agitador de peneiras Bertel;  

- Agitador mecânico Fisatom, mod. 753; 

- Balança analítica Marte (500g e 5000g); 

- Balança analítica Mettler Toledo (250g); 

- Banho Maria Fisatom mod. 550; 

- Câmera fotográfica Canon Power Shot SX50 HS (12.1 megapixel); 

- Determinador de umidade Sartorius mod. MA 35; 

- Estufa de secagem e esterilização Fanem mod. 315 SE; 

- Medidor de atividade de água Aqua Lab 4Tev®; 

- Medidor de densidade compactada de pó CALEVA TDT 1-23, Alemanha; 

- Micromanômetro digital Furness Controls Limited, Bexhill, Inglaterra; 

- Microscópio óptico Olympus operando o software Image Pro-plus®; 

- Microscópio eletrônico de varredura, SEM-FEG; 

- Reator encamisado com 22 cm de diâmetro e 34 cm de altura; 

- Reômetro Brookfield (Mod. LV-DV3); 

- Rotaevaporador Fisatom; 

- Sistema de filtração à vácuo; 

- Spray dryer, Lab-Plant SD, Huddersfield, Reino Unido; 
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- Termo-higrômetro, Traceable® Higrometer Thermometer Dew Point; 

- Termômetro digital Minipa APPA MT-520; 

- Transdutor de pressão Omega, modelo 163PC01D75; 

- Transdutor de pressão Omega, modelo 164PC01D37; 

- Transmissor iServer MicroServer i.BTHX WS-1160274; 

- Ultra Turrax, T18, IKA – Estados Unidos da América. 

 

4.1.6 Leito fluidizado 

O equipamento experimental utilizado no desenvolvimento deste trabalho 

é constituído por uma coluna de fluidização de vidro, com diâmetro interno de 150 

mm e altura de 500 mm. A coluna de vidro é acoplada a uma base de aço 

inoxidável, semi-cônica, com abertura inferior interna de 110 mm e altura de 100 

mm. O sistema de alimentação da suspensão de ligante é constituído por um 

atomizador duplo fluido, instalado no topo do leito (top-spray), acoplado a uma 

bomba peristáltica que bombeia a formulação para granulação e a um compressor 

que fornece o ar comprimido. Uma placa perfurada distribuidora do ar de fluidização 

de 100 mm com orifícios de 1 mm distribuídos de maneira uniforme apresentando 

uma área total livre para passagem do ar de 5 %, foi colocada na parte inferior da 

base semi-cônica. Abaixo desta placa foi colocada uma peneira fina de aço (# 200) 

para evitar a passagem de partículas finas. A Figura 10 mostra uma fotografia da 

unidade experimental. 

Um sistema de aquisição de dados fluidodinâmicos constituído por 

termopares, manômetro, micromanômetro, transdutores de pressão com diferenciais 

na faixa de -2,50 a 2,50 pol/H2O (modelo Omega 164PC01D37) e de 0 a 10 pol/H2O 

(modelo Omega 163PC01D75), conectados a uma placa de aquisição de dados PCL 

711-S (Advantech) instalada em um microcomputador contendo o software Labtech 

(versão 3.2), foi utilizado para obtenção dos dados fluidodinâmicos. 
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Figura 10. Fotografia da unidade experimental 

 

4.2 MÉTODOS 

A Figura 11 apresenta o fluxograma geral das etapas experimentais 

realizadas no desenvolvimento deste trabalho.  
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Figura 11.  Fluxograma geral das etapas realizadas no desenvolvimento do trabalho. 

 

 

 

• Caracterização de partículas sementes 
• Caracterização fluidodinâmica do sistema 
• Obtenção da solução extrativa vegetal 
• Testes pré-operacionais em leito fluidizado para adequação do 

sistema e determinação dos parâmetros operacionais 
• Estudo inicial de formulações 
• Processos preliminares de encapsulação/aglomeração 

 

Etapa I: Ensaios exploratórios e adequação do 

sistema 

Etapa II: Estudo de processos de 

encapsulação/aglomeração de composições 

contendo extrato vegetal 

• Seleção de composições contendo extrato vegetal  
• Estudo de processos com diferentes partículas sementes e 

composições de alimentação 
• Comparação com processo de encapsulação em spray-dryer  

Etapa III: Análise da fluidodinâmica do sistema no 

processo de encapsulação de extrato vegetal em 

leito fluidizado 

• Análise dos sinais da flutuação da pressão 
• Influência do tamanho das partículas sementes 

• Modos operacionais (alimentação contínua e intermitente) 

Etapa IV: Otimização do processo de 

encapsulação/aglomeração 

• Avaliação de diferentes variáveis operacionais 

Etapa V: Avaliação do processo usando diferentes 

agentes encapsulantes 

• Avaliação da retenção de compostos ativos 
• Teste de estabilidade dos grânulos 
• Teste de digestão dos grânulos 

Etapa VI: Revestimento dos grânulos obtidos 

usando-se diferentes agentes encapsulantes 

• Teste de estabilidade dos grânulos revestidos 
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ETAPA I  

 

Nesta etapa inicial foram realizados testes preliminares para detecção de 

problemas que possam afetar o sistema operacional, encontrar maneiras para 

solucioná-los, realizar a adequação do sistema e determinar os parâmetros 

operacionais iniciais. 

 

4.2.1 Caracterização de partículas sementes 

 

Foi realizado estudo preliminar de diferentes partículas inertes e de 

origem natural para serem usadas como partículas sementes. Estas partículas foram 

selecionadas devido às vantagens que apresentam, como: serem quimicamente 

inertes, de baixa toxicidade, de baixo custo, biodegradáveis e biocompatíveis, 

largamente disponíveis e terem grande aplicabilidade nas indústrias farmacêuticas e 

de alimentos (Jania et al., 2009). 

As partículas avaliadas foram:  

 Açúcar cristal - faixa granulométrica de 300 a 500 µm; 

 Pellets de açúcar - Suglets® (Colorcon do Brasil Ltda): PF006 - faixa 

granulométrica de 500 a 600 μm e PF001 - faixa granulométrica de 255 a 

355 μm); 

 Celulose microcristalina (Colorcon do Brasil Ltda) - faixa granulométrica 

de 300 a 425 μm; 

 Pellets de celulose microcristalina - Celphere® (Asahi Kasei Chemicals, 

Japan): CP 507 - faixa granulométrica de 500 a 710 µm e CP 305 - faixa 

granulométrica de 300 a 500 µm; 

 Farinha de mandioca seca, tipo I, acidez baixa (Marca Yoki): faixa 

granulométrica de 300 a 500 µm; 

 Arroz tipo I beneficiado, polido, longo fino (Serra Azul), inicialmente 

moído em moinho de facas, modelo MA-680, Marconi (Piracicaba, SP, 

Brasil) até atingir a faixa granulométrica de 300 a 500 µm.  
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As partículas foram classificadas por peneiramento em agitador de 

peneiras Bertel (São Paulo, Brasil). A seguir, as partículas sementes foram 

caracterizadas quanto ao diâmetro médio, à distribuição granulométrica, índice de 

polidispersidade (índice de SPAN), fator de forma e propriedades de fluidez. A 

morfologia das partículas sementes foi analisada por microscopia eletrônica de 

varredura. 

 

4.2.1.1 Determinação da granulometria das partículas por análise de 

imagem 

O diâmetro médio e a distribuição granulométrica das partículas (mais de 

1000) também foram determinados por análise de imagens adquiridas em uma 

máquina fotográfica digital Canon Power Shot SX50 HS (12,1 Megapixel) e 

analisadas em um Sistema de Análise de Imagens (Image Pro-plus® 7.0). O objetivo 

foi desenvolver uma metodologia a ser utilizada na avaliação do crescimento e forma 

das partículas durante o processo de encapsulação/aglomeração. 

O índice de polidispersidade ou amplitude relativa (índice de SPAN) 

reflete o perfil de homogeneidade no tamanho das partículas. Amostras que 

apresentam índice de polidispersão inferior a 0,3 são consideradas monodispersas. 

A equação abaixo é utilizada para o cálculo do índice de polidispersão de tamanho 

de uma amostra  (Zili, Souad e Fessi, 2005). 

50

1090

d

d- d
=SPAN                                                                                        (1) 

onde, d10, d50 e d90 correspondem ao diâmetro das partículas para o qual 10, 50 e 90 

% da distribuição acumulada das partículas são menores. 

 

4.2.1.2 Determinação do fator de forma das partículas  

O fator de forma (Φ) das partículas foi determinado através da medida de 

três dimensões características de uma amostra representativa de partículas (acima 

de 1000) com o auxílio do Sistema de Análise de Imagens (Image Pro-plus® 7.0). O 

fator de forma foi definido como a razão média entre o menor e o maior diâmetro. 
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maior diâmetro

menor diâmetro
                                                                                  (2) 

 

4.2.1.3 Determinação das propriedades de fluidez das partículas  

A fluidez das partículas foi avaliada através do fator de Hausner (FH) e 

Índice de Carr (IC) de acordo com as equações 3 e 4, respectivamente (Aulton, 

2002): 

bρ

 T,1250ρ
=FH                                                                                                   (3) 

100x
1250,Tρ

 bρ-T,1250ρ
=IC                                                                                       (4) 

onde:  

ρb = densidade bruta, determinada pela equação: 

v

 m
=bρ  

 sendo que:  

m = massa das partículas (g); 

v = volume das partículas (L). 

ρT,1250 = densidade de compactação determinada através do volume (L) 

ocupado por uma massa de partículas (g) em uma proveta de 10 mL após 1.250 

batidas,  determinada através do medidor de densidade de compactação Caleva®, 

modelo TDT 1-23. 

 

4.2.2 Caracterização fluidodinâmica do sistema 

 

A caracterização fluidodinâmica do leito fluidizado contendo as partículas 

sementes foi realizada através da determinação da velocidade mínima de fluidização 

(Umf) e queda de pressão máxima no leito (Pmf).  
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Para determinação destes parâmetros foram construídos gráficos da 

variação de queda da pressão no leito em função da vazão do gás de fluidização. 

Com uma determinada massa de partículas no leito, a vazão do ar injetado foi 

variando de forma crescente, medindo-se a queda de pressão através de um 

sistema de aquisição de dados constituído por termopares, manômetro, 

micromanômetro e transdutores de pressão diferenciais nas faixas de -2,50 a 2,50 

pol/H2O (modelo Omega 164PC01D37), 0 a 10 pol/H2O (modelo Omega 

163PC01D75) e de -199,99 a 199,99 mm de H2O (modelo FC012, Furness Controls 

Limited) conectados a uma placa de aquisição de dados PCL 711-S (Advantech) 

instalada em um microcomputador contendo o software Labtech (versão 3.2). O 

sistema foi configurado para coletar (de forma independente) quatro pontos por 

segundo. Atingindo-se a fluidização iniciou-se o procedimento inverso, diminuindo-se 

gradualmente a vazão do ar e medindo-se a queda de pressão. 

 

4.2.3 Obtenção da solução extrativa e extrato vegetal concentrado 

 

A extração dos compostos bioativos de Rosmarinus officinalis foi realizada 

por maceração dinâmica, colocando-se as folhas secas e moídas em contato com 

etanol 70 % (v/v) na proporção de 0,10 kg de planta/ L de solvente.  A extração foi 

realizada em sistema constituído de recipiente encamisado, à temperatura de 50 °C 

e agitação mecânica por 1 hora. O extrato obtido foi filtrado a vácuo, utilizando-se 

papel-filtro como meio filtrante. Em seguida, este foi concentrado por cerca de três 

vezes em relação a sua massa inicial, em rota-evaporador, à pressão de vácuo de 

500 mm Hg e temperatura de 50 °C. 

 

4.2.3.1 Caracterização da solução extrativa e do extrato vegetal 

concentrado 

A solução extrativa e o extrato vegetal concentrado foram caracterizados 

quanto ao teor de sólidos e densidade. O teor de sólidos foi determinado através da 

balança de umidade Sartorius mod. MA 35 e a densidade pelo método do 

picnômetro (Farmacopéia Brasileira, 2003) à temperatura de 20ºC. 
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4.2.4 Testes pré-operacionais em leito fluidizado para adequação do 

sistema e determinação dos parâmetros operacionais 

 

 Inicialmente foram realizados testes visando a adequação do sistema de 

fluidização e a determinação de parâmetros operacionais. Nestes experimentos 

foram utilizadas como partículas sementes a celulose microcristalina com 

granulometria entre 300 e 425 µm, formulação de alimentação constituída por 

solução aquosa de goma Arábica, maltodextrina (DE14), na proporção de 3:2 e teor 

de sólidos de 30 % m/m e bico atomizador duplo fluido de mistura externa instalado 

a uma altura de 30 cm em relação à placa distribuidora de ar. 

 

4.2.4.1 Avaliação da geração de cargas eletrostáticas durante o processo  

Nos testes iniciais foi observada significativa ocorrência de efeitos 

eletrostáticos no sistema. Assim, foram realizados testes, com partículas sementes 

de celulose microcristalina com granulometria entre 300 e 425 µm, sem atomização 

de composição de alimentação para avaliar a intensidade da aderência das 

partículas nas paredes do leito e no bico atomizador em função da temperatura e da 

umidade no sistema, aderência está causada por efeito da carga eletrostática. 

Também foi avaliado o efeito do aterramento do sistema e revestimento da coluna 

com uma folha de alumínio (condutor). Os mesmos testes foram realizados 

utilizando-se partículas de Suglets® com granulometria entre 250 e 355 µm. 

 

4.2.4.2 Testes preliminares utilizando diferentes bicos atomizadores 

Foram realizados testes preliminares em leito fluidizado sem partículas 

sementes utilizando bico atomizador duplo fluido com mistura externa, posicionado a 

uma altura de 30 cm em relação à placa distribuidora de ar, utilizando diferentes 

composições de alimentação contendo extrato vegetal concentrado de Rosmarinus 

officinalis, para avaliação do efeito de diferentes condições operacionais no 

entupimento do bico atomizador.  

As composições de alimentação utilizadas foram: 
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I - Solução aquosa contendo extrato vegetal concentrado, goma Arábica, 

maltodextrina (DE14), estearato de magnésio (1:2:1:0,5) a 20% m/m de sólidos. 

II - Solução aquosa contendo extrato vegetal concentrado, goma Arábica, 

maltodextrina (DE14), estearato de magnésio (1:2:1:0,5) a 30% m/m de sólidos. 

Em seguida foram realizados testes com partículas Suglets®, com 

diâmetro médio de 250 a 355 µm como partículas sementes e atomizador com bico 

duplo fluido com mistura interna. 

 

4.2.5 Estudo inicial de formulações de encapsulação 

Algumas formulações foram desenvolvidas visando um estudo preliminar 

do desempenho do equipamento e da cinética de crescimento das partículas, 

visando a definição de um protocolo de operação.  

Foram avaliadas as seguintes formulações: 

 F1 - Extrato vegetal concentrado puro (10% m/m de sólidos). 

 F2 - Extrato vegetal concentrado + lactose + PVA (1/0,8/0,2) – 20% 

m/m de sólidos. 

 F3 - Extrato vegetal concentrado + goma Arábica + Aerosil® 200 

(1/0,9/0,1) – 20% m/m de sólidos. 

 F4 - Extrato vegetal concentrado + cera de abelha + lactose + Aerosil® 

200 + tween 80 (1/0,4/0,4/0,1/0,1) – 20% m/m de sólidos. 

 F5 - Extrato vegetal concentrado + goma Arábica + Aerosil® 200 

(1/0,8/0,2) – 20% m/m de sólidos. 

 

 

4.2.5.1 Caracterização das formulações 

As formulações foram caracterizadas quanto ao aspecto visual, 

comportamento reológico e viscosidade. 
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4.2.5.1.1 Determinação do aspecto visual após secagem das formulações 

Amostras das formulações foram colocadas em placas de Petri e levadas 

à estufa a 50 °C, sendo visualmente monitoradas até a secagem. Após a secagem 

as amostras foram analisadas quanto ao aspecto visual e ao desprendimento da 

placa de Petri. 

 

4.2.5.1.2 Determinação da reologia das formulações 

A caracterização reológica das formulações foi realizada em reômetro 

Brookfield modelo LV-DVIII. As análises foram realizadas à temperatura ambiente 

(25 °C ± 1 °C), utilizando adaptador de pequenas amostras e spindle SC4-18. As 

amostras das formulações foram mantidas em temperatura ambiente e submetidas a 

velocidades crescentes de rotação na faixa de 0 a 10 rpm, respeitando-se os limites 

de torque (entre 10 e 100%). Os valores de viscosidade em função do gradiente de 

cisalhamento foram avaliados e comparados. Os valores de viscosidade relatados 

neste trabalho referem-se a valores médios, obtidos em triplicata de leitura do 

equipamento em velocidade de rotação especificada.  

 

4.2.6 Ensaios preliminares de encapsulação/aglomeração em leito 

fluidizado 

Foram realizados ensaios de encapsulação/aglomeração com as 

formulações do item 4.2.5., visando o estudo de parâmetros relacionados à 

composição de alimentação, o tipo de partícula semente e a vazão de alimentação 

das formulações. 

Primeiramente, foi colocada uma massa padronizada de 300 g de 

partículas sementes no leito. Em seguida, foi ligado o soprador para ajustar a vazão 

do ar de fluidização. Então, foi acionado o sistema de aquecimento do ar e o 

controle da temperatura, sendo fixada a temperatura inicial do leito. A vazão de 

alimentação da formulação foi calibrada, e a formulação foi alimentada ao sistema 

através de uma bomba peristáltica. O ar de atomização também foi ajustado para 
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vazão e pressão estabelecidas. Após o sistema atingir regime estacionário, foi 

iniciado o processo com a atomização da formulação de encapsulação/aglomeração. 

 

4.2.6.1 Avaliação do processo de encapsulação/aglomeração 

Nos testes preliminares, o processo foi avaliado pela determinação da 

eficiência de revestimento, porcentagem de aglomeração e propriedades físico-

químicas dos produtos formados, utilizando-se os métodos descritos a seguir: 

 

4.2.6.1.1 Eficiência de revestimento 

A eficiência de revestimento, η, foi definida pelo percentual entre a massa 

do material aderido às partículas sementes e a massa de sólidos da formulação 

alimentada. 

Foi utilizada a seguinte equação para esta determinação: 

θ*C *W

  M -M
=(%) η

ss

op,fp,
                                                                                     (5) 

onde: 

Mp,f = massa final das partículas no leito (g); 

Mp,o = massa inicial das partículas (g); 

Ws = vazão de formulação alimentada (g/min); 

Cs = concentração de sólidos totais (%); 

θ = tempo de processo (min). 

 

4.2.6.1.2 Porcentagem de aglomeração 

A porcentagem de aglomeração foi determinada pela seguinte equação: 
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100 x 
produto de total Massa

 produto no aglomerado de Massa
=(%) Agl                                       (6) 

A massa de aglomerado no produto foi obtida através de peneiramento, 

assumindo-se como aglomerado a massa de partículas retidas em malha com 

diâmetro duas vezes superior ao tamanho médio das partículas iniciais (Ravagnani e 

Oliveira, 2012). 

 

4.2.6.2 Caracterização físico-química dos produtos 

Os grânulos obtidos foram caracterizados quanto ao teor de umidade, 

atividade de água, diâmetro médio, distribuição granulométrica, índice de 

polidispersidade (índice de SPAN) e propriedades de fluidez. 

 

4.2.6.2.1 Teor de umidade 

O teor de umidade dos grânulos foi determinado através da balança de 

umidade Sartorius mod. MA 35 (Sartorius AG, Goettingen, Alemanha). 

 

4.2.6.2.2 Atividade de água 

A determinação da atividade de água foi realizada em medidor de atividade 

de água Aqua Lab 4Tev® (Decagon Devices Inc., Pullman, WA, USA). 

 

4.2.6.2.3 Distribuição granulométrica por peneiramento 

A distribuição granulométrica por peneiramento foi determinada em 

agitador de peneiras Bertel (São Paulo, Brasil). Uma massa de 200 g de grânulos foi 

colocada em uma série de cinco peneiras com aberturas de 500, 600, 710, 850 e 

1000 µm, sob agitação, durante 15 min. 
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4.2.6.2.4 Determinação da granulometria por análise de imagem dos 

produtos  

O diâmetro médio e a distribuição granulométrica das partículas foram 

determinados por análise de imagens conforme descrito no item 4.2.1.1. 

 

4.2.6.2.5 Determinação do fator de forma dos produtos 

A determinação do fator de forma dos grânulos obtidos foi realizada 

conforme descrito no item 4.2.1.2 para as partículas sementes. 

 

4.2.6.2.6 Determinação das propriedades de fluidez dos produtos 

A fluidez dos grânulos foi avaliada através do fator de Hausner (FH) e 

Índice de Carr (IC) conforme descrição no item 4.2.1.3. 
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ETAPA II 

Nesta etapa do desenvolvimento deste estudo foi realizada a avaliação 

dos produtos formados através dos processos em leito fluidizado e spray dryer, 

quanto às características farmacotécnicas e físico-químicas. As condições 

experimentais empregadas, velocidade do ar de fluidização e vazão da composição 

de alimentação, foram baseadas nos resultados obtidos na Etapa I. 

 

4.2.7 Estudo do processo de encapsulação/aglomeração de 

composições contendo extrato vegetal 

Este estudo está publicado no artigo Benelli et al., (2015). 

  

4.2.7.1 Seleção de composições contendo extrato vegetal de Rosmarinus 

officinalis 

Baseado nos resultados obtidos nos ensaios preliminares foi realizado um 

“screening” de várias formulações contendo extrato vegetal de Rosmarinus officinalis 

para seleção das composições que apresentassem maior estabilidade e retenção de 

compostos bioativos, consideradas mais adequadas à encapsulação/aglomeração 

do extrato vegetal em leito fluidizado, empregando-se partículas sementes. Foram 

analisadas composições a base de lipídeos sólidos e a base de carboidratos, 

contendo carreadores tradicionalmente utilizados em encapsulação de extratos 

vegetais. 

As seguintes composições foram analisadas: 

 FL1 – formulação lipídica com concentração de sólidos de 25 %, 

proporção de extrato vegetal/carreadores de 1:5 g/g, sendo que a 

proporção dos agentes encapsulantes foi de 0,8:0,15:0,8:3,25 g/g para 

Compritol® 888 CG ATO/ Labrasol®/ Gelucire® 50/13/ Goma Acácia. 

 FL2 – formulação lipídica com concentração de sólidos de 25 %, 

proporção de extrato vegetal/carreadores de 1:5 g/g, sendo que a 

proporção dos agentes encapsulantes foi de 0,8:0,15:0,8:3,25 g/g para 

Compritol® 888 CG ATO/ Óleo de Buriti/ Gelucire® 50/13/ Goma Acácia. 
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 FL3 – formulação lipídica com a mesma composição que a FL1, e teor 

alcoólico de 30 % da formulação visando uma melhora na emulsificação 

e, consequentemente, na estabilidade da formulação devido à maior 

solubilidade dos compostos lipofílicos na solução alcoólica.  

 FL4 – formulação lipídica com a mesma composição que a FL2, 

contendo teor alcoólico de 30% na formulação. 

 FC1 – formulação utilizando amido de milho modificado (Capsul®) e 

goma arábica como carreadores com concentração de sólidos de 25 %, 

proporção de extrato vegetal/carreadores de 1:5 g/g, sendo que a 

proporção dos agentes encapsulantes foi de 3,3:1,70 g/g para Goma 

Acácia/Capsul®. 

 FC2 – formulação utilizando Capsul®, maltodextrina e goma arábica 

como carreadores, com concentração de sólidos de 25 %, proporção de 

extrato vegetal/carreadores de 1:4 g/g, sendo que a proporção dos 

agentes encapsulantes foi de 1,5:1,0:1,5 g/g para Goma 

Acácia/Capsul®/Maltodextrina DE10. 

 FC3 – formulação contendo goma arábica, maltodextrina e 

carboximetilcelulose (CMC) (1% do teor de sólidos) como carreadores, 

com concentração de sólidos de 25 %, proporção de extrato 

vegetal/carreadores de 1:4 g/g, sendo que a proporção dos agentes 

encapsulantes foi de 2:1,95:0,05 g/g para Goma Acácia/ Maltodextrina 

DE10/ CMC. 

 FC4 – formulação contendo goma arábica, Capsul® e CMC (1% do teor 

de sólidos) como carreadores, com concentração de sólidos de 25 %, 

proporção de extrato vegetal/carreadores de 1:4 g/g, sendo que a 

proporção dos agentes encapsulantes foi de 2:1,95:0,05 g/g para Goma 

Acácia/ Capsul®/ CMC. 

 FC5 – formulação contendo goma arábica, Maltodextrina DE10, 

Capsul® e CMC (1% do teor de sólidos) como carreadores, com 

concentração de sólidos de 25 %, proporção de extrato 

vegetal/carreadores de 1:4 g/g, sendo que a proporção dos agentes 

encapsulantes foi de 1,5:1,5:0,95:0,05 g/g para Goma Acácia/ 

Maltodextrina DE10/Capsul®/ CMC. 
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 FC6 – formulação contendo goma arábica, Maltodextrina DE10, 

Capsul® e CMC (4% do teor de sólidos) como carreadores, com 

concentração de sólidos de 25 %, proporção de extrato 

vegetal/carreadores de 1:4,2 g/g, sendo que a proporção dos agentes 

encapsulantes foi de 1,5:1,5:1:0,2 g/g para Goma Acácia/ Maltodextrina 

DE10/Capsul®/ CMC. 

 FC7 – formulação contendo goma arábica, Maltodextrina DE10, 

Capsul® e CMC (2% do teor de sólidos) como carreadores, com 

concentração de sólidos de 25 %, proporção de extrato 

vegetal/carreadores de 1:4,1 g/g, sendo que a proporção dos agentes 

encapsulantes foi de 1,5:1,5:1:0,1 g/g para Goma Acácia/ Maltodextrina 

DE10/Capsul®/ CMC. 

As formulações contendo compostos lipídicos, FL1, FL2, FL3 e FL4, 

foram preparadas misturando-se a Goma Arábica, previamente hidratada durante 24 

h, com o extrato vegetal concentrado e a mistura aquecida a 70 °C. Em seguida, 

esta fase aquosa foi vertida na fase lipídica a 70 °C e agitada vigorosamente em 

ultra Turrax (T18, IKA – EUA) a 18000 rpm por 5 min. 

Nas formulações contendo goma arábica e CMC, estas foram dissolvidas 

em água e deixadas durante 24 h. Os carboidratos das formulações foram 

adicionados vagarosamente no extrato vegetal concentrado. As misturas foram 

aquecidas a 40 °C, vertidas uma na outra e agitadas vigorosamente a 18000 rpm em 

ultra Turrax por 5 min. 

 

4.2.7.1.1 Caracterização das formulações 

As composições foram acompanhadas por 24 h, verificando-se sua 

estabilidade através do aspecto visual e separação de fases, assim como pelo 

método de desprendimento do filme da composição em superfícies inertes de placas 

de Petri, como descrito anteriormente no item 4.2.5.1.1. 

As composições mais estáveis e com melhor aspecto visual foram 

selecionadas e empregadas nos estudos posteriores.  
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4.2.7.1.1.1 Determinação da reologia das formulações selecionadas 

O comportamento reológico das formulações selecionadas foi 

caracterizado conforme descrito anteriormente no item 4.2.5.1.2.  

 

4.2.7.2 Estudo de processos de encapsulação/aglomeração em leito 

fluidizado 

Foram estudados os processos de encapsulação/aglomeração em leito 

fluidizado utilizando como partículas sementes a farinha de mandioca, com 

granulometria entre 300 e 500 µm, e pellets de açúcar (Suglets®) com duas 

granulometrias diferentes: PF006 - faixa granulométrica de 500 a 600 μm e PF001 - 

faixa granulométrica de 255 a 355 μm. 

As composições de alimentação contendo extrato vegetal utilizadas 

nestes estudos foram selecionadas a partir do “screening” de composições descrito 

no item 4.2.7.1.  

O processo teve início com a introdução de 300 g de partículas sementes 

no sistema. A taxa de fluxo do ar de fluidização foi ajustada para os valores iniciais 

de 0,44 m3/min para a farinha de mandioca e os Suglets® PF001 e 0,51 m3/min para 

os Suglets® PF006. A temperatura do ar de fluidização foi mantida a 70 °C em todos 

os experimentos. Assim que o sistema atingiu o regime estacionário, a composição 

de alimentação foi atomizada no leito. A taxa de alimentação (Ws), o ar de 

atomização (Wa) e a pressão do ar de atomização (Pat) foram de 7,0 g/min, 20 L/min 

e 2,0 kgf/cm2, respectivamente, e mantidas constantes em todos os experimentos. 

 

4.2.7.3 Estudo de processos de encapsulação em spray dryer 

 As formulações selecionadas também foram secas em spray dryer para 

comparação das propriedades dos produtos obtidos. 

As composições encapsulantes foram atomizadas em Spray dryer Lab-

Plant SD-05 (Lab-Plant UK Ltda. Huddersfield, UK) em uma câmara de secagem 

com 215 mm de diâmetro e 500 mm de altura, operando em regime de fluxo co-
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corrente. A vazão do ar de secagem foi de 60 m3/h e a temperatura do gás de 

entrada de 90°C. As composições encapsulantes foram alimentadas a uma vazão de 

4 g/min usando-se um bico atomizador duplo-fluido com pressão e vazão do ar de 

atomização de 2 bar e 15 L/min, respectivamente (Cortés-Rojas, Souza e Oliveira, 

2014).  

 

4.2.7.4 Avaliação dos processos de encapsulação 

Os processos de encapsulação/aglomeração em leito fluidizado foram 

avaliados através da determinação da eficiência de revestimento, como descrito no 

item 4.2.6.1, e porcentagem de aglomeração, como descrito no item 4.2.6.2. 

Os processos de encapsulação por spray drying foram avaliados através 

do rendimento ou recuperação do produto (R), calculado como sendo o percentual 

da razão entre a quantidade de pó obtido por spray drying e a quantidade total de 

sólidos atomizados no sistema (Souza et al., 2008). 

 

4.2.7.5 Caracterização físico-química dos grânulos obtidos por leito 

fluidizado e dos pós obtidos por spray drying 

Os grânulos obtidos por leito fluidizado foram caracterizados através do 

diâmetro médio, distribuição granulométrica, índice de polidispersidade (SPAN), fator 

de forma, densidade bruta e de compactação, fator de Hausner e índice de Carr 

segundo métodos descritos anteriormente para as partículas sementes, itens 

4.2.1.1, 4.2.1.2 e 4.2.1.3, respectivamente. 

Os pós obtidos por spray drying foram avaliados através do diâmetro 

médio, distribuição granulométrica, índice de polidispersidade (SPAN), densidades 

bruta e de compactação, fator de Hausner e índice de Carr para comparação das 

propriedades de fluidez com os produtos obtidos por leito fluidizado. 

O teor de umidade e a atividade de água dos grânulos obtidos por leito 

fluidizado e dos pós obtidos por spray drying foram determinados como descrito nos 

itens 4.2.6.2.1 e 4.2.6.2.2, respectivamente.  
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4.2.7.6 Retenção de compostos bioativos nos produtos obtidos 

A retenção de compostos bioativos durante o processamento foi avaliada 

com base na retenção de polifenóis nos grânulos e pós, determinada através da 

razão entre o teor de polifenóis total presente no produto final e o teor de polifenóis 

total na composição de alimentação. O teor de polifenóis foi determinado através do 

método de Folin-Denis (Folin e Denis, 1912), sendo quantificado por 

espectrofotometria (UV-Vis), usando-se massas pré-definidas de amostras. A 

absorvância foi media a 750 nm, 2 minutos após a adição de 2 mL do reagente de 

Folin-Denis e 16 mL de solução aquosa de 20 % de Na2CO3 (m/v). A porcentagem 

de polifenóis total foi calculada através da curva analítica do ácido gálico, usado 

como padrão, e expressa em equivalentes de ácido gálico (% m/m, base seca). 

 

4.2.7.7 Morfologia das partículas sementes e dos produtos obtidos 

A morfologia das partículas sementes e dos produtos obtidos em leito 

fluidizado e por spray drying foram analisadas por microscopia eletrônica de 

varredura com campo de emissão de elétrons (SEM-FEG). Uma pequena 

quantidade de partículas foi aderida em uma placa esférica com fita de carbono 

dupla-face. Cada amostra foi revestida com platina e analisada usando-se um F-50 

SEM-FEG (FEI, Holanda) a 5 kV.  
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ETAPA III 

 

Dando sequência ao desenvolvimento dos estudos sobre encapsulação 

de extratos vegetais em leito fluidizado, fez-se necessário a realização de um estudo 

mais aprofundado, visando avaliar os efeitos que a atomização das composições de 

encapsulação e o consequente processo de adesão e crescimento das partículas 

exercem sobre o desempenho do processo, evidenciados por alterações na 

fluidodinâmica do sistema, padrão de circulação de sólidos e características dos 

grânulos formados. Medidas da evolução da pressão, temperatura e umidade do ar 

de saída e flutuação de pressão no sistema durante o processo foram realizadas 

objetivando identificar sinais que pudessem ser utilizados para monitorar o processo 

e para definir as condições operacionais adequadas, com o objetivo de se obter um 

produto com as características desejadas. 

Este estudo está publicado no artigo Benelli e Oliveira (2015). 

 

4.2.8 Análise da fluidodinâmica do sistema no processo de 

encapsulação de extrato vegetal em leito fluidizado 

As partículas sementes utilizadas como modelo nesta etapa do trabalho 

foram pellets de celulose microcristalina de diferentes granulometrias - Celphere® 

CP-507, com tamanho médio e densidade respectivamente de 500 a 710 µm e 0,95 

g/mL; e Celphere® CP-305, respectivamente com tamanho e densidade de 300 a 

500 µm e 0,93 g/mL, sendo classificadas como tipo B através do diagrama 

simplificado de Geldart (1973). 

 

 

4.2.8.1 Obtenção da composição de alimentação encapsulante 

 

A formulação de alimentação encapsulante contendo extrato de alecrim 

(Rosmarinus officinalis) utilizada como padrão para todos os experimentos 

realizados nesta etapa do trabalho contém uma parte lipídica, uma parte de 

carboidratos, e goma Arábica, apresentando teor de sólidos de 25 % m/m, proporção 

extrato vegetal: carreadores de 1:5, sendo os carreadores - Poloxamer 407 (20% 
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m/m), ácido esteárico (10% m/m), Maltodextrina D10 (30% m/m) e goma Arábica 

(40% m/m). O Poloxamer e o ácido esteárico foram misturados e aquecidos a 70 °C, 

sendo então adicionados à mistura de extrato vegetal com maltodextrina e goma 

Arábica, previamente hidratadas durante 24 horas, e aquecida a 70 °C. A formulação 

foi então homogeneizada em Ultra Turrax a 18.000 rpm durante 5 min. 

 

 

4.2.8.1.1 Caracterização da composição de alimentação encapsulante 

 

A formulação foi caracterizada quanto à densidade através do método do 

picnômetro, e também pelos aspectos reológicos determinados através do reômetro 

Brookfield modelo LV-DVIII, à temperatura de 50 °C ± 1 °C, utilizando spindle SC4-

25, sendo as amostras das formulações submetidas a velocidades crescentes de 

rotação na faixa de 20 à 200 rpm. Os valores da viscosidade, em função do 

gradiente de cisalhamento, foram avaliados e referem-se ao valor médio obtido em 

triplicata da leitura do equipamento em velocidade de rotação especificada. 

 

 

4.2.8.2. Processo inicial para determinação da velocidade do ar de 

fluidização inicial mais adequada 

 

Inicialmente foi realizado ensaio do processo de encapsulação em leito 

fluidizado para determinação da velocidade do ar de fluidização mais adequada para 

ser aplicada nos ensaios posteriores a partir da determinação da Umf dos grânulos 

formados durante o processo. Este ensaio foi iniciado com 300 g de partículas 

Celphere® CP-507 nas seguintes condições experimentais: vazão da suspensão de 

alimentação (Ws) de 7,0 g/min; vazão do ar de atomização (Wat) de 20 L/min; 

pressão do ar de atomização (Pat) de 2,0 kgf/cm3; temperatura do ar de fluidização 

de 70 °C. A velocidade do ar de fluidização (U) inicial foi equivalente a quatro vezes 

o valor da velocidade mínima de fluidização das partículas sementes (Umf). O 

processo foi mantido até o colapso do sistema, sendo então interrompido, e 

realizada a determinação das características fluidodinâmicas dos grânulos obtidos, 

como descrito no item 4.2.2.  
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Foi coletada uma amostra dos grânulos a cada 15 min de processo para 

determinação da cinética de crescimento e porcentagem de aglomeração através do 

peneiramento dos grânulos, com descrito no item 4.2.6.1.2. 

A caracterização dos grânulos foi realizada através da determinação do 

diâmetro médio, índice de SPAN e fator de forma através de análise por imagem, 

densidade bruta e de compactação, fator de Hausner e índice de Carr, pelos 

métodos descritos nos itens 4.2.1.1, 4.2.1.2 e 4.2.1.3, respectivamente. 

A partir da determinação da Umf dos grânulos obtidos ao longo do 

processo (até o colapso do sistema), a velocidade do ar de fluidização foi corrigida e 

o processo reiniciado nas mesmas condições operacionais, mantendo-se U/Umf = 4. 

O processo prosseguiu até o colapso do sistema, sendo então novamente 

interrompido para caracterização fluidodinâmica do sistema, como realizado 

anteriormente, e assim sucessivamente por mais duas vezes, até 70 minutos de 

processo. 

 

Baseada nos resultados obtidos neste ensaio inicial foi selecionada a 

velocidade do ar de fluidização inicial (U) igual a oito vezes a Umf das partículas 

sementes para os ensaios seguintes. 

 

4.2.8.3 Processo de encapsulação em leito fluidizado 

O processo de encapsulação foi iniciado introduzindo-se 300 g de 

partículas sementes no leito (Celphere® CP 507 – tamanho entre 500 e 710 µm). A 

velocidade do ar de fluidização (U) foi ajustada para 0,8 m/s, correspondente a 8 x 

Umf das partículas sementes, e mantida constante durante todo o processo. Para as 

partículas Celphere® CP 507, a vazão de alimentação da composição encapsulante 

foi de 7 g/min e, o tempo total de alimentação no sistema foi de 60 min. 

No processo de encapsulação utilizando Celphere® CP 305 (tamanho 

entre 300 e 500 µm) como partículas sementes, a velocidade do ar de fluidização foi 

de 0,44 m/s, correspondente a 8 x Umf das partículas sementes. Neste caso, a vazão 

de alimentação da composição encapsulante foi ajustada para 4,0 g/min e o tempo 

total de alimentação no sistema foi de 105 min.  
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Todos os ensaios foram realizados em duplicata. 

Foram estudados dois modos operacionais do processo: intermitente e 

contínuo. No modo intermitente, a atomização da composição de alimentação foi 

interrompida a cada 15 min e os grânulos mantidos sob fluidização no sistema por 5 

min para redução do teor de umidade no leito. Amostras dos grânulos foram 

coletadas a cada 15 min de processo, no momento da interrupção da atomização da 

composição encapsulante e então caracterizadas. No modo operacional contínuo, a 

atomização da composição de alimentação foi mantida continuamente durante todo 

o processo e, as amostras dos grânulos coletadas a cada 15 min, sendo então 

caracterizadas. 

Micromanômetro e transdutor de pressão de resposta rápida (Omega: 

164PC01D37 e 163PC01D75) conectados a um sistema de aquisição de dados PCL 

711-S card (Advantech) instalado em um computador contendo o programa Labtech 

(versão 3.21) foram utilizados para obtenção de dados sobre a pressão em uma 

frequência de 1 Hz durante todo o tempo de processo e os sinais de flutuação de 

pressão em uma frequência de 200 Hz durante 2 min a cada 15 min do processo. 

Para se determinar a evolução da temperatura e umidade do gás na saída do 

sistema, foi utilizado o transmissor de pressão barométrica, temperatura e umidade, 

iServer MicroServer i.BTHX-W-S 1160274, conectado a um computador, sendo a 

aquisição de dados realizada através de programa em Excel. A análise estatística de 

séries temporais da flutuação da pressão foi realizada através da amplitude dos 

sinais de flutuação da pressão a cada 15 min de intervalo, sendo calculados o 

desvio padrão e, também, através da Transformação Rápida de Fourier (FFT, 

método de Welch), de forma a se obter a densidade espectral de potência (PSD) e 

determinar a frequência média dominante.  

 

4.2.8.4 Avaliação do processo de encapsulação em leito fluidizado 

 

Os processos de encapsulação/aglomeração em leito fluidizado foram 

avaliados através da determinação da eficiência de revestimento, como descrito no 

item 4.2.6.1, e porcentagem de aglomeração, como descrito no item 4.2.6.2. 



MATERIAL E MÉTODOS     65 

 

4.2.8.5 Caracterização dos produtos 

Os produtos obtidos foram caracterizados através do diâmetro médio, 

distribuição granulométrica, índice de polidispersidade (índice de SPAN), fator de 

forma, densidade bruta e de compactação, fator de Hausner e índice de Carr pelos 

métodos descritos anteriormente para as partículas sementes nos itens 4.2.1.1, 

4.2.1.2 e 4.2.1.3, respectivamente. 

 

4.2.8.6 Morfologia das partículas sementes e dos produtos obtidos nos 

diferentes modos operacionais 

A morfologia das partículas sementes e dos produtos obtidos foi analisada 

por microscopia eletrônica de varredura conforme descrito no item 4.2.7.7.  
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ETAPA IV 

Com base nos resultados obtidos na Etapa III e visando a otimização do 

processo de encapsulação de extratos vegetais em leito fluidizado, foram realizados 

novos ensaios para avaliar a influência da vazão de atomização e velocidade do ar 

de fluidização, no desempenho do processo usando-se o modo operacional 

intermitente. A análise dos sinais de flutuação da pressão no leito também foi 

utilizada nesta etapa, uma vez que de acordo com os estudos prévios, esta 

ferramenta mostrou-se efetiva para auxiliar na seleção de variáveis operacionais 

adequadas à obtenção de produtos com características desejadas.  

 

4.2.9 Otimização do processo de encapsulação/aglomeração de 

extratos vegetais em leito fluidizado 

 

4.2.9.1 Avaliação de diferentes condições operacionais 

As partículas sementes utilizadas nesta etapa do trabalho foram os pellets 

de celulose microcristalina de diferentes granulometrias - Celphere® CP-507, com 

tamanho médio de 500 a 710 µm e densidade de 0,95 g/mL; e Celphere® CP-305, 

com tamanho de 300 a 500 µm e densidade de 0,93 g/mL. As partículas são 

classificadas como tipo B através do diagrama simplificado de Geldart (1973). 

As velocidades de mínima fluidização (Umf) das partículas sementes foram 

determinadas previamente sendo 0,05 m/s e 0,1 m/s para Celphere® CP-305 e 

Celphere® CP-507, respectivamente. 

A composição de alimentação encapsulante contendo extrato vegetal 

utilizada nos experimentos para a avaliação de diferentes condições operacionais foi 

a mesma utilizada na etapa III, descrita no item 4.2.8.1. 

Na realização dos ensaios foram empregadas três condições 

experimentais diferentes para cada tamanho de partícula, totalizando 6 

experimentos. As condições operacionais empregadas estão apresentadas na 

Tabela 3. Os ensaios foram realizados com adição de 300 g de partículas sementes 

no leito. O processo foi monitorado com o auxílio do sistema de aquisição de dados 

constituído por micromanômetro digital e transdutores de pressão Omega 

164PC01D37, 163PC01D75 e 163PC01D48, conectados a uma placa de aquisição 
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de dados PCL 711-S Card (Advantech) instalado em um computador contendo o 

programa Labtech (versão 3.2) para medir a pressão no leito a uma frequência de 

200 Hz durante 2 min a cada 15 min de processo. A análise estatística das séries 

temporais da flutuação da pressão foi realizada através do cálculo do desvio padrão 

da amplitude dos sinais em intervalos de 15 min de processo.  

 

Tabela 3. Condições operacionais empregadas para otimização do processo de 

encapsulação de extratos vegetais em leito fluidizado. 

 Ensaios 

Variáveis 
1 2 3 

CP-507 CP-305 CP-507 CP-305 CP-507 CP-305 

Uin (m/s) 8 x Umf 10 x Umf 8 x Umf 

Ws (g/min) 7 g/min 4 g/min 7 g/min 4 g/min 4 g/min 2,2 g/min 

Uin = velocidade inicial do ar de fluidização; Umf = velocidade de mínima fluidização 

das partículas sementes; Ws = vazão da formulação de alimentação. 

 

Para todos os ensaios, a vazão do ar de atomização (Wat) foi de 20 L/min, 

pressão do ar de atomização (Pat) de 2,0 kgf/cm3 e temperatura do ar de fluidização 

de 70 °C. Os processos foram realizados em regime intermitente, ou seja, a cada 15 

minutos a atomização da composição foi interrompida e os grânulos mantidos sob 

fluidização durante 5 minutos para secagem. O tempo de cada processo foi 

determinado de forma que a mesma quantidade de formulação de alimentação fosse 

atomizada em todos os experimentos independente da vazão de atomização da 

formulação e tamanho das sementes. 

 

4.2.9.2 Avaliação dos processos de encapsulação em leito fluidizado 

 

Avaliou-se o desempenho do processo de encapsulação/aglomeração em 

leito fluidizado através da determinação da eficiência de revestimento, como descrito 

no item 4.2.6.1, e porcentagem de aglomeração, como descrito no item 4.2.6.2. 
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4.2.9.3 Caracterização dos produtos 

Os produtos obtidos foram caracterizados através da densidade bruta e 

de compactação, fator de Hausner e índice de Carr segundo métodos descritos 

anteriormente para as partículas sementes (item 4.2.1.3). 
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ETAPA V 

A partir dos resultados encontrados na Etapa IV, foram selecionadas as 

condições operacionais que apresentaram os melhores resultados em relação às 

características do processo e dos grânulos finais obtidos para se avaliar formulações 

adicionadas de goma arábica e proteínas do soro do leite como agentes 

encapsulantes.  

Os grânulos obtidos com as formulações contendo os dois tipos de 

agentes de encapsulação foram avaliados quanto à retenção de compostos 

bioativos do extrato de alecrim, quantificados por cromatografia líquida de alta 

resolução com detector de arranjo de diodos. 

Em seguida, estes grânulos foram submetidos a ensaios de estabilidade 

para observar a influência da composição sobre a estabilidade dos compostos 

bioativos.   

Também foram realizados estudos de digestão gastrointestinal in vitro 

para avaliação preliminar da liberação e estabilidade dos compostos ativos.  

 

4.2.10 Avaliação de diferentes agentes encapsulantes no processo 

de encapsulação/aglomeração de extratos vegetais em leito fluidizado 

 

Nesta etapa do trabalho foram utilizados os pellets de celulose 

microcristalina de maior tamanho (Celphere® CP-507), com tamanho médio e 

densidade respectivamente de 500 a 710 µm e 0,95 g/mL. 

 

4.2.10.1 Formulações encapsulantes contendo extrato vegetal 

Foram avaliadas duas formulações contendo o extrato. A formulação G 

apresentando a mesma composição da formulação empregada na etapa III deste 

trabalho (item 4.2.8.1) contendo goma Arábica como agente de encapsulação, e a 

formulação P contém concentrado proteico do soro de leite (Lacproclan, Arla Foods 

Ingredients S/A, Argentina) como agente encapsulante: teor de sólidos de 25 % 
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m/m, proporção extrato vegetal: carreadores de 1:5, sendo os carreadores: 

Poloxamer 407 (20% m/m), ácido esteárico (10% m/m), Maltodextrina D10 (30% 

m/m) e Lacproclan (40% m/m). O Poloxamer e o ácido esteárico foram misturados e 

aquecidos a 70 °C, sendo então, adicionados à mistura extrato vegetal-

maltodextrina-Lacproclan aquecida a 70 °C. As formulações foram homogeneizadas 

em Ultra Turrax a 18.000 rpm durante 5 min.   

As formulações G e P foram caracterizadas conforme descrito no item 

4.2.8.1.1 quanto à densidade através do método do picnômetro, e também pelos 

aspectos reológicos determinados através do reômetro Brookfield modelo LV-DVIII, 

à temperatura de 50 °C ± 1 °C, utilizando spindle SC4-25. As amostras das 

formulações submetidas a velocidades crescentes de rotação na faixa de 20 a 200 

rpm. De forma a se comparar as composições, determinou-se um valor de 

viscosidade (em triplicata), correspondente à leitura em velocidade de rotação 

especificada. 

 

 

4.2.10.2 Processo de encapsulação/aglomeração em leito fluidizado  

Os ensaios de encapsulação/aglomeração em leito fluidizado foram 

realizados como descritos na etapa IV deste trabalho, iniciando com a adição de 300 

g de partículas sementes, Celphere® CP 507. A velocidade do ar de fluidização 

inicial (Uin) foi de 8 x Umf das partículas sementes e aquecido à temperatura de 70 

°C. Quando o sistema atingiu o equilíbrio a atomização da composição de 

alimentação foi iniciada. A vazão da formulação de alimentação (Ws) foi de 7,0 g/mL. 

A vazão e a pressão do ar de atomização foi de 20 L/min e 2 kgf/cm2, 

respectivamente. O regime operacional foi intermitente, ou seja, a atomização da 

composição de alimentação foi interrompida a cada 15 min de processo, e a 

fluidização dos grânulos mantidas durante 5 min para redução da umidade no 

sistema. Após 30 min de processo a velocidade do ar de fluidização foi aumentada 

para 8 x Umf  dos grânulos formados, medidos em ensaios anteriores nas mesmas 

condições operacionais.  O tempo de cada processo foi de 60 min. 
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4.2.10.3 Avaliação dos processos de encapsulação em leito fluidizado 

Os processos de encapsulação/aglomeração em leito fluidizado foram 

avaliados através da determinação da eficiência de revestimento, como descrito no 

item 4.2.6.1, e porcentagem de aglomeração, como descrito no item 4.2.6.2. 

4.2.10.4 Caracterização dos produtos 

Os produtos obtidos foram caracterizados quanto às características de 

fluidez através da determinação do fator de Hausner e índice de Carr pelos métodos 

descritos anteriormente para as partículas sementes no item 4.2.1.3 e, também pelo 

teor de compostos bioativos: ácido cafeico, ácido rosmarínico, carnosol e ácido 

carnósico, determinado por análise em HPLC-DAD, segundo método descrito a 

seguir. 

4.2.10.5 Determinação do teor de compostos bioativos por HPLC-DAD 

 

A metodologia para dosagem de ácido cafeico (ACF), ácido rosmarínico 

(AR), carnosol (C) e ácido carnósico (ACN) em HPLC foi adaptada do método 

descrito por Wellwood et al., (2004). Foi utilizado cromatógrafo líquido de alta 

eficiência Shimadzu Prominence, equipado com bombas de alta pressão mod. LC-

10 AD, amostrador automático mod. SIL-10ADVP, detector espectrofotométrico com 

arranjo de fotodiodos mod. SPD-M10A, controlado pelo software LC Solution. O 

equipamento foi equipado com coluna de fase reversa C-18 Shimadzu (250 x 4,6 

mm d.i., 5 m) termostatizada à temperatura de 30 ºC, usando pré-coluna C-18 para 

filtrar possíveis compostos presentes no extrato e que são insolúveis nos solventes 

de eluição (fase móvel). As fases móveis utilizadas foram 0,1 % ácido fórmico em água 

(A) e acetonitrila (B). Os gradientes variam de 15-35 % de B durante 0-20 minutos e de 

35-100% de B durante 20-30 minutos, permanecendo por 5 minutos em 100 % de B. O 

gradiente foi diminuído de 100-15 % de B de 35 a 37 minutos de análise, 

permanecendo mais 5 minutos em 15 % de B, finalizando a análise em 42 minutos. As 

fases móveis foram filtradas (0,45 µm, Millipore) e degaseificadas antes do uso, sendo 

empregada vazão total de 1,2 mL.min-1. O volume de injeção da amostra foi de 10µL e 

a detecção ocorre em 284 e 330 nm. Os picos cromatográficos foram identificados 

comparando seus tempos de retenção com os de padrões e analisando-se o perfil do 
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espectro UV referente ao pico. A quantificação foi feita por integração da área do pico 

em comparação com padrão externo. 

 As curvas analíticas foram confeccionadas utilizando soluções de padrões 

de ácido cafeico (ACF), ácido rosmarínico (AR), carnosol (C) e ácido carnósico 

(ACN) em diversas concentrações, seguindo-se a metodologia descrita anteriormente e 

validada segundo o “Guia para validação de métodos analíticos e bioanalíticos” 

(BRASIL, RE 899/2003). 

As amostras foram dissolvidas em metanol e mantidas sob agitação durante 

1 hora a 40 °C. Em seguida as amostras foram filtradas nos vials em Millipore de 0,45 

µm. Os ensaios foram realizados em triplicata. 

 

4.2.10.6 Determinação de porcentagem de perda e eficiência de 

encapsulação de compostos ativos nos grânulos finais. 

 

A porcentagem de perda, P(%), de compostos ativos foi determinada através 

da seguinte equação: 

 

100 x
T

 T- T
=(%) P

o a,

f a,o a,

                                                                           (7) 

onde: 

Ta,o = teor de ativos inicial (%); 

Ta,f = teor de ativos final (%). 

 

A eficiência de encapsulação, Ef (%), de compostos ativos foi determinada 

pela seguinte equação: 

 

 P(%) - 100=(%) Ef                                                                                  (8) 

onde: 

P(%) = porcentagem de perda (%). 
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4.2.10.7 Testes de estabilidade 

O estudo de estabilidade de medicamentos fitoterápicos é regido pela 

RDC 14/10.  Portanto, foi realizado estudo de estabilidade dos grânulos formados 

baseado em aspectos especificados nesta resolução. 

Para realização do estudo de estabilidade 5 g dos grânulos 

encapsulados/aglomerados com as formulações G e P foram acondicionados em 

placas de vidro abertas com 4,0 cm de diâmetro e 1,8 cm de altura. As amostras, em 

triplicata, foram submetidas às condições de estabilidade preconizadas pela RE n° 1, 

de 29 de julho de 2005 (BRASIL, 2005): 40 °C ± 2 °C e 75 % UR ± 5 % (estudo 

acelerado) e 30 °C ± 2 °C e 75 % UR ± 5 % (estudo de longa duração). As análises 

foram realizadas de 0 a 3 meses (estudo de longa duração), sendo as amostras 

colhidas a cada 15 dias. 

As amostras foram analisadas quanto ao teor de umidade e teor de 

compostos bioativos.  

O teor de umidade foi monitorado pesando-se as amostras antes de 

serem acondicionadas nas câmaras climáticas e após serem retiradas nos tempos 

pré-determinados. A diferença dos pesos das amostras após a retirada das câmaras 

climáticas e o peso inicial foi considerada como a porcentagem de umidade residual 

dos grânulos. 

O teor de compostos bioativos foi determinado por HPLC-DAD, segundo 

método descrito no item 4.2.10.5. 

 

4.2.10.8 Testes de digestão gastrointestinal in vitro 

Os testes de digestão in vitro foram realizados em dois estágios, 

simulando a digestão gástrica e intestinal. O método utilizado foi adaptado de Green 

et al, (2007), com algumas modificações. 

O período do teste foi de 180 min, sendo as amostras retiradas a cada 30 

min para dosagem dos compostos bioativos por HPLC-DAD pelo método descrito no 

item 4.2.10.5. Portanto, foram retiradas 7 amostras equivalentes aos tempos 0, 30, 
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60, 90, 120, 150 e 180 minutos. Os ensaios foram realizados em duplicata para os 

grânulos G e P. 

Inicialmente, amostras do tempo zero foram preparadas da seguinte 

maneira: alíquotas de 1 g dos grânulos G e P foram diluídas em 10 mL de solução 

salina 0,9 % e agitadas magneticamente durante 30 min, sob aquecimento em 

chapa aquecedora a 37 °C. Após, as amostras foram colocadas em tubo Falcon e 

centrifugadas a 7250 rpm por 10 min, filtradas nos vials em Millipore de 0,45 µm e 

submetidas à análise por HPLC-DAD. 

Foram então preparadas amostras para fase de digestão gástrica, onde 

amostras de 1 g dos grânulos G e P do tempo de 30 min foram acrescidas de 1 mL 

da solução de pepsina (40 mg/mL HCl 0,1 N)  e diluidas em 10 mL de solução salina 

0,9%. O pH foi ajustado para 2,0 ± 0,1 com solução de HCl 1 N. As amostras foram 

então, agitadas magneticamente durante 30 minutos a 37°. Após, estas foram 

colocadas em tubo Falcon e centrifugadas a 7250 rpm por 10 min, filtradas nos vials 

em Millipore de 0,45 µm e submetidas à análise por HPLC-DAD. 

Amostras de 1 g dos grânulos G e P do tempo de 60 min foram 

acrescidas de 1 mL da solução de pepsina (40 mg/mL HCl 0,1 N)  e diluídas em 10 

mL de solução salina 0,9%. O pH foi ajustado para 2,0 ± 0,1 com solução de HCl 1 

N. Foram agitadas magneticamente durante 60 minutos a 37 °C. Após, estas foram 

colocadas em tubo Falcon e centrifugadas a 7250 rpm por 10 min, filtradas nos vials 

em Millipore de 0,45 µm e submetidas à análise por HPLC-DAD. 

Em seguida foram preparadas as amostras para fase intestinal do 

processo de digestão, onde amostras de 1 g dos grânulos G e P do tempo de 90 min 

foram acrescidas de 1 mL da solução de pepsina (40 mg/mL HCl 0,1 N)  e diluídas 

em 10 mL de solução salina 0,9%. O pH foi ajustado para 2,0 ± 0,1 com solução de 

HCl 1 N. As amostras foram agitadas durante 60 minutos a 37 °C com agitador 

magnético. Em seguida, foi adicionado 1 mL de solução alcalina (150 mL de NaOH 1 

N e 14 g de PO4H2Na.2H2O em 1 L de água destilada) para ajustar o pH em 

aproximadamente 5,5 a 6,0. A seguir foi adicionada 3 mL de solução enzimática (1 

mg/mL de lípase de porco, 2 mg/mL de pancreatina, 12 mg/mL de bile em 19 mL de 

solução de NaHCO3 100 mM) e o pH ajustado para 7,0 a 7,5 com solução de NaOH 

0,1 N. As amostras foram mantidas sob agitação a 37 °C por mais 30 min. Após, 
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estas foram colocadas em tubo Falcon e centrifugadas a 7250 rpm por 10 min, 

filtradas nos vials em Millipore de 0,45 µm e submetidas à análise por HPLC-DAD. 

As amostras dos tempos de 120, 150 e 180 min de processo de digestão 

foram preparadas e submetidas às mesmas condições da amostra de 90 min, 

modificando apenas o tempo de agitação após a adição da solução enzimática, que 

foram de 60, 90 e 120 min, respectivamente, sendo então colocadas em tubo Falcon 

e centrifugadas a 7250 rpm por 10 min, filtradas nos vials em Millipore de 0,45 µm e 

submetidas à análise por HPLC-DAD. 
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ETAPA VI 

Nesta etapa do trabalho foi realizado o revestimento de grânulos obtidos 

na etapa V através do processo de encapsulação de extrato vegetal com dois tipos 

de agentes encapsulantes: goma Arábia e concentrado proteico de soro de leite 

associados à maltodextrina, com agente de revestimento Opadry® II, tipo 85F – 

19193, constituído de matriz hidrofílica de polivinilálcool – PVA, de liberação 

imediata, visando maior proteção e estabilidade dos compostos bioativos dos 

grânulos. 

Os processos e produtos obtidos foram avaliados, sendo os produtos 

submetidos a testes de estabilidade acelerada e de longa duração analisando-se o 

teor de compostos ativos. 

 

4.2.11 Revestimento dos grânulos obtidos usando-se diferentes 

agentes encapsulantes 

Os grânulos foram obtidos conforme descrito na Etapa V no item 4.2.10.2.  

 

4.2.11.1 Suspensão de revestimento dos grânulos 

 

Foi utilizado como agente de revestimento o Opadry® II em suspensão 

aquosa com teor de 15 % de sólidos. 

 

4.2.11.2 Processo de revestimento dos grânulos formados 

 Obtidos os grânulos através do processo descrito anteriormente no item 

4.2.10.2, iniciou-se o processo de revestimento dos grânulos formados com a 

suspensão de Opadry® II. A vazão da formulação de alimentação (Ws) foi de 7,0 

g/mL. A vazão e a pressão do ar de atomização foi de 20 L/min e 2 kgf/cm2, 

respectivamente. A velocidade inicial do ar de fluidização foi de 1,04 m/s, sendo 

aumentada para 1,18 m/s após 10 min de processo. O regime operacional foi 
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intermitente, sendo a atomização da composição de alimentação interrompida aos 

15 min de processo e a fluidização dos granulos mantidas durante 5 min. O processo 

de revestimento teve duração de 25 min.  

 

4.2.11.3 Avaliação do desempenho do processo de revestimento  

Os processos foram avaliados pela determinação da eficiência de 

revestimento e porcentagem de aglomeração. A eficiência de revestimento (η) foi 

definida pelo percentual entre a massa do material aderido às partículas sementes e 

a massa de sólidos da formulação contendo o extrato vegetal e a formulação de 

revestimento. Foi utilizada a seguinte equação para esta determinação: 

)θ*C*W(+)θ*C *(W

  M -M
=(%) η

2s2s21s1s1

op,fp,
                                                               (9) 

onde:  

Mp,f = massa final das partículas no leito (g);  

Mp,o = massa inicial das partículas (g);  

Ws1 = vazão de composição alimentada contendo extrato vegetal (g/min.); 

Cs1 = concentração de sólidos totais da formulação atomizada contendo extrato 

vegetal (g); 

 θ1 = tempo de processo de atomização da formulação contendo extrato vegetal 

(min.);  

Ws2 = vazão de composição de revestimento contendo Opadry® II (g/min.); 

Cs2 = concentração de sólidos totais da formulação de revestimento (g);  

θ2 = tempo de processo de revestimento com a formulação de revestimento (min). 

A porcentagem de aglomeração foi calculada como descrito no item 

4.2.1.2. 
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4.2.11.4 Caracterização dos grânulos revestidos  

Os grânulos obtidos foram caracterizados quanto ao teor de umidade, 

atividade de água, diâmetro médio e propriedades de fluidez conforme descrito nos 

itens 4.2.6.2.1; 4.2.6.2.2; 4.2.6.2.3 e 4.2.1.3, respectivamente. 

 

4.2.11.5 Morfologia dos produtos obtidos 

A morfologia dos grânulos revestidos foi analisada por microscopia 

eletrônica de varredura conforme descrito no item 4.2.7.7.  

 

4.2.11.6 Determinação do teor de compostos bioativos por HPLC-DAD 

dos grânulos revestidos 

 

A determinação do teor de compostos bioativos foi realizada por HPLC-

DAD conforme método descrito no item 4.2.10.5. 

 

4.2.11.7 Determinação da percentagem de perda e eficiência de 

encapsulação dos compostos bioativos dos grânulos revestidos 

A percentagem de perda e eficiência de encapsulação dos compostos 

bioativos dos grânulos revestidos foram determinadas como descrito no item 

4.2.10.6. 

 

4.2.11.8 Testes de estabilidade 

Os grânulos revestidos com Opadry® II foram submetidos a testes de 

estabilidade como descrito no item 4.2.10.7 para os grânulos não revestidos.   
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

ETAPA I 

5.1.1 Caracterização de partículas sementes 

As partículas inertes, com estruturas e tamanhos diferentes, escolhidas 

para os estudos preliminares no desenvolvimento deste trabalho foram inicialmente 

tamisadas para separação em diferentes faixas granulométricas e caracterizadas 

quanto ao diâmetro médio, distribuição granulométrica, índice de polidispersidade 

(SPAN) e fator de forma por análise de imagem. A Figura 12 apresenta imagens 

típicas das partículas utilizadas na análise granulométrica e a Tabela 4 apresenta as 

características físico-químicas relacionadas com a distribuição de tamanho e forma 

das partículas. 
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Figura 12. Fotografias das partículas sementes utilizadas para determinação da 

distribuição granulométrica por análise de imagens. 
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Tabela 4. Caracterização físico-química das partículas inertes relacionadas com a 

distribuição de tamanho e forma das partículas. 

 Propriedades 

Partículas 
dp 

(µm) 

dm 

 (µm) 

d90 
(µm) 

d50 
(µm) 

d10 
(µm) 

SPAN 
(-) 

Φ  
(-) 

Açúcar cristal 
400 

(141,42) 
446,75 
(86,80) 

580 475 360 0,46 0,61 

Suglets® 

PF001 
302,5 

(74,25) 
312,54 
(37,48) 

360 310 270 0,29 0,75 

Suglets® 

PF006 
550 

(70,71) 
615,11 
(67,83) 

700 600 550 0,25 0,82 

Cel. 
microcristalina 

362,5 
(88,40) 

423,12 
(58,94) 

540 445 350 0,43 0,69 

Celphere® CP 
305 

400 
(141,42) 

422,40 
(47,36) 

460 430 380 0,19 0,86 

Celphere® CP 
507 

605 
(148,49) 

601,57 
(45,96) 

660 610 540 0,20 0,86 

Farinha 
mandioca 

400 
(141,42) 

466,80 
(74,45) 

555 480 385 0,35 0,66 

Arroz 
400 

(141,42) 
450,87 
(93,99) 

480 400 290 0,47 0,67 

dp = diâmetro médio das partículas obtido por peneiramento; dm = diâmetro médio 
das partículas obtido por análise de imagem; d90 = tamanho de partículas 
correspondente a 90% da distribuição de tamanho; d50= tamanho de partículas 
correspondente a 50% da distribuição de tamanho; d10= tamanho de partículas 
correspondente a 10% da distribuição de tamanho; SPAN = índice de 
polidispersidade; Φ = fator de forma. 

 

Os valores do tamanho das partículas obtidos por peneiramento e através 

de análise por imagem foram comparados. Os diâmetros médios obtidos nos dois 

procedimentos foram similares um ao outro. Entretanto, verificou-se ligeiro aumento 

no diâmetro de algumas partículas nos resultados obtidos por análise de imagem em 

relação ao peneiramento, principalmente para as partículas menos esféricas como a 

celulose microcristalina, a farinha de mandioca e o arroz. Esse resultado era 



RESULTADOS E DISCUSSÃO    83 

 

esperado e se deve principalmente à diferença existente no modo de avaliação da 

granulometria nos dois métodos.  

No peneiramento, as partículas geralmente passam através da malha dos 

tamises em posição predominante no sentido longitudinal, de menor dimensão. 

Porém, quando se analisa o tamanho das partículas por imagem, estas se 

depositam na posição de maior estabilidade, ou de maior transversalidade, apoiadas 

na superfície de onde foi obtida a imagem. Assim, o diâmetro é ligeiramente maior, 

dependendo do fator de forma do material. 

Em partículas mais esféricas, como no caso do Celphere® CP, Suglets® 

ou mais quadradas, como o açúcar cristal, não há grandes diferenças entre os 

diâmetros transversais e longitudinais e, portanto, a diferença de tamanho 

apresentada nos dois métodos é insignificante. No caso do açúcar cristal, como há 

grânulos com formato retangular além do quadrado, ocorre uma pequena diferença 

nos tamanhos obtidos por peneiramento e por análise de imagem. 

Os resultados mostram que as partículas obtidas por esferonização, como 

os pellets de açúcar e de celulose, apresentam maiores fatores de forma. Além 

disso, os valores de SPAN apresentados mostram que estas partículas apresentam 

faixa granulométrica estreita. Em contrapartida, as partículas que tem formas mais 

irregulares como a farinha de mandioca, a celulose microcristalina e o arroz, 

apresentaram menor fator de forma e maior polidispersidade. 

 As partículas de açúcar cristal e de arroz apresentaram maior 

polidispersidade, pois, devido às suas durezas, elas são quebradas em partes 

irregulares durante o processo de moagem, resultando em formas mais irregulares 

em comparação à farinha de mandioca e de celulose microcristalina. 

Partículas com estruturas mais esféricas favorecem o processo de 

crescimento dos grânulos por revestimento (layering) por permitirem uma deposição 

mais homogênea da composição de alimentação sobre a superfície das partículas 

no leito fluidizado. Partículas mais irregulares tendem a favorecer o crescimento por 

aglomeração, formando grânulos maiores, que, dependendo das condições 

operacionais utilizadas, podem levar à defluidização do sistema devido à formação 

de canais preferenciais de passagem do ar de fluidização. Em um estudo 
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desenvolvido por Ramachandran et al. (2012), foi avaliado o efeito da 

polidispersividade do tamanho de partículas sementes na homogeneidade dos 

grânulos formados, mostrando que a distribuição de tamanhos não teve efeito 

significativo sobre a distribuição de tamanho dos grânulos, mas apresentou grande 

influência na composição e porosidade destes. 

Na Tabela 5 estão apresentadas as características físico-químicas 

relacionadas às densidades e propriedades de fluidez das partículas. 

As partículas de açúcar, que apresentam estrutura cristalina, e os pellets 

de açúcar e de celulose, possuem maior densidade, seguidos pelo arroz, farinha de 

mandioca e celulose microcristalina, sendo que esta possui estrutura mais porosa e, 

portanto, menor densidade.  

A densidade também está relacionada à perda por elutriação no sistema 

de fluidização, ou seja, quanto menor a densidade da partícula, maior o seu arraste 

em relação a uma partícula de maior densidade. Este fato interfere também na 

fluidodinâmica das partículas. Partículas menos densas, geralmente apresentam 

menor velocidade mínima de fluidização. 

As propriedades de fluidez das partículas foram avaliadas baseadas no 

fator de Hausner e índice de Carr. Todas as partículas apresentaram fator de 

Hausner inferior a 1,25 e índice de Carr entre 0 e 16%, indicando, assim, excelente 

fluidez (Wells, 1988; De Jong, Hoffmann e Finkers, 1999). 
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Tabela 5. Caracterização físico-química das partículas sementes relacionada às 

densidades e características de fluidez. 

 Propriedades 

Partículas ρb (g/mL) ρT,1250 (g/mL) FH (-) IC (%) 

Açúcar cristal 0,95 0,97 1,03 2,50 

Suglets® PF001 0,78 0,88 1,13 12,83 

Suglets® PF006 0,88 0,88 1,00 0,0 

Celulose microcristalina 0,41 0,45 1,10 9,84 

Celphere® CP 305 0,93 0,99 1,10 6,45 

Celphere® CP 507 0,95 0,95 1,07 6,78 

Farinha mandioca 0,60 0,66 1,10 10,34 

Arroz 0,74 0,76 1,03 2,94 

ρb = densidade bruta; ρT,1250 = densidade de compactação; FH = fator de 

Hausner; IC = índice de Carr. 

 

5.1.2 Caracterização fluidodinâmica do sistema 

A caracterização fluidodinâmica das diferentes partículas em leito 

fluidizado foi realizada visando avaliar suas características de fluidização. Esta 

análise é importante para determinação de parâmetros operacionais em um 

processo em leito fluidizado baseado nos valores experimentais da velocidade de 

mínima fluidização (Umf) obtidos através de intersecções da linha de leito fixo com a 

queda de pressão no leito (ΔP) (Wen e Yu, 1996). A velocidade mínima de 

fluidização é a velocidade necessária para que ocorra a suspensão inicial das 

partículas sementes, estabelecendo o limite inferior das velocidades operacionais do 

sistema. Para o processo de aglomeração/encapsulação em leito fluidizado, é 

normalmente de cinco a seis vezes a velocidade mínima de fluidização (Parikh e 

Mogavero, 2005). 
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Os ensaios foram realizados adicionando-se 300 g e 600 g de cada 

partícula no interior do leito à temperatura ambiente (25 °C). A Figura 13 apresenta 

gráficos típicos de queda de pressão no leito em função da velocidade do ar de 

fluidização obtida para as partículas de farinha de mandioca e Celphere® CP-305. A 

Tabela 6 apresenta as condições operacionais e os resultados experimentais da Umf 

para as diferentes partículas estudadas. Todos os resultados foram semelhantes aos 

reportados na literatura para partículas classificadas como tipo B pelo diagrama 

simplificado de Geldart (Geldart, 1973; Olowson e Almstedt, 1991; Yates, 1998).  

 

Tabela 6. Condições operacionais e parâmetros fluidodinâmicos. 

Partículas dP (µm) M0 (g) H0 (cm) Umf (m/s) 

Açúcar cristal 300-500 
300 4,0 0,05 

600 7,3 0,06 

Suglets® PF001 250-355 
300 4,3 0,03 

600 8,0 0,04 

Suglets® PF006 500-600 
300 4,2 0,07 

600 8,0 0,08 

Celulose microcristalina 300-425 
300 6,5 0,03 

600 10,5 0,04 

Celphere® CP - 305 300-500 
300 4.0 0,06 

600 7.5 0,06 

Celphere® CP - 507 500-710 
300 4.0 0,10 

600 7.5 0,10 

Farinha de mandioca 300-500 
300 6,0 0,03 

600 9,3 0,04 

Arroz 300-500 
300 3,7 0,06 

600 7,5 0,07 

dp = faixa granulométrica; M0 = massa de partículas no leito; H0 = altura das 

partículas no leito; Umf = velocidade de mínima fluidização. 
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Figura 13.  Resultados da queda de pressão no leito em função da velocidade do 

gás de fluidização (farinha de mandioca e pellets de celulose microcristalina). 
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As partículas de maior granulometria e densidade, como os pellets de 

açúcar e de celulose, apresentaram maior velocidade mínima de fluidização.  

Todas as partículas apresentaram bom comportamento fluidodinâmico, ou 

seja, em regime borbulhante constante até a velocidade do ar de fluidização final 

avaliada. Entretanto, as partículas de celulose microcristalina, que apresentaram 

baixa Umf, baixa densidade e por serem mais porosas, tendem a sofrer maior 

elutriação no processo em leito fluidizado, sendo necessárias alterações no sistema, 

como a incorporação de uma expansão na parte superior da coluna, de modo a 

aumentar a área da seção transversal do leito, diminuindo a velocidade do gás e 

consequentemente as perdas por elutriação. 

Os valores experimentais da Umf das partículas sementes avaliadas foram 

comparados com estimativas obtidas através de equações propostas por Wen e Yu 

(1966), Babu et al. (1978), Thonglimp (1981) e Lucas et al. (1986), derivadas da 

equação de Ergun  Essas equações estão apresentadas na Tabela 7. 

O número de Arquimedes (Ar) e a Umf são definidos, respectivamente, 

como: 

 2

gpg
3

P

μ

 g )ρ - ρ( ρ d
=Ar                                                                                   

 ρd

 Re μ
=U

gp

mf

mf                                       

onde,  

dP = diâmetro da partícula (m); 

ρg = densidade do fluido (kg m-3); 

ρp = densidade da partícula (kg m-3); 

g = acelaração gravitacional (m s-1); 

µ = viscosidade do fluido (Pa s); 

Remf = número de Reynolds (-). 
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Tabela 7. Equações empíricas para predição da Umf. 

Autores Equações 

Wen e Yu (1966) Remf = (33,72 + 0,0408Ar)1/2 – 33,7 

Babu et al. (1978) Remf = (25,252 + 0,0651Ar)1/2 – 25,25 

Thonglimp (1981) Remf = (31,62 + 0,0925Ar)1/2 – 31,6 

Lucas et al. (1986) 

Remf = (29,52 + 0,0357Ar)1/2 – 29,5   (0,8 ≤ Φ ≤ 1) 

Remf = (32,12 + 0,0571Ar)1/2 – 32,1   (0,5 ≤ Φ ≤ 0,8) 

Remf = (25,22 + 0,0672Ar)1/2 – 25,2  (0,1 ≤ Φ ≤ 0,5) 

Remf = número de Reynolds (adimensional); Ar = número de Arquimedes 

(adimensional); Φ = fator de forma. 

 

A maioria dos autores restringe o uso da equação de Ergun devido à 

dificuldade para determinar o fator de forma das partículas e a porosidade no leito, 

que fazem parte desta equação para determinar a Umf, preferindo utilizar correlações 

experimentais obtidas com dados da literatura. Wen e Yu (1966) correlacionam 

dados para partículas com fator de forma igual a 1, ou seja, esfera perfeita, o que 

pode diminuir sua exatidão para partículas que apresentam forma regular (Lucas et 

al., 1986). 

Lucas et al. (1986) visando reduzir de erros na determinação da Umf para 

partículas classificadas de acordo com o fator de forma, usou a equação de Ergun 

como ponto inicial e a variação da porosidade do leito em função da forma da 

partícula estudada por Brownel et al. (1950), que apresentou concordância com 

dados experimentais determinados por Wen e Yu (1966). As partículas foram 

classificadas em três categorias de acordo com o fator de forma apresentado: 

partículas arredondadas, agudas e outras. De acordo com essa classificação foram 

propostas três equações para determinação da Umf, apresentadas na Tabela 7. 

A Tabela 8 apresenta os valores experimentais da Umf das partículas e os 

estimados através das correções utilizadas. 
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Tabela 8 - Valores experimentais médios de Umf e estimados a partir das 

correlações da literatura. 

 Umf (m/s) 

Partículas 
Valores 

experimentais 
médios 

Wen e Yu 
(1966) 

Babu et al. 
(1978) 

Thonglimp 
(1981) 

Lucas et al. 
(1986) 

Açúcar cristal 0,06 0,06 0,11 0,14 0,08 

Suglets® 

PF001 

0,04 0,02 0,04 0,06 0,04 

Suglets® 

PF006 
0,08 0,10 0,19 0,22 0,10 

Celphere® 

305 
0,06 0,05 0,10 0,12 0,05 

Celphere® 

507 
0,10 0,10 0,20 0,23 0,10 

Cel. 

Microcrist. 
0,04 0,02 0,04 0,05 0,03 

Far. 

mandioca 
0,04 0,04 0,07 0,10 0,06 

Arroz 0,07 0,05 0,09 0,11 0,07 

 

A comparação entre os valores experimentais e os valores estimados 

mostram que as correlações de Wen e Yu (1966) e Lucas et al. (1986) apresentaram 

melhor concordância, sendo os desvios da ordem de 0 a 43% e de 0 a 71%, 

respectivamente. Menores desvios entre os valores experimentais e estimados 

foram obtidos para as partículas de maiores fatores de forma. 

As correlações obtidas com as equações de Babu et al. (1978) e 

Thonglimp (1981) apresentaram grandes desvios entre os valores experimentais e 

calculados, variando de 14 a 153% e 43 a 193%, respectivamente. As diferenças 
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observadas se devem às condições de processo, às características do sistema de 

fluidização e, também, diferentes estruturas das partículas utilizadas pelos autores. 

Os resultados obtidos neste estudo demonstraram que as características 

físico-químicas das partículas avaliadas são adequadas e apresentam boas 

características de fluidização, evidenciando potencial para serem utilizadas como 

partículas sementes em processos de aglomeração e/ou revestimento em leito 

fluidizado para obtenção de produtos com as características desejadas. 

 

5.1.3 Caracterização da solução extrativa e do extrato vegetal 

concentrado 

A solução extrativa obtida a partir das folhas moídas de Rosmarinus 

officinalis usando etanol 70 % (v/v) como solvente por maceração dinâmica e o 

extrato vegetal concentrado em rota-evaporador foram caracterizados quanto ao teor 

de sólidos e a densidade, estando os resultados apresentados na Tabela 9. 

 

Tabela 9. Caracterização física da solução extrativa e do extrato concentrado de 

Rosmarinus officinalis. 

 Densidade (g/cm3) Teor de sólidos (%) 

Solução extrativa 0,91 3,02 (0,16) 

Extrato concentrado 0,95 10,12 (0,23) 

 

5.1.4 Ensaios pré-operacionais em leito fluidizado para adequação do 

sistema e determinação dos parâmetros operacionais 

Ensaios preliminares foram realizados para análise do sistema utilizado, 

visando o reconhecimento de pontos que necessitavam de ajustes e, também, para 

avaliação prévia dos parâmetros operacionais.  

Nestes ensaios a celulose microcristalina com granulometria entre 300 e 

425 µm foi utilizada como partícula semente. A composição de alimentação foi 
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constituída por solução aquosa de goma Arábica e maltodextrina (DE14), na 

proporção de 3:2 e teor de sólidos de 30 %. A alimentação da composição foi 

realizada através de um bico atomizador duplo fluido de mistura externa, instalado a 

uma altura de 30 cm em relação à placa distribuidora de ar. As condições 

operacionais empregadas foram: vazão da composição de alimentação (Ws) de 2,0 

g/min; vazão do ar de atomização (Wat) de 15 L/min; pressão do ar de atomização 

(Pat) de 1,5 kgf/cm2; vazão do ar de fluidização (U)  de 0,44 m3/min; temperatura do 

gás de entrada (Tgi) de 70 °C; temperatura do ambiente (Tamb) de 24 °C e umidade 

relativa do ar ambiente (UR) de 43 %.  

Foram observados vários problemas durante os processos em avaliação, 

como: grande adesão das partículas sementes na parede do interior do leito e no 

bico atomizador, dificultando a aspersão da composição de alimentação que, depois 

de determinado, tempo passou a gotejar em vez de ser atomizada; significativa 

elutriação das partículas sementes, o que prejudica o rendimento do processo e 

formação de grandes aglomerados levando à defluidização do sistema. 

Portanto, outros ensaios se fizeram necessários para melhor adequação 

do sistema, como a avaliação do efeito da carga eletrostática, o tipo de bico 

atomizador e o uso de partículas sementes de maior densidade no desenvolvimento 

do processo, minimizando assim os problemas ocorridos.   

 

5.1.4.1 Análise do efeito da carga eletrostática  

 Foram realizados experimentos com 200 g de partículas de celulose 

microcristalina com diâmetro entre 300 a 425 µm. Os ensaios foram realizados no 

leito com e sem aspersão de água, e temperaturas de 40, 50 e 70 °C. Avaliou-se a 

intensidade da aderência das partículas nas paredes do leito e no bico atomizador 

devido à geração de cargas eletrostáticas em função da temperatura e da umidade 

do ar de fluidização. 

 A altura do bico atomizador em relação à placa distribuidora foi mantida 

em 30 cm. Após estes ensaios foi feito o aterramento do leito e o revestimento da 

coluna de vidro com folha de alumínio. A tabela 10 apresenta as condições 

experimentais utilizadas, sendo os experimentos 1, 2, 3 e 4 realizados sem 
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aterramento do sistema e o ensaio 5 com aterramento do sistema. O ensaio 6 foi 

realizado com aterramento, utilizando como partícula semente Suglets® com 

tamanho entre 250 e 355 µm, para comparação do efeito com partículas de 

estruturas diferentes. 

 

Tabela 10. Condições experimentais empregadas nos ensaios da análise do efeito 

de cargas eletrostáticas em função da temperatura e umidade no leito. 

Ensaios Atomização 
de água 

Ws 

(g/min) 
Wat 

(L/min) 
Pat 

(kgf/cm2) 
U 

(m/s) 
Tgi 

(°C) 
Tamb 
(°C) 

UR 
(%) 

1 Sem - 15 2,5 0,34 40 28,4 45 

2 Sem - 15 2,5 0,34 50 28,4 45 

3 Sem - 15 2,5 0,34 70 28,4 45 

4 Com 2,0 15 2,5 0,34 70 23,5 46 

5 
Com e 

aterramento 
2,0 15 2,5 0,34 70 24,0 46 

6 
Com e 

aterramento  
2,0 15 2,5 0,48 70 31,3 52 

Ws = vazão de água; Wat = vazão do ar de atomização; Pat = pressão do ar de 

atomização; U = velocidade do ar de fluidização; Tgi = temperatura do gás de 

entrada; Tamb = temperatura do ambiente; UR = umidade relativa do ar ambiente. 

 

Devido à propensão das partículas sólidas se tornarem carregadas 

eletricamente em função do atrito, não é de se surpreender que os fenômenos 

eletrostáticos sejam pronunciados em leitos fluidizados. A movimentação vigorosa 

das partículas, com constante contato partícula-partícula e partícula-parede promove 

a geração de carga elétrica. Para reduzir este problema, existem alguns métodos 

que incluem a umidificação do ar de fluidização, o revestimento de partículas 
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condutoras, a escolha de partículas mais condutivas, a adição de agentes 

antiestáticos, além do aterramento do equipamento. Geralmente, a umidade relativa 

entre 60 % a 70 % reduz significativamente a carga eletrostática. Porém, há o 

inconveniente de que a maior porcentagem de umidade aumenta a coesividade de 

algumas partículas, impedindo o adequado funcionamento do processo. Além das 

condições de processo serem ditadas pela aplicação a que se destina, a escolha 

das partículas também deve levar em consideração suas características 

eletrostáticas (Jones, 1988). 

Os experimentos realizados mostraram claramente os efeitos da umidade, 

temperatura e aterramento do sistema nos processos em leito fluidizado. Nos cinco 

primeiros minutos do ensaio 1 houve pouca aglomeração de partículas aderidas na 

parede do leito e no atomizador. Porém, a partir de sete minutos, ocorreu intensa 

adesão inter-partículas, que permaneceu constante durante todo o processo. Nos 

experimentos 2 e 3, com o aumento da temperatura, ocorreu maior adesão, sendo 

maior no experimento 3 à temperatura de 70 °C, evidenciando que com 

temperaturas mais elevadas o efeito de geração de carga eletrostática é mais 

pronunciado, provavelmente em decorrência da significativa redução da umidade no 

interior do sistema. 

No experimento 4, que foi conduzido com aspersão de água pelo 

atomizador, ocorreu menor adesão que nos ensaios anteriores, indicando que o 

aumento na umidade contribui para diminuição da carga eletrostática gerada no 

processo. 

Por outro lado, com o aterramento do sistema, experimento 5, quase não 

ocorreu adesão de partículas devido à geração de carga eletrostática nas paredes 

do equipamento e no bico atomizador durante todo o tempo do ensaio (30 minutos).  

Realizando o experimento 6 com partículas de Suglets®, que foi iniciado 

sem aterramento do sistema e sem atomização de água, à temperatura de 70 °C, 

observou-se maior aderência de partículas que no experimento 3 e, depois de 15 

minutos quando foi aspergido água, ainda houve adesão de partículas mais 

pronunciada que no experimento 4. Finalmente, com o aterramento do sistema, nas 

mesmas condições do experimento 5, ocorreu a redução significativa das partículas 

aderidas no leito e no atomizador.  
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A Figura 14 apresenta as fotografias do equipamento durante os ensaios 

1 a 6. 

 

Figura 14. Fotografias dos ensaios realizados para análise do efeito da carga 

eletrostática na fluidização das partículas. 

A partir dos resultados obtidos podemos concluir que o controle da carga 

eletrostática das partículas é de fundamental importância, pois afeta todo o sistema 

impedindo uma operação estável. O aumento da temperatura e/ou a diminuição da 
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umidade no sistema, aumentam a carga eletrostática das partículas, gerando maior 

adesão no equipamento, prejudicando o processo. Portanto, a estrutura das 

partículas, o teor de umidade e o aterramento do sistema tem papel fundamental no 

controle da carga eletrostática, sendo responsáveis pelo sucesso ou falha da 

operação.  

Assim, para a realização apropriada deste trabalho, o sistema foi aterrado 

e a coluna de vidro do leito revestida com folha de alumínio em todos os 

experimentos realizados, proporcionando maior controle da carga eletrostática 

gerada.  

 

5.1.4.2 Testes preliminares com diferentes bicos atomizadores – duplo 

fluido com mistura externa e mistura interna 

Devido ao constante entupimento do bico atomizador e à aderência de 

partículas na saída deste, ocasionando interferências na atomização da composição 

de alimentação, foram feitos alguns experimentos utilizando diferentes composições 

de alimentação contento extrato vegetal concentrado de Rosmarinus officinalis e 

sem partículas iniciais, com bico atomizador duplo-fluido com mistura externa, 

instalado 30 cm acima da placa distribuidora de ar, para avaliação do efeito de 

diferentes condições operacionais no bloqueio do bico atomizador. Para isto, foram 

utilizadas as formulações I e II, que contêm extrato de Rosmarinus officinalis, e 

estearato de magnésio como agente antiaglutinante. 

As formulações utilizadas foram: 

I - Solução aquosa contendo extrato vegetal concentrado, goma Arábica, 

maltodextrina (DE14), estearato de magnésio (1:2:1:0,5) a 20% de sólidos. 

II - Solução aquosa contendo extrato vegetal concentrado, goma Arábica, 

maltodextrina (DE14), estearato de magnésio (1:2:1:0,5) a 30% de sólidos. 

Em seguida, foi realizado experimento utilizando atomizador com bico 

duplo-fluido com mistura interna. A Tabela 11 apresenta as condições experimentais 

destes testes para avaliar as condições experimentais e o tipo de bico atomizador. 
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Tabela 11. Condições experimentais empregadas nos testes do bico atomizador. 

Ensaios Formulações 
Ws 

(g/min) 
Wat 

(L/min) 
Pat 

(kgf/cm2) 
U 

(m/s) 
Tgi 

(°C) 
Tamb 
(°C) 

UR 
(%) 

7 I 3,0 15 2,5 0,42 70 31,6 58 

8 I 3,0 10 1,0 0,42 70 31,6 58 

9 I 5,0 15 2,5 0,42 70 32,3 50 

10 I 5,0 10 1,0 0,42 70 28,9 72 

11 II 5,0 15 2,5 0,42 70 28,3 66 

12 II 3,0 10 1,0 0,42 70 28,3 66 

13 II 3,0 10 1,0 0,42 70 28,3 66 

14 II 3,0 15 2,5 0,42 70 28,3 66 

Ws = vazão da composição de alimentação; Wat = vazão do ar de atomização; Pat = 
pressão do ar de atomização; U = velocidade do ar de fluidização; Tgi = temperatura 
do gás de entrada; Tamb = temperatura do ambiente; UR = umidade relativa do ar 
ambiente. 

 

No ensaio 7, não ocorreu o entupimento do atomizador, mas a formação 

de um filete da formulação alimentada mais seca, aderido ao lado da saída do bico, 

logo no início do processo. Com a diminuição da vazão e pressão do ar de 

atomização com o intuito de não ocorrer a secagem e aderência da formulação no 

bico, no ensaio 8 se observou redução desta aderência, porém, a aspersão da 

formulação ficou pulsátil. No ensaio 9, foi aumentada a vazão da formulação e 

também a vazão e pressão do ar de atomização para que esse problema fosse 

contornado. Neste ensaio ocorreu uma boa atomização sem entupimento ou 

aderência no atomizador. O ensaio 10 foi realizado nas condições de vazão da 
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solução do ensaio anterior, porém, com redução da vazão e pressão do ar de 

atomização. Ocorreu então, aderência da formulação ao redor do bico e posterior 

entupimento deste. 

Foram realizados os mesmos experimentos com a formulação de 

alimentação II, com teor de sólidos maior, ou seja, a 30%. Em todos os ensaios 

(11,12, 13 e 14) ocorreu aderência da formulação de alimentação no bico 

atomizador ocasionando o gotejamento desta em vez da atomização e posterior 

entupimento do bico no decorrer do processo. 

Em seguida foi realizado outro experimento com partículas de Suglets® 

com diâmetro de 250 a 355 µm nas condições do teste 9. Porém, neste ensaio 

ocorreu a formação de aglomerado ao lado do bico atomizador, interferindo com a 

atomização da formulação e, por volta de 12 minutos de processo, ocorreu a 

defluidização do leito. 

Devido aos problemas ocorridos com a atomização da formulação de 

alimentação em todos os ensaios realizados, foi adquirido, um atomizador tipo duplo-

fluido com mistura interna (Spraying Systems) e realizado novo ensaio com 

partículas de Suglets® nas mesmas condições de processo do ensaio anterior. 

Observou-se uma com boa atomização durante todo o processo, sem formação de 

agregados de partículas e/ou formação de filete da formulação no bico, com boa 

fluidização das partículas. 

Portanto, este bico atomizador duplo-fluido com mistura interna foi 

empregado nos ensaios posteriores em decorrência dos bons resultados obtidos 

neste ensaio. Os experimentos preliminares evidenciaram que as condições 

operacionais – vazão da formulação de alimentação, vazão e pressão do ar de 

atomização e, principalmente, o tipo de bico atomizador, influenciam fortemente no 

processo de aglomeração.  

 

5.1.5 Estudo inicial de formulações de encapsulação 

Nesta fase preliminar do desenvolvimento do trabalho foram estudadas 

algumas formulações para avaliação do desempenho do equipamento na formação 

do produto. Foram escolhidos agentes ligantes muito empregados na encapsulação 

de produtos alimentícios e farmacêuticos, como a goma Arábica, a cera de abelha, o 
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PVA, assim como adjuvantes, emulsionantes e agentes de preenchimento como o 

Aerosil®, o Tween 80 e a lactose, respectivamente. 

As formulações testadas foram: 

 F1 - Extrato vegetal concentrado (10% de sólidos). 

 F2 - Extrato vegetal concentrado + lactose + PVA (1/0,8/0,2) – 20% 

sólidos. 

 F3 - Extrato vegetal concentrado + goma Arábica + Aerosil® 200 

(1/0,9/0,1) – 20% sólidos. 

 F4 - Extrato vegetal concentrado + cera de abelha + lactose + Aerosil® 

200  + Tween 80 (1/0,4/0,4/0,1/0,1) – 20% sólidos. 

 F5 - Extrato vegetal concentrado + goma Arábica + Aerosil® 200 

(1/1,8/0,2) – 20% sólidos. 

As formulações foram inicialmente avaliadas quanto ao aspecto visual, 

sendo colocadas em placa de Petri e submetidas à estufa a 50 °C até a secagem, 

aproximadamente 24 h. Em seguida, as placas foram retiradas da estufa e raspadas 

com o auxílio de uma espátula de aço inox para avaliar o desprendimento da placa, 

obtendo-se uma caracterização qualitativa da adesividade das formulações na placa.  

Também foi realizada a caracterização reológica destas formulações. 

Quanto ao aspecto visual, todas as formulações se apresentaram 

satisfatórias quanto à adesividade ou pegajosidade antes e após a secagem. Quanto 

às características reológicas, todas as formulações apresentaram comportamento 

quase Newtoniano. A Figura 15 apresenta as fotografias do aspecto visual das 

formulações e o comportamento reológico através dos gráficos da taxa de 

deformação em relação à tensão de cisalhamento. Os valores da viscosidade 

aparente de cada formulação foram obtidos à rotação do spindle de 25 rpm, sendo 

os resultados obtidos apresentados na Tabela 12.  
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τ: Tensão de cisalhamento (dinas/cm2); δ: Taxa de deformação (s-1). 

Figura 15. Aspecto visual e comportamento reológico das formulações. 
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Tabela 12. Viscosidade das formulações a 25 rpm. 

Formulações Viscosidade (cP) 

F1 9,24 (1,35) 

F2 36,59 (1,02) 

F3 24,77 (2,79) 

F4 16,56 (0,34) 

F5 71,62 (4,57) 

 

O extrato puro apresenta menor viscosidade e comportamento 

praticamente newtoniano, uma vez que os adjuvantes utilizados causam aumento na 

viscosidade. As formulações F3 e F5 são compostas pelos mesmos adjuvantes, 

porém a F5 apresenta o dobro da quantidade destes. Esta diferença é evidenciada 

pela diferença nas viscosidades das formulações, onde a F5 com maior teor de 

goma Arábica e dióxido de silício coloidal, apresenta maior viscosidade que a F3 e 

tendência ao comportamento pseudoplástico. 
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5.1.6 Processos preliminares de encapsulação/aglomeração em leito 

fluidizado 

Foram realizados experimentos de encapsulação/aglomeração utilizando 

as quatro formulações avaliadas (F2 A F5) no item anterior, utilizando-se como 

partículas semente farinha de mandioca (FM) (diâmetro de 300 a 500 µm). Alguns 

ensaios comparativos utilizando partículas de celulose microcristalina (CM) (diâmetro 

de 300 a 425 µm) e partículas de arroz (AR) (diâmetro de 300 a 500 µm) também 

foram realizados. A Tabela 14 apresenta as condições experimentais utilizadas. 

A composição F4 foi mantida sob agitação e aquecimento a 50 °C durante 

todo o processo para que a cera de abelha permanecesse dispersa na formulação, 

utilizando farinha de mandioca como partícula semente (experimento 1). O modo 

operacional foi contínuo, ou seja, sem interrupção da atomização da formulação de 

alimentação, com duração total de 60 minutos. 

No experimento 2, utilizando a composição de alimentação F2 e farinha 

de mandioca, foi necessário o aumento na velocidade do ar de fluidização a partir de 

25 minutos de processo para 0,48 m/s, de modo a evitar o colapso do sistema, uma 

vez que as partículas começaram a defluidizar, devido à formação de aglomerados e 

à excessiva umidade no interior do leito. Interrompeu-se a atomização da formulação 

de alimentação durante 5 min, e as partículas foram mantidas sob fluidização para 

redução da umidade no sistema, ou seja, foi utilizado neste experimento o modo 

operacional intermitente.  Após mais 10 minutos de alimentação, a velocidade do ar 

de fluidização foi aumentada novamente para 0,54 m/s e os grânulos deixados 

fluidizando sem atomização da formulação por mais 5 minutos. O processo teve 

duração total de alimentação da formulação de 60 min. 

O aumento da vazão do ar de atomização também ocorreu nos 

experimentos seguintes, realizados com farinha de mandioca e as composições F3 e 

F5, respectivamente. Nestes experimentos a vazão da formulação de alimentação foi 

maior que nos anteriores para evitar o entupimento do bico atomizador devido à 

secagem da formulação na saída deste. O valor da vazão de alimentação foi 

determinado por testes preliminares comparando-se as vazões de 4,0, 7,0 e 9,0 

g/min, sendo que, a melhor vazão para o processo, onde não ocorreu entupimento e 

nem excesso de umidade, foi a de 7,0 g/min. 
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Tabela 13. Condições experimentais dos ensaios de encapsulação. 
 

Exp. Part. F 
Ws 

(g/min) 

Wat 

(L/min) 

Pat 

(kgf/cm2) 

U 

(m/s) 

Tgi 

(°C) 

Tamb 

(°C) 

UR 

(%) 

1 FM F4 4,0 20 3,0 0,44 70 23,6 60,5 

2 FM F2 3,0 10 1,0 

0,42 

0,48 

0,54 

70 23,6 60,5 

3 FM F3 7,0 20 2,0 

0,42 

0,48 

0,54 

70 14,2 70,3 

4 FM F5 7,0 20 2,0 

0,42 

0,48 

0,54 

70 15,9 76,9 

5 CM F3 4,0 20 2,0 0,42 70 21,1 64,7 

6 CM F2 4,0 20 2,0 0,42 70 20 72,2 

7 

 

AR 

 

F2 4,0 25 3,0 

0,42 

0,48 

0,54 

70 19,7 88 

Ws = vazão da composição de alimentação; Wat = vazão do ar de atomização; Pat = 

pressão do ar de atomização; U = velocidade do ar de fluidização; Tgi = temperatura 

do gás de entrada; Tamb = temperatura ambiente; UR = umidade relativa do ar 

ambiente. 

 

Exceto no experimento 1, em todos os outros testes as formulações 

atomizadas foram mantidas sob agitação, porém sem aquecimento.  Nos ensaios 

com a celulose microcristalina não houve a necessidade de aumento na vazão do ar 

de fluidização durante o processo, provavelmente devido a menor densidade da 
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celulose e, consequentemente, uma menor velocidade mínima de fluidização das 

partículas.  

A vazão da formulação de alimentação deve ser controlada de acordo 

com o tipo de componentes, para evitar o entupimento do bico atomizador. Porém, 

deve haver um equilíbrio para que o teor de umidade não exceda a capacidade de 

evaporação do sistema fazendo com que ocorra aglomeração catastrófica das 

partículas devido à excessiva adesividade entre as partículas. A vazão de 

alimentação também não deve ser tão baixa para evitar entupimento no bico 

atomizador e perda por secagem (spray drying). 

 

5.1.6.1 Avaliação do processo de encapsulação/aglomeração 

Os processos foram avaliados quanto à eficiência de revestimento e à 

porcentagem de aglomeração. A percentagem de aglomeração foi considerada 

como a percentagem de grânulos com tamanho superior a 850 µm, ou seja, com 

diâmetro mínimo de duas vezes o tamanho médio das partículas iniciais. 

A Tabela 15 apresenta os valores da eficiência de revestimento dos 

processos, a porcentagem de aglomeração e as fotografias dos grânulos obtidos. 

Os processos com farinha de mandioca e celulose com a composição F3 

obtiveram valores de eficiência de revestimento próximos. Utilizando a composição 

F2, os ensaios com celulose microcristalina apresentaram o melhor rendimento, 

enquanto que, os piores resultados foram observados para as partículas de farinha 

de mandioca e arroz com maior porcentagem de aglomeração. Isto evidência a 

influência do tipo de partícula e a interação partícula ligante no desempenho do 

processo. As partículas de celulose microcristalina apresentaram menor 

porcentagem de aglomeração em relação às outras, fato este que pode ter 

correlação com a maior esfericidade e menor dispersividade da celulose em relação 

às partículas de farinha de mandioca e de arroz. Uma menor porcentagem de 

aglomeração também pode indicar que o mecanismo de crescimento predominante 

no processo foi o de revestimento ou layering e não o de formação de aglomerados. 
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Tabela 14. Eficiência de revestimento, porcentagem de aglomeração dos processos 

preliminares de encapsulação/aglomeração em leito fluidizado e fotografias dos 

produtos formados. 

Testes Partículas 
iniciais 

Formulações η 
(%) 

Agl 
(%) 

Produtos 
formados 

1 
Farinha de 
mandioca 

 (300-500 µm) 

F4 54,5 34,3 

 

2 
Farinha de 
mandioca 

 (300-500 µm) 

F2 38,0 64,0 

 

3 
Farinha de 
mandioca 

 (300-500 µm) 

F3 66,4 28,2 

 

4 
Farinha de 
mandioca 

 (300-500 µm) 

F5 70,7 45,2 

 

5 
Celulose 

microcristalina 
(300-425 µm) 

F3 63,1 3,4 

 

6 
Celulose 

microcristalina 
(300-425 µm) 

F2 76,7 9,4 

 

7 Arroz  
(300-500 µm) 

F2 11,90 45,83 

 

η = eficiência de revestimento; Agl = porcentagem de aglomeração.  
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Através dos resultados obtidos, pode-se notar a influência da viscosidade 

das formulações no desempenho do processo. Comparando-se os valores obtidos 

para as formulações F3 e F5, observa-se que a eficiência de revestimento e a 

porcentagem de aglomeração foram maiores para a formulação F5. Essa 

composição apresenta maior proporção de agentes de revestimento, o que pode ter 

contribuído para maior eficiência de revestimento. A maior viscosidade apresentada 

por essa formulação pode estar relacionada com a maior porcentagem de 

aglomeração no produto formado. 

As diferenças entre as características reológicas dos carreadores e suas 

influências no desempenho do processo ficam evidenciadas através da diferença 

entre os valores da porcentagem de aglomeração da F2 e F3 em todas as partículas 

testadas. A F2 apresentou maior porcentagem de aglomeração nos três tipos de 

partículas, demonstrando que a formulação com PVA possui maior adesividade que 

a formulação com goma Arábica, independentemente do tipo de estrutura da 

partícula semente. 

5.1.6.2 Caracterização das propriedades dos produtos obtidos  

Os produtos formados nos ensaios 1 a 7 foram caracterizados quanto ao 

teor de umidade, atividade de água, distribuição granulométrica por análise de 

imagem e características de fluidez através da determinação da densidade bruta e 

de compactação, fator de Hausner e Índice de Carr. A Figura 16 apresenta as 

imagens das partículas formadas no processo, utilizadas nas análises 

granulométricas por imagem. A Tabela 15 apresenta os resultados obtidos quanto à 

caracterização físico-química e a Tabela 16 as características de fluidez dos 

grânulos formados. 

O teor de umidade e atividade de água juntos, são bons indicadores da 

qualidade do produto. Os valores obtidos para uma boa estabilidade físico-química e 

microbiológica de produtos alimentícios e farmacêuticos, principalmente quanto ao 

desenvolvimento e proliferação de microrganismos (BEUCHAT, 1981; SILLIKER, 

2001). Os grânulos obtidos a partir das partículas de celulose microcristalina 

apresentaram menor teor de umidade.   
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Figura 16. Imagens dos produtos formados nos processos preliminares de 

encapsulação/aglomeração em leito fluidizado. 
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Tabela 15. Propriedades dos produtos obtidos nos ensaios preliminares. 

Resultados 

Ensaios 

FM+F4 FM+F2 FM+F3 FM+F5 CEL+F3 CEL+F2 AR+F2 

X (%) 
5,7 

(0,2) 
5,1 

(0,0) 
5,3 

(0,0) 
5,2 

(0,1) 
3,4   

(0,0) 
3,7   

(0,1) 
5,8 

(0,0) 

Aw (-) 
0,371 
(0,02) 

0,342 
(0,02) 

0,265 
(0,05) 

0,237 
(0,04) 

0,279 
(0,04) 

0,351 
(0,00) 

0,385 
(0,02) 

dm (µm) 
605,6 

(258,3) 
824,6 

(298,3) 
670,9 

(275,0) 
629,0 

(308,3) 
467,6 

(143,9) 
432,14 
(110,1) 

653,2 
(266,4) 

d90 (µm) 820 940 1100 900 660 540 830 

d50 (µm) 540 695 605 525 445 405 585 

d10 (µm) 380 535 410 350 350 330 420 

SPAN (-) 0,81 0,58 1,14 1,05 0,74 0,52 0,70 

X = teor de umidade; Aw = atividade de água; dm = diâmetro médio determinado por 
imagem; d90 = tamanho de partículas para o qual 90 % são menores; d50 = tamanho 
de partículas para o qual 50 % são menores; d10 = tamanho de partículas para o qual 
10 % são menores. 

 

Todas as partículas formadas são polidispersas, apresentando SPAN 

superior ao da distribuição original. Os produtos obtidos com as formulações F3 e F5 

tiveram maior aumento na polidispersidade em relação aos obtidos com F2 e F4 

para farinha de mandioca. Os produtos obtidos com celulose microcristalina e F3, 

também apresentaram maior polidispersidade em relação aos obtidos com a 

formulação F2.  
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Em relação ao aumento do tamanho das partículas, os produtos gerados 

a partir de farinha de mandioca com a composição F2 apresentaram o maior 

crescimento em relação às outras composições, indicando maior aglomeração. Os 

produtos com as composições F4 e F5 apresentaram um comportamento parecido 

em relação ao aumento do tamanho das partículas, com menor predomínio do 

mecanismo de aglomeração em relação ao de revestimento das partículas, 

comparativamente com a F2.   

Para a celulose microcristalina, os produtos formados com a formulação 

F3 obtiveram maior aglomeração, ou seja, maior aumento no tamanho dos grânulos. 

Os produtos obtidos com a composição F2, com exceção das partículas iniciais de 

farinha de mandioca, apresentaram maior predominância do mecanismo de 

revestimento (layering) em relação aos produtos obtidos com a F3. 

 Os produtos formados a partir das partículas sementes de arroz com a 

composição F2 apresentaram crescimento semelhantemente aos obtidos com as 

partículas iniciais de farinha de mandioca para esta mesma formulação, com grande 

predominância de crescimento por aglomeração. 
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Tabela 16. Características de fluidez dos produtos obtidos nos ensaios preliminares. 

Resultados 

Ensaios 

FM+F4 FM+F2 FM+F3 FM+F5 CEL+F3 CEL+F2 AR+F2 

ρb (g/mL) 0,55 0,51 0,55 0,51 0,47 0,43 0,64 

ρT,1250  
(g/mL) 

0,62 0,54 0,63 0,59 0,52 0,48 0,69 

Φ (-) 0,49 0,50 0,50 0,50 0,71 0,77 0,68 

FH (-) 1,11 1,07 1,14 1,17 1,12 1,12 1,07 

IC (%) 11,43 7,14 14,47 16,67 12,10 12,10 6,94 

ρb  = densidade bruta; ρT,1250  = densidade de compactação;  Φ  = fator de forma; 
FH = fator de Hausner; IC = índice de Carr. 

 

Todos os produtos obtidos com as diferentes partículas sementes e 

formulações foram classificados como pertencentes ao grupo B segundo a 

classificação de Geldart  (Geldart, 1973). 

Em relação às densidades bruta e de compactação, os grânulos de 

farinha de mandioca apresentaram pequena diminuição nos seus valores em 

comparação aos valores das partículas iniciais, sendo que este efeito foi mais 

pronunciado para o produto obtido a partir da formulação F2. Para as partículas de 

celulose e arroz ocorreu um incremento nas densidades em relação aos valores 

iniciais. Estes efeitos são evidenciados no gráfico que relaciona a densidade de 

compactação com o diâmetro médio das partículas apresentados na Figura 17 e 

podem estar relacionados ao fator de forma das partículas sementes, uma vez que o 

fator de forma da farinha de mandioca é menor que o das outras partículas o que 

pode influenciar na formação de grânulos mais porosos durante o processo, 

diminuindo assim a densidade de compactação em relação às partículas iniciais. Os 

grânulos formados a partir de celulose e arroz apresentaram fator de forma maior e 

mais constante comparado à partícula inicial e a maior esfericidade das partículas 

sementes contribui para um revestimento mais uniforme. 

R
E

S
U

L
T

A
D

O
S

 E
 D

IS
C

U
S

S
Õ

E
S

    7
8

  



RESULTADOS E DISCUSSÃO    111 

 

 

Figura 17. Densidade de compactação em relação ao diâmetro médio das partículas 

iniciais e dos produtos obtidos nos testes preliminares. 

O fator de Hausner e o índice de Carr de todos os grânulos obtidos 

evidenciam que estes produtos apresentam ótima fluidez. Os grânulos obtidos a 

partir da farinha de mandioca apresentaram maior índice de Carr devido à menor 

densidade dos grânulos em relação aos obtidos a partir da celulose microcristalina e 
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do arroz, apresentando, porém, boas características de fluidez. Estes resultados 

evidenciam que o processamento em leito fluidizado pode formar produtos com boas 

propriedades farmacotécnicas.  

Os resultados apresentados demonstram que os mecanismos de 

crescimento que predominam num processo de encapsulação/aglomeração em leito 

fluidizado são dependentes das características das partículas iniciais e também das 

formulações de alimentação. Entretanto, se faz necessário estudos mais 

aprofundados quanto à eficiência de encapsulação e retenção dos compostos ativos 

do extrato vegetal para melhor avaliação das formulações, e também uma avaliação 

da influência das variáveis operacionais no desempenho do processo e formação do 

produto. Estes estudos foram desenvolvidos e estão apresentados nas etapas 

seguintes do desenvolvimento deste trabalho. 
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ETAPA II 

5.2.1 Estudo do processo de encapsulação/aglomeração de 

composições contendo extrato vegetal 

A partir dos resultados obtidos na Etapa I deste trabalho foi desenvolvido 

estudo para avaliar os efeitos das composições e das propriedades das partículas 

sementes no desempenho do sistema e nas propriedades dos produtos obtidos. 

Para isso foi realizado um “screening” de formulações contendo extrato vegetal de 

Rosmarinus officinalis à base de lipídeos sólidos e à base de carboidratos, contendo 

carreadores tradicionalmente utilizados em encapsulação de extratos vegetais. As 

composições foram analisadas quanto à estabilidade durante 24 h através do 

aspecto visual e separação de fases, assim como, pelo método de desprendimento 

do filme da composição em superfícies inertes de placas de Petri.  

As composições mais estáveis, ou seja, sem separação de fases depois 

de 24 h e com melhores aspectos visuais (FL1, FC6 e FC7) foram selecionadas para 

continuação dos estudos. 

 

FL1 – formulação lipídica com concentração de sólidos de 25 %, 

proporção de extrato vegetal/carreadores de 1:5 g/g, sendo que a proporção dos 

agentes encapsulantes de 0,8:0,15:0,8:3,25 g/g para Compritol® 888 CG ATO/ 

Labrasol®/Gelucire® 50/13/ Goma Acácia. 

 

FC6 – formulação contendo goma arábica, Maltodextrina DE10, Capsul® e 

CMC (4% do teor de sólidos) como carreadores, com concentração de sólidos de 25 

%, proporção de extrato vegetal/carreadores de 1:4,2 g/g, sendo a proporção dos 

agentes encapsulantes de 1,5:1,5:1:0,2 g/g para Goma Acácia/Maltodextrina 

DE10/Capsul®/CMC. 

 

FC7 – formulação contendo goma arábica, Maltodextrina DE10, Capsul® e 

CMC (2% do teor de sólidos) como carreadores, com concentração de sólidos de 25 

%, proporção de extrato vegetal/carreadores de 1:4,1 g/g, sendo a proporção dos 

agentes encapsulantes de 1,5:1,5:1:0,1 g/g para Goma Acácia/ Maltodextrina 

DE10/Capsul®/CMC. 
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Foram analisados os efeitos de composições de base lipídica e de 

carboidratos e as propriedades das partículas sementes, tipo e granulometria, no 

desempenho do processo e nas propriedades dos grânulos formados. 

O desempenho do processo foi avaliado quanto à eficiência de 

revestimento e porcentagem de aglomeração, enquanto que os produtos foram 

caracterizados pela determinação do tamanho das partículas, propriedades de 

fluidez e retenção de compostos bioativos (polifenóis). As composições estudadas 

também foram secas em spray dryer para comparação dos produtos obtidos através 

de dois diferentes processos. 

A farinha de mandioca (granulometria entre 300 e 500 µm) e os pellets de 

açúcar de dois tamanhos diferentes, Suglets® PF006 (granulometria entre 500 e 600 

µm) e Suglets® PF001 (granulometria entre 255 a 355 µm), foram utilizados como 

partículas sementes nesta etapa do trabalho. A farinha de mandioca (Manihot 

esculeta Crantz) é amplamente utilizada como alimento aqui no Brasil devido ao seu 

alto valor energético, teor de amido, fibras e minerais como potássio, cálcio, fósforo, 

sódio e ferro (Dias e Leonel, 2006) e, portanto, com grande potencial para ser 

utilizada como alimento funcional através de enriquecimento com compostos 

vegetais bioativos através de processos de revestimento/aglomeração (Cunha e 

Rocha, 2013).  

As características físico-químicas das partículas sementes empregadas, a 

caracterização fluidodinâmica do sistema, utilizando estas partículas estão 

apresentadas nos resultados da Etapa I deste trabalho. As boas propriedades de 

fluidez e ótimo perfil fluidodinâmico apresentados pela farinha de mandioca e pelos 

pellets de açúcar comprovam que estas partículas apresentam ótimas características 

físicas para serem utilizadas como sementes em processos de 

encapsulação/aglomeração em leito fluidizado. 

 

5.2.1.1 Caracterização das composições encapsulantes contendo extrato 

vegetal 

O tamanho e a distribuição das gotas geradas em um sistema atomizador 

são afetados pelas propriedades físico-químicas das composições de alimentação 
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como, a tensão superficial, viscosidade, concentração de sólidos. Altas viscosidades 

e concentrações de sólidos geram gotas com tamanhos maiores e portanto, podem 

afetar o tamanho e a morfologia dos grânulos (Parikh e Mogavero, 2005). 

Neste estudo, a concentração de sólidos das composições foi 

padronizada em 25 % m/m. A Figura 18 apresenta o comportamento reológico das 

três composições utilizadas, onde se pode notar que as três composições 

apresentam comportamento pseudoplástico. 

 

 

Figura 18. Comportamento reológico das composições de encapsulação. 

Para comparar os efeitos da viscosidade das composições no processo, a 

viscosidade aparente foi determinada através da taxa de deformação a 10 s-1 

aumentando e diminuindo as velocidades rotacionais, sendo que os valores obtidos 

estão apresentados na Tabela 17. As composições FC6 e FC7 foram utilizadas para 

avaliar o efeito da viscosidade no processo de encapsulação/aglomeração em leito 

fluidizado. A composição FC6 apresentou maior viscosidade que deve estar 

relacionada com a maior concentração de CMC, o dobro da concentração presente 

em FC7. 
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Tabela 17. Viscosidade aparente das composições de encapsulação determinada a 

uma taxa de deformação de 10 s-1. 

Composições Aumentando a taxa de 
deformação (cP) 

Diminuindo a taxa de 
deformação (cP) 

FL1 62,7 (1,5) 70,7 (3,5) 

FC6 255,1 (7,0) 236,5 (2,9) 

FC7 87,7 (1,5) 94,8 (1,3) 

 

5.2.1.2 Estudo do processo de encapsulação/aglomeração em leito 

fluidizado 

Alterações na fluidodinâmica do sistema puderam ser observadas em 

todos os experimentos de encapsulação/aglomeração em leito fluidizado, 

principalmente, devido ao crescimento das partículas e umidade na sua superfície, o 

que contribui para aumenta a adesividade entre elas.  

Para evitar o colapso do sistema, foi empregado o modo operacional 

intermitente, que consiste em interromper a atomização da formulação de 

alimentação durante 5 min a cada 10 min de processo e aumentar a vazão do ar de 

fluidização para garantir um bom regime de fluidização de sólidos, de modo que se 

obtenha um balanço adequado entre os mecanismos de revestimento e 

aglomeração. Este procedimento é comumente empregado em processos em leito 

fluidizado, principalmente para composições com altos teores de sólidos e altas 

viscosidades, de modo a compensar os efeitos que possam ocorrer devido à 

umidade e adesividade das partículas. 

O modo intermitente, embora apresente maior dificuldade operacional, 

pode maximizar a eficiência operacional por permitir um controle mais consistente 

dos mecanismos de formação de partículas, que podem ser dirigidos para o 

revestimento ou para aglomeração (Rajniak et al., 2007; Narvänen et al., 2008; Prata 

et al., 2012). 



RESULTADOS E DISCUSSÃO    117 

 

A velocidade inicial do ar de fluidização foi determinada de acordo com a 

velocidade mínima de fluidização das partículas sementes, iniciando com 

aproximadamente 3,0 x Umf. 

A Figura 19 apresenta a relação entre o modo operacional e a velocidade 

do ar de fluidização durante o processo em todos os experimentos. Normalmente, o 

aumento da razão entre a velocidade do ar de fluidização pela velocidade de mínima 

fluidização das partículas proporciona um aumento da taxa de crescimento das 

partículas pelo mecanismos de revestimento (Saleh e Guigon, 2007). 

 

Figura 19. Velocidade do ar de fluidização em função do tempo de processo em 

leito fluidizado. 

Devido a velocidade de alimentação da composição encapsulante ter sido 

mantida constante em todos os experimentos, é necessário um aumento adequado 

na velocidade do ar de fluidização para contrabalançar a tendência de adesividade 

das partículas, de modo a manter o processo em equilíbrio e favorecer o 

revestimento das partículas com a composição encapsulante, que é o mecanismo de 

crescimento mais desejado nesse tipo de aplicação. 

As composições FC6 e FC7, usando-se a farinha de mandioca, 

apresentaram regimes operacionais semelhantes e as diferenças na velocidade do 



RESULTADOS E DISCUSSÃO    118 

 

ar de fluidização estão relacionadas com a viscosidade alta e baixa das mesmas. 

Viscosidade maior resulta em maior porcentagem de aglomeração e aumento de 

massa e tamanho dos grânulos. Consequentemente, um aumento significativo na 

velocidade do ar de fluidização foi necessário para garantir a estabilidade do 

processo. 

A formulação FL1 apresentou regimes semelhantes para todas as 

partículas sementes e, a maior velocidade do ar de fluidização para os Suglets® PF 

006 está associada com o maior tamanho e densidade das partículas sementes. 

Pode-se concluir através da Figura 15, que os experimentos com os pellets de 

açúcar tiveram maior tempo de processo que os experimentos com farinha de 

mandioca devido a significativas diferenças físico-químicas das partículas, 

principalmente a densidade e morfologia.  

 

5.2.1.3 Avaliação dos processos de encapsulação 

Neste estudo, foram investigados os efeitos das composições de 

alimentação e as propriedades das partículas sementes sobre o desempenho da 

operação e propriedades do produto. As variáveis de processo foram mantidas 

constantes para comparação das características do produto obtidos em leito 

fluidizado e em spray dryer. A Tabela 18 apresenta os resultados experimentais do 

desempenho do processo em leito fluidizado através da eficiência de revestimento 

(η) e porcentagem de aglomeração (Agl) para todas as formulações e partículas 

sementes estudadas. 
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Tabela 18. Eficiência de revestimento e porcentagem de aglomeração durante 

processo em leito fluidizado. 

Partículas sementes Comp. η (%) Agl (%) 

Farinha de mandioca 

FL1 69,3 58,5 

FC6 89,2 76,5 

FC7 85,2 61,8 

Suglets® PF006 

FL1 72,8 41,4 

FC7 92,4 88,3 

Suglets® PF001 FL1 69,8 69,0 

η = eficiência de revestimento; Agl = porcentagem de aglomeração. 

 

Os experimentos utilizando as composições FC6 e FC7, para todas as 

partículas sementes, apresentaram maiores eficiência de 

encapsulação/aglomeração e maiores porcentagens de aglomeração que a 

composição FL1 (base lipídica).  

As composições FC6 e FC7 apresentaram eficiência de 

revestimento/aglomeração semelhantes. Entretanto, a composição FC6 apresentou 

maior porcentagem de aglomeração. Estes resultados podem estar relacionados ao 

aumento do tamanho das gotas atomizadas em decorrência do aumento na 

viscosidade das formulações. Gotas atomizadas de maior tamanho causam um 

aumento na umidade da superfície das partículas sementes, aumentando a 

tendência de adesividade durante o contato com outras partículas. Os resultados 

obtidos estão de acordo com resultados da literatura (Pont et al., 2001; Hemati et al., 

2003; Rajniak et al., 2007).  
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Os pellets de açúcar apresentam maior molhabilidade que as partículas 

de farinha de mandioca, o que contribui para o aumento na porcentagem de 

aglomeração observada com a atomização da formulação FC7 (Rajniak et al., 2007). 

Este comportamento pode ser explicado pela maior coalescência dos pellets de 

açúcar e a formação de pontes líquidas entre as partículas que são solidificadas 

devido à evaporação da água consolidando as pontes sólidas, promovendo a 

aglomeração (Hemati et al., 2003).  

O produto obtido por encapsulação/aglomeração a partir das partículas 

sementes em leito fluidizado foi comparado com o pó obtido por spray drying, que é 

um processo amplamente empregado nas indústrias de processamento de 

fitoterápicos e nutracêuticos. Os resultados experimentais da recuperação do 

produto (R) no processo em spray drying para as composições FL1, FC6 e FC7 

foram de 26,0; 21,6 e 26,6 %, respectivamente. 

O baixo rendimento observado para todas as composições secas é 

devido à perdas por aderência do pó nas paredes da câmara de secagem e no 

ciclone. As condições de secagem (temperatura e vazão de alimentação) e as 

propriedades das composições encapsulantes, como temperatura de transição 

vítrea, afetam o rendimento do processo, porém poderiam ser otimizadas para se 

aumentar a recuperação do produto. Como exemplo, temos a adição de Aerosil® na 

formulação FL1, que reduziu sua pegajosidade, promovendo uma recuperação do 

produto semelhante à composição de carboidratos com menor viscosidade, FC7. A 

menor recuperação do produto foi obtida pela composição FC6 de maior 

viscosidade. Os resultados evidenciam que a viscosidade das formulações também 

influem sobre o processo por spray drying. 

 

5.2.1.4 Caracterização físico-química dos grânulos obtidos por leito 

fluidizado e dos pós obtidos por spray drying 

Os grânulos e pós obtidos nos processos em leito fluidizado e spray drying, 

foram caracterizados quanto às propriedades físico-químicas. A Tabela 19 apresenta 

os resultados experimentais obtidos. 
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Os produtos obtidos, tanto por leito fluidizado como por spray dryer, 

apresentaram atividade de água inferior a 0,5, que é o limite máximo recomendável 

para evitar o crescimento de microrganismos, garantindo a estabilidade do produto 

do ponto de vista microbiológico (Keey, 1992).   

O teor de umidade foi maior para os produtos com farinha de mandioca 

que apresenta estrutura amorfa e maior higroscopicidade. Os grânulos obtidos com 

pellets de açúcar, que possuem estrutura cristalina, apresentaram menor teor de 

umidade, que pode ser explicado através do fato de que a mesma está incorporada 

na matriz molecular em materiais cristalinos (Dopfer et al., 2013). 

Na Tabela 19, podemos notar uma diminuição da densidade de 

compactação dos produtos em relação às partículas sementes. Os grânulos também 

apresentaram baixos valores no fator de Hausner e índice de Carr, o que indica que 

estes apresentam excelentes propriedades de fluidez. 

Os valores de SPAN e a consequente polidispersidade dos produtos 

aumentaram no processo em leito fluidizado, enquanto que o fator de forma diminuiu 

como podemos observar nos resultados presentes na Tabela 15. Estes resultados 

eram previstos e causados pela elevada porcentagem de aglomeração dos grânulos 

obtidos, o que confirma a predominância do crescimento das partículas por 

aglomeração e não por revestimento. A Figura 20 mostra a relação entre o tamanho 

médio e o fator de forma dos grânulos com farinha de mandioca.  

 

Figura 20. Relação ente o tamanho médio e o fator de forma dos produtos durante o 

processo. 
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Os produtos obtidos por spray drying apresentaram altos valores de 

SPAN, ou seja, alta polidispersidade. A fluidez dos pós, caracterizada pelo fator de 

Hausner e índice de Carr, mostrou-se insatisfatória. Os pós também apresentaram 

alta adesividade e tendência à formação de aglomerado, o que afeta negativamente 

as características do produto durante o armazenamento de longa duração. 

Em relação à retenção de compostos bioativos, os produtos obtidos por 

leito fluidizado apresentaram maior retenção de polifenóis que os obtidos por spray 

drying, provavelmente devido aos diferentes mecanismos de secagem envolvidos 

nos dois processos. Durante a secagem por spray drying, as gotas atomizadas 

secam devido ao contato convectivo com o ar de secagem. Entretanto, o tempo de 

residência do produto é significativamente menor no spray dryer, apenas alguns 

segundos, comparado com o tempo de processamento no leito fluidizado. Além 

disso, no processo em leito fluidizado, a superfície revestida das partículas é 

renovada constantemente, o que reduz as perdas de compostos bioativos voláteis. 

Porém, um mecanismo de degradação que explicaria as diferenças dos dois 

processos não seria razoável no momento devido aos fenômenos envolvidos serem 

distintos. 

Considerando-se o efeito das composições encapsulantes, pode-se notar 

na Tabela 19, que os produtos obtidos em leito fluidizado com formulação de base 

lipídica (FL1), apresentou maior retenção de polifenóis, seguida pelas composições 

de carboidratos FC7 e FC6, principalmente com farinha de mandioca como 

partículas sementes. Para os Suglets®, as diferenças na retenção de compostos 

bioativos não foram significativas. 

Atualmente, as composições com lipídios tem recebido atenção especial 

devido à alta eficiência de encapsulação, estabilidade e potencial de modificar a 

solubilidade e biodisponibilidade de compostos bioativos. A combinação de lipídios 

sólidos e líquidos gera uma matriz de encapsulação desordenada, o que permite 

uma maior incorporação de moléculas ativas e reduz a probabilidade de expulsão 

dos compostos ativos durante a estocagem do produto (Woo et al., 2014). 

 

 

 



RESULTADOS E DISCUSSÃO     124 

 

5.2.1.5 Morfologia das partículas sementes, dos grânulos aglomerados e 

dos pós 

A Figura 21 apresenta as fotomicrografias obtidas por microscopia 

eletrônica de varredura das partículas sementes usadas no processo em leito 

fluidizado. Como esperado, os pellets de açúcar (Suglets®, um material cristalino)(b 

e c) apresentaram maior esfericidade e superfície mais lisa que a farinha de 

mandioca (material amorfo e fibroso)(a), o que permite um revestimento mais 

homogêneo.  

 

 

Figura 21. Morfologia das partículas sementes: farinha de mandioca (a), Suglets® 

PF001 (b) and Suglets® PF006 (c). 

 

As partículas obtidas por spray drying apresentam formas mais 

arredondadas e rugosas, independentemente das composições encapsulantes 

utilizadas, como mostra a Figura 22 (a, b e c). Embora a adição de Aerosil® à 

formulação FL1, diminuiu a adesividade do pó nas paredes da câmara do spray 

dryer, a tendência à aglomeração do produto permaneceu. O aspecto enrugado da 

superfície externa das partículas também é reportado por outros autores durante a 
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encapsulação de compostos voláteis usando-se composições lipídicas e de 

carboidratos (Buffo et al., 2002). 

Os grânulos obtidos em leito fluidizado apresentaram uma superfície 

porosa e com rachaduras. O atrito entre as partículas fluidizadas pode ser 

responsável pelas rachaduras na superfície e, a evaporação do solvente durante a 

secagem pelos poros observados nas Figura 22.d a 22.i. 

 

 

Figura 22. Morfologia dos pós obtidos por spray dryer e grânulos aglomerados. 

Spray dryer: FL1(a), FC6 (b), FC7 (c). Leito fluidizado: farinha de mandioca: FL1 (d), 

FC6 (e), FC7(f); Suglets® PF006: FL1 (g), FC7(h) e Suglets® PF001: FL1 (i). 
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Com o desenvolvimento desta etapa dos estudos foi possível concluir que 

a eficiência de encapsulação/aglomeração e a porcentagem de aglomeração são 

altamente dependentes das propriedades físico-químicas das partículas sementes e 

das composições de alimentação. A viscosidade da composição alimentada exerce 

grande influência no processo de aglomeração. Os grânulos obtidos por leito 

fluidizado apresentaram melhor fluidez e maior retenção de polifenóis que os pós 

obtidos por spray dryer.  

Os resultados evidenciam a viabilidade do leito fluidizado como um 

método promissor para a produção de composições fitofarmacêuticas encapsuladas 

com características físico-químicas e farmacotécnicas adequadas, permitindo o 

desenvolvimento de partículas multifuncionais. As partículas sementes e as 

condições operacionais afetam significativamente a qualidade do produto. 
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ETAPA III 

5.3 Análise da fluidodinâmica do sistema no processo de 

encapsulação de extrato vegetal em leito fluidizado 

Dependendo das condições operacionais, o processo de aglomeração em 

leito fluidizado pode ser comprometido devido à formação de grandes aglomerados 

de partículas em consequência da alta umidade no sistema, levando à alterações 

nos padrões de circulação dos sólidos e de escoamento de gás, causando a 

defluidização ou mesmo o colapso do sistema. 

Portanto, o estudo da influência da atomização das composições de 

encapsulação e o consequente crescimento das partículas sobre o desempenho do 

processo é de fundamental importância, bem como a forma de identificar alterações 

na fluidodinâmica do sistema, padrão de circulação de sólidos e nas características 

dos grânulos formados.  

A detecção rápida das instabilidades emergentes no sistema, através de 

transições no regime de fluidização das partículas, baseada em medições in-line do 

processo, pode ser uma ferramenta útil para garantir as condições operacionais 

apropriadas para obtenção de um produto com as propriedades desejadas. 

Assim, nesta etapa do desenvolvimento deste trabalho, os sinais de 

flutuação de pressão, a cinética de crescimento e os dados fluidodinâmicos foram 

utilizados para caracterizar a dinâmica do sistema durante o processo de 

encapsulação/aglomeração de extratos vegetais em leito fluidizado, associados com 

a avaliação do processo e características do produto. 

Sinais de flutuação da pressão tem demonstrado em vários estudos da 

literatura, ser um bom indicador da dinâmica de fluidização (Bi, 2007). Estes sinais 

são geralmente medidos através do uso de transdutores de pressão de alta 

frequência conectados a uma sonda de pressão ligada à parede interna da coluna 

do leito fluidizado (Bi, 2007).  

Séries temporais de flutuações de pressão em leito fluidizado podem ser 

analisadas de várias maneiras como, análise estatística, de frequência e de caos ou 

espaço de estado (Xu et al., 2004).  A análise estatística é um método comum de 
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domínio temporal, onde a amplitude dos sinais de pressão, expressos como desvio 

padrão ou variância é estudada para identificar as mudanças de regime de 

borbulhante para turbulento (Johnsson et al., 2000). A análise de frequência é 

realizada através da Transformação Rápida de Fourier (FFT) para obtenção da 

densidade espectral de potência (PSD), que consiste numa análise qualitativa para 

caracterização do comportamento da fluidização (Xu et al., 2004). 

As partículas sementes utilizadas como modelo no presente estudo foram 

pellets de celulose microcristalina de diferentes tamanhos - Celphere® CP-507, com 

tamanho e densidade de 500 a 710 µm e 0,95 g/mL; e Celphere® CP-305, com 

tamanho e densidade de 300 a 500 µm e 0,93 g/mL, classificadas como tipo B 

através do diagrama simplificado de Geldart. Estas partículas foram utilizadas como 

partículas modelo por serem inertes e apresentarem alta esfericidade, densidade 

adequada e forma regular. A caracterização destas partículas e sua fluidodinâmica 

no sistema estão apresentadas na Etapa I do desenvolvimento deste trabalho. 

Foram investigados dois modos operacionais: o intermitente, com 

interrupção da atomização da composição de alimentação por um período específico 

de tempo para redução da umidade do sistema; e o contínuo, sem a interrupção da 

atomização da composição de alimentação.  

Sinais de flutuação de pressão foram medidos na parede do sistema a 

uma frequência de 200 Hz por um período de 2 min. A cinética de crescimento foi 

avaliada através da determinação do tamanho dos grânulos de amostras colhidas 

durante o processo a cada 15 min. A temperatura e umidade do ar de saída, também 

foram monitoradas. O desempenho do processo foi avaliado pela eficiência de 

revestimento e porcentagem de aglomeração. 

 

5.3.1 Caracterização da composição de alimentação encapsulante 

 

A formulação encapsulante contendo extrato de alecrim (Rosmarinus 

officinalis) utilizada como padrão para todos os experimentos realizados nesta fase 

do trabalho apresentou teor de sólidos de 25 % m/m, proporção extrato vegetal: 

carreadores de 1:5. Os carreadores utilizados foram o Poloxamer 407 (20%), o ácido 

esteárico (10%), a Maltodextrina D10 (30%) e a Goma arábica (40%). A densidade 
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da composição foi de 1,02 g/ cm3 e a viscosidade obtida a uma taxa de deformação 

de 30,8 s-1 (140 rpm) foi de 356,49 ± 29,08 cP.   

 

5.3.2 Avaliação do processo inicial para determinação da velocidade do ar 

de fluidização adequada para o processo  

Este teste foi iniciado com 300 g de partículas Celphere® CP-507, vazão 

da composição de alimentação (Ws) de 7,0 g/min; vazão do ar de atomização (Wat) 

de 20 L/min; pressão do ar de atomização (Pat) de 2,0 kgf/cm3; temperatura do ar de 

fluidização de 70 °C, e velocidade do ar de fluidização inicial igual a 4 x Umf, 

correspondente a 0,10 m/s. O processo foi mantido até o colapso e então foram 

determinadas as características fluidodinâmicas dos grânulos obtidos, porcentagem 

de aglomeração por peneiramento e diâmetro médio, SPAN e fator de forma por 

análise de imagem, e também as propriedades de fluidez. O processo foi reiniciado 

nas mesmas condições, porém com U igual a 4 x Umf dos grânulos, até o colapso 

novamente, e assim sucessivamente. O processo foi então reiniciado por quatro 

vezes, sendo que a quarta fase teve duração de 70 min sem ocorrência de colapso. 

A Figura 23 apresenta fotografias dos grânulos formados e gráficos típicos da queda 

de pressão em função da velocidade do ar de fluidização do ensaio de 

caracterização fluidodinâmica do sistema em função do crescimento dos grânulos. A 

Tabela 20 apresenta-se uma síntese das propriedades dos grânulos e 

correspondente parâmetros fluidodinâmicos. 

Na fase 4 do processo, com maior Uinicial, ocorreu grande perda por 

elutriação que ficou evidenciada com a diminuição na porcentagem de aglomeração 

e na polidispersidade. A eficiência de revestimento ao final de todo o processo foi de 

82,6 %, valor considerado adequado para uma operação industrial. Na tabela 21, 

estão apresentadas as fotografias dos grânulos nas quatro etapas do processo 

juntamente com os gráficos típicos da queda de pressão em função da velocidade 

do ar de fluidização. 

Em todas as etapas do processo verificou-se aumento na Umf dos 

grânulos devido ao crescimento das partículas, principalmente pelo mecanismo de 

aglomeração e consequentemente, aumento no índice de dispersão e diminuição do 

fator de forma. Note-se que praticamente não ocorreram grandes alterações nas 
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propriedades de fluidez dos grânulos, que se mantiveram excelentes, segundo a 

classificação do índice de Carr e fator de Hausner. 

 
Etapas 

do 

processo 

Fotografias dos grânulos 

Gráficos da queda de pressão em 

função da velocidade do ar de 

fluidização 

1 

 
 

2 

 
 

3 

  

4 

  

Figura 23. Fotografias dos grânulos formados e gráficos típicos da queda de 

pressão em função da velocidade do ar de fluidização do teste inicial. 
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Tabela 20. Condições e resultados do teste inicial. 

Propriedades 

Fases do teste 

1 2 3 4 

Tc (min) 10  13 64 70 

Uinicial (m/s) 0,4 0,56 0,8 1,4 

Umf (m/s) 0,14 0,18 0,35 0,38 

dm (µm) 
665,15 

(112,91) 

748,95 

(213,53) 

1123,88 

(507,98) 

1134,55 

(428.29) 

Agl (%) 26,6 48,5 81,7 75,3 

d90 (µm) 825 1060 1675 1600 

d50 (µm) 625 660 930 1025 

d10 (µm) 550 580 630 625 

SPAN (-) 0,44 0,73 1,12 0,95 

Φ (-) 0,76 0,69 0,59 0,61 

ρb(g/mL) 0,84 0,74 0,67 0,73 

ρT,1250 (g/mL) 0,80 0,78 0,69 0,74 

FH (-) 1,02 1,06 1,03 1,01 

IC (%) 2,27 6,12 3,45 1,23 

Tc = tempo do processo até o colapso; Uinicial = velocidade do ar de fluidização 

inicial; Umf =  velocidade mínima de fluidização; Pmf =  queda de pressão 

máxima no leito; dm = diâmetro médio por análise de imagem; d90= tamanho de 

partículas para o qual 90 % são menores; d50= tamanho de partículas para o qual 

50 % são menores; d10= tamanho de partículas para o qual 10 % são menores;  

Φ = fator de forma; ρb = densidade bruta; ρT,1250 = densidade de compactação; 

FH = fator de Hausner; IC = índice de Carr. 
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5.3.3. Processos de encapsulação/aglomeração e propriedades dos 

produtos 

Com os resultados obtidos no teste inicial, foi selecionada para realização 

dos demais experimentos a vazão do ar de fluidização inicial (U) igual a oito vezes a 

Umf das partículas sementes. 

Os resultados da eficiência de revestimento e a porcentagem de 

aglomeração dos modos operacionais intermitente e contínuo estão apresentados 

na Tabela 21, para os dois tamanhos de partículas sementes, CP-305 e CP-507. 

Tabela 21. Eficiência de revestimento e porcentagem de aglomeração dos modos 

operacionais intermitente e contínuo para as partículas sementes Celphere® CP- 305 

e CP-507. 

Partículas 
sementes 

Modo 
operacional 

Eficiência de revestimento (%) 
Porcentagem de 
aglomeração (%) 

CP-305 

Intermitente 71,3 (2,5) 53,9 (16,8) 

Contínuo 71,7 (0,07) 44,5 (18,7) 

CP-507 

Intermitente 78,1(0,08) 36,5 (18,7) 

Contínuo 74,5 (0,05) 53,0 (15,9) 

 

Como pode ser observado na Tabela 21, os resultados experimentais  da 

eficiência de revestimento obtidos para as partículas CP-305 são semelhantes nos 

dois modos operacionais, sendo que as diferenças não são estatisticamente 

significativas. Os resultados obtidos para as partículas CP-507 foram um pouco 

maiores para o modo operacional intermitente, apresentando um desempenho 

melhor em termos de alta eficiência de processo e baixa porcentagem de 

aglomeração. 

A elevada porcentagem de aglomeração, maior que 30 %, observada em 

todos os experimentos é influenciada pelo tamanho das partículas sementes, modo 

operacional e está relacionada principalmente com as condições operacionais. 

Portanto, estes resultados podem ser otimizados no sentido de diminuir a 
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porcentagem de aglomeração, favorecento o crescimento das partículas por 

revestimento, através da seleção de condições operacionais mais adequadas. 

A porcentagem de aglomeração do Celphere® CP 307 no modo 

operacional contínuo foi menor que no modo intermitente. Entretanto, a relação entre 

a porcentagem de aglomeração e a quantidade de formulação atomizada foi 

aproximadamente 70 % maior para o modo intermitente, devido ao maior tempo de 

processo. O tempo de processo para o modo contínuo foi de 60 min, muito inferior 

ao do processo intermitente (105 min), devido à ocorrência de colapso do sistema 

em consequência da formação de grandes aglomerados de partículas. Assim, uma 

menor quantidade de formulação de encapsulação foi atomizada no processo 

contínuo em relação ao intermitente, para as partículas sementes de menor 

granulometria. Este efeito pode ser confirmado através da Figura 24 que mostra a 

relação entre a porcentagem de aglomeração e o tempo de processo nos modos 

operacionais intermitente e contínuo para os dois tamanhos de partículas sementes. 

 

 

Figura 24. Relação entre o tempo de processo e a porcentagem de aglomeração 

nos modos intermitente e contínuo para as partículas sementes Celphere® CP-507 e 

CP-305. 

Uma pequena redução na porcentagem de aglomeração entre 45 e 60 

min de processo pode ser explicada devido ao peneiramento de todos os grânulos 

ao final do processo para a determinação da porcentagem de aglomeração e, não 

somente o peneiramento de amostras coletadas durante o processo, como ocorrido 

aos 15, 30 e 45 min. Assim, o valor obtido para a porcentagem de aglomeração final 
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inclui também partículas que estavam aderidas nas paredes do sistema e que 

podem não ter sido encapsuladas adequadamente, resultando na pequena 

diminuição do valor da porcentagem de aglomeração. 

Prata et al. (2012) mostrou que a vazão de alimentação de soluções de 

revestimento afeta positivamente tanto o nível de revestimento quanto a 

porcentagem de aglomeração durante o revestimento de grânulos de celulose 

microcristalina com suspensão aquosa de goma Arábica. De acordo com os autores, 

a taxa de aglomeração diminui com a redução da vazão de alimentação do 

revestimento, o que está de acordo com os resultados obtidos neste trabalho onde a 

interrupção da atomização da composição encapsulante no modo operacional 

intermitente, de certa forma corresponde à redução na vazão de alimentação (Prata 

et al., 2012). 

As Figuras 25 e 26 apresenta a relação entre o tempo de processo, o 

tamanho médio (dm) e os diâmetros onde , respectivamente, 10 (d10), 50 (d50) e 90 

% (d90) dos tamanhos das partículas são menores, para as partículas sementes 

Celphere® CP 507 e CP 305, respectivamente, em ambos modos de operação. Pode 

ser notado um maior crescimento no tamanho dos grânulos  em modo operacional 

contínuo comparado ao intermitente, o que está de acordo com os resultados da 

porcentagem de aglomeração. 

Os resultados obtidos estão de acordo com resultados apresentados por 

Narvänen et al. (2008), onde os efeitos da umidade do ar de entrada, a vazão de 

alimentação do líquido de granulação e a frequência de pulsação foram analisados 

em relação à distribuição do tamanho de partículas dos grânulos finais (Narvänen et 

al., 2008). Foi verificado que a interrupção da alimentação do líquido de granulação 

em intervalos predeterminados promoveu um claro aumento do tamanho médio dos 

grânulos. 
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Figura 25. Relação entre o tempo de processo, o tamanho médio (dm) e os 

diâmetros onde , respectivamente, 10 (d10), 50 (d50) e 90 % (d90) dos tamanhos 

das partículas são menores, nos modos operacionais intermitente e continuo para 

Celphere® CP 507. 

 

Figura 26. Relação entre o tempo de processo, o tamanho médio (dm) e os 

diâmetros onde , respectivamente, 10 (d10), 50 (d50) e 90 % (d90) dos tamanhos 

das partículas são menores, nos modos operacionais intermitente e continuo para 

Celphere® CP 305. 
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 As relações entre o tempo de processo, SPAN e fator de forma nos 

modos operacionais intermitente e contínuo para Celphere® CP 507 e CP 305 estão 

apresentadas na Figura 27. Como esperado, uma pequena diminuição no fator de 

forma e um aumento no SPAN em relação aos valores iniciais das partículas 

sementes ocorreram devido à aglomeração das partículas, porém, não ocorreram 

diferenças significativas relacionadas com o modo operacional. Entretanto, uma 

pequena diminuição no SPAN foi verificada aos 90 min de processo para as 

partículas pequenas devido ao peneiramento de todo o produto final ao invés das 

amostras coletadas ao longo do processo. 

 

Figura 27. Relação entre o tempo de processo, SPAN e fator de forma, nos modos 

operacionais intermitente e contínuo para Celphere® CP 507 e CP 305 como 

partículas sementes. 

 

As densidades e a propriedades de fluidez dos grânulos – densidade 

bruta, de compactação, fator de Hausner e índice de Carr, em função do tempo de 

processo para as partículas CP – 507 e CP – 305, respectivamente, estão 

apresentadas nas Figuras 28 e 29. As densidades bruta e de compactação tendem a 

diminuir em relação às das partículas iniciais. Estes resultados podem estar 

associados com a formação de aglomerados e, consequentemente, ao aumento da 

porosidade dos grânulos, uma vez que a densidade da formulação atomizada é de 

1,02 g/cm3 e, portanto, a sua aderência nas partículas certamente não é a 

responsável pela redução da densidade dos grânulos.  
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Figura 28. Relação entre o tempo de processo, as densidades e propriedades de 

fluidez dos grânulos obtidos a partir das partículas sementes Celphere® CP 507, 

operação intermitente e contínuo. 

 

Como pode ser observada na Figura 29, uma pequena diminuição na 

densidade bruta e de compactação pode ser observada no modo operacional 

contínuo em relação ao intermitente para os grânulos formados a partir das 

partículas CP-507, que pode ser devida à maior porcentagem de aglomeração.  
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Figura 29. Relação entre o tempo de processo, as densidades e propriedades de 

fluidez dos grânulos obtidos a partir das partículas sementes Celphere® CP 305, nos 

modos operacionais intermitente e contínuo. 

 

Não foram observadas diferenças significativas quanto ao fator de 

Hausner em relação ao modo operacional no sistema, mas um pequeno aumento no 

índice de Carr pode ser notado no modo contínuo. Entretanto, esta mudança não 

influi nas características de fluidez dos grânulos que permaneceram excelentes. 

 

5.3.4 Morfologia das partículas sementes e dos produtos obtidos nos 

diferentes modos operacionais 

A Figura 30 apresenta as fotomicrografias obtidas por microscopia 

eletrônica de varredura das partículas: Celphere® CP-305 e Celphere® CP-507. 

Estes pellets de celulose microcristalina apresentam alta esfericidade e superfície 

lisa, o que favorece o revestimento mais homogêneo da superfície, diferindo entre si 

apenas em relação ao tamanho das partículas. 
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Figura 30.  Morfologia das partículas sementes: Celphere® 305 e Celphere® 507. 
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A morfologia dos grânulos obtidos no processo de 

encapsulação/aglomeração tendo Celphere® 507 como partículas sementes no 

modo operacional intermitente e contínuo estão apresentadas na Figura 31. No 

modo operacional contínuo, os grânulos obtidos apresentaram maior aglomeração 

que os obtidos no modo intermitente. As superfícies dos grânulos formados são mais 

irregulares em relação às partículas sementes, mas não apresentaram diferenças 

significativas devido ao modo operacional.  

Os grânulos obtidos usando-se Celphere® 305 como partículas sementes 

nos modos operacionais intermitente e contínuo estão apresentados na Figura 32. 

Os grânulos apresentaram maior aglomeração em relação aos obtidos utilizando-se 

partículas sementes de maior tamanho e suas superfícies são mais irregulares.  

Todos os grânulos obtidos apresentaram superfícies rugosas, o que pode 

ser devido a evaporação do solvente durante o processo. As rachaduras 

apresentadas nos grânulos estão relacionadas com o atrito entre as partículas 

durante a fluidização. 
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Figura 31. Morfologias dos grânulos obtidos no processo de 

encapsulação/aglomeração utilizando Celphere® 507 como partículas sementes nos 

modos operacionais intermitente e contínuo. 
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Figura 32. Morfologias dos grânulos obtidos no processo de 

encapsulação/aglomeração utilizando Celphere® 305 como partículas sementes nos 

modos operacionais intermitente e contínuo. 
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5.3.5 Análise dos sinais de flutuação da pressão 

O desvio padrão da amplitude dos sinais de flutuação da pressão é um 

método comum de domínio temporal utilizado por muitos pesquisadores no estudo 

de transições entre regimes de escoamento em processos em leitos fluidizados (Xu 

et al., 2004). De acordo com Bi (2007), flutuações da pressão tem sido utilizadas 

para avaliar a qualidade da fluidização, uma vez que a amplitude dos sinais de 

flutuação de pressão podem ser correlacionados com o tamanho das bolhas no leito 

fluidizado, enquanto que a frequência dominante das flutuações de pressão está 

relacionada com a frequência destas bolhas de gás. Assim, um leito fluidizado com 

baixas amplitudes de flutuação de pressão e alta frequência dominante, implica na 

existência de bolhas pequenas relacionadas com boa transferência de calor e massa 

(Bi, 2007). 

A Figura 33 apresenta o gráfico dos sinais da flutuação de pressão em 

função do tempo do rocesso de encapsulação/aglomeração medido a cada 15 min 

utilizando Celphere® 507 nos modos operacionais intermitente e contínuo e, a Figura 

34 apresenta o mesmo gráfico para Celphere® 305 como partículas sementes. Como 

esperado, as flutuações dos sinais de pressão apresentaram diferenças devido ao 

tamanho das partículas sementes. Aparentemente, as frequências dominantes dos 

sinais de flutuação de pressão são maiores para as partículas CP-507, o que pode 

indicar uma movimentação mais intensa das partículas. De fato, a aplicação da 

Transformação Rápida de Fourier (FFT) para os sinais de flutuação de pressão 

obtidos durante tempos diferentes de aglomeração apresenta frequências 

dominantes médias de 4,42 ± 0,21 e 4,55 ± 0,20 para partículas sementes CP-507 e, 

4,00 ± 0,76 e 3,50 ± 0,37 para CP-305, respectivamente para os modos operacionais 

intermitente e contínuo. 
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Figura 33. Série temporal da flutuação da pressão (200 Hz) medida a cada 15 min 

de processo de encapsulação/aglomeração em leito fluidizado utilizando Celphere® 

507 como partículas sementes em modos operacionais intermitente e contínuo. 
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Figura 34. Série temporal da flutuação da pressão (200 Hz) medida a cada 15 min 

de processo de encapsulação/aglomeração em leito fluidizado utilizando Celphere® 

305 como partículas sementes em modos operacionais intermitente e contínuo. 

 

Os desvios padrão dos sinais da flutuação de pressão também 

apresentaram diferenças devido ao tamanho das partículas, como podemos verificar 

nas Figuras 35 e 36. Para as partículas CP-507, o desvio padrão da flutuação da 

pressão apresentou uma tendência de aumento com o tempo de processo, tanto 

para o modo operacional intermitente quanto contínuo (Figura 37, com linha de 

tendência). Este comportamento é menos pronunciado no modo operacional 

continuo e pode estar relacionado com a porcentagem de aglomeração (Figura 39) e 

com o aumento na velocidade mínima de fluidização (Umf) dos grânulos devido ao 

crescimento das partículas (Figura 39). 

Tendências diferentes da amplitude da flutuação da pressão em relação à 

aglomeração foram relatadas por Weintein et al. (2000). Em seu trabalho, foi 

empregado o desvio padrão de sinais de alta frequência da flutuação de pressão 

para detectar mudanças no tamanho de partículas durante a conversão de 

combustíveis sólidos em leito fluidizado, onde ocorre a oxidação catalítica parcial e 
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reforma a vapor de gás natural  (Weinstein et al., 2000). Foi observada a 

dependência do desvio padrão da flutuação de pressão com o tamanho das 

partículas do produto, que aumentava para partículas de maior tamanho (como 

induzido por aglomeração) e diminuía com a redução do tamanho destas devido ao 

atrito do produto (Bartels et al., 2008).  

Neste estudo, em modo operacional intermitente, o crescimento das 

partículas por revestimento predomina sobre a aglomeração, quando comparado 

com o modo operacional contínuo. Assim, as instabilidades no sistema devido ao 

aumento no teor de umidade na superfície das partículas e a consequente formação 

de grandes aglomerados leva maior tempo para ocorrer. A amplitude da flutuação da 

pressão acaba sendo maior neste regime do que no modo operacional contínuo, 

como apresentado anteriormente. Para as partículas semente CP-305, pode-se 

notar na Figura 34 que a modificação no perfil de flutuação da pressão ocorreu após 

30 min de processo, para os dois modos operacionais, intermitente e contínuo, 

quando a instabilidade do sistema começou a aumentar. Este comportamento foi 

mais pronunciado no modo operacional contínuo, ocorrendo o colapso do sistema 

após 60 min de processo.  

A alteração na dinâmica do sistema está evidenciada na Figura 36 que 

apresenta o desvio padrão dos sinais da flutuação da pressão em função do tempo 

de processo. No modo operacional intermitente, um aumento no desvio padrão dos 

sinais da flutuação da pressão ocorreu de maneira semelhante ao perfil exibido para 

as partículas de maior tamanho, embora de menos pronunciada, como confirmado 

pelo pequeno aumento no desvio padrão da flutuação da pressão em função da 

velocidade mínima de fluidização, Figura 38. No modo operacional contínuo, a 

diminuição do desvio padrão é muito proeminente, tendendo a zero próximo do 

colapso do sistema, quando o ar passa através de canais formados entre os 

aglomerados. Este fato é confirmado pela Figura 40 que mostra o desvio padrão da 

flutuação da pressão em função da porcentagem de aglomeração do processo 

utilizando CP-305 como partículas sementes.  

Resultados semelhantes foram obtidos por Lopes et al. (2009) que 

estudaram as mudanças ocorridas durante o processo de revestimento em leito de 

jorro através da análise dos sinais da flutuação da pressão com o objetivo de 
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monitorar transições no regime. Neste trabalho verificou-se a diminuição no desvio 

padrão próximo ao colapso do leito devido à ausência de movimento das partículas 

(Lopes, Moris e Taranto, 2009).  

 

Figura 35. Desvio padrão dos sinais de flutuação de pressão em função do tempo 

do processo de encapsulação/aglomeração em leito fluidizado utilizando Celphere® 

507 como partículas sementes. 

 

 

Figura 36. Desvio padrão dos sinais de flutuação de pressão em função do tempo 

do processo de encapsulação/aglomeração em leito fluidizado utilizando Celphere® 

305 como partículas sementes. 
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Figura 37. Desvio padrão dos sinais da flutuação de pressão em função da 

porcentagem de aglomeração do processo de encapsulação/aglomeração em leito 

fluidizado utilizando Celphere® 507 como partículas sementes. 

 

 

Figura 38. Desvio padrão dos sinais da flutuação de pressão em função da 

porcentagem de aglomeração do processo de encapsulação/aglomeração em leito 

fluidizado utilizando Celphere® 305 como partículas sementes. 
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Figura 39. Desvio padrão dos sinais da flutuação de pressão em função da 

velocidade mínima de fluidização (Umf) durante o processo de 

encapsulação/aglomeração em leito fluidizado utilizando Celphere® 507 como 

partículas sementes. 

 

 

Figura 40. Desvio padrão dos sinais da flutuação de pressão em função da 

velocidade mínima de fluidização (Umf) durante o processo de 

encapsulação/aglomeração em leito fluidizado utilizando Celphere® 305 como 

partículas sementes. 
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A temperatura e a umidade do ar de saída do sistema também foram 

monitoradas durante o processo e os resultados estão apresentados na Figura 41 

para as partículas CP-507 e 305 como partículas sementes. Pode-se notar um 

aumento na temperatura e uma redução na umidade absoluta do ar de saída do 

sistema no modo operacional contínuo do processo para as partículas CP-507. Este 

fato pode estar relacionado com o aumento na porcentagem de aglomeração 

durante o processo e, consequentemente, na diminuição da mistura das partículas, 

reduzindo a secagem no interior dos grânulos devido à inadequada e irregular 

transferência de calor e de massa no sistema inadequada e irregular, o que gera um 

produto mais úmido, embora para as partículas menores, os gráficos não 

apresentaram variações significativas dos dados para os diferentes modos 

operacionais. Portanto, estas medições se mostraram inadequadas para o controle 

das variações no processo em leito fluidizado com partículas de diferentes 

tamanhos. 

 

 

Figura 41. Temperatura e umidade absoluta do ar de saída do sistema em função 

do tempo do processo utilizando Celphere® 507 e 305 como partículas sementes. 
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Através desta etapa do estudo, pudemos concluir que a encapsulação de 

extratos vegetais é possível tanto no modo operacional intermitente quanto contínuo. 

A eficiência de encapsulação e a porcentagem de aglomeração dependem das 

variáveis do processo e do modo operacional. O processo apresentou-se mais 

estável no modo operacional intermitente.  

Os resultados permitiram concluir que o aumento na porcentagem de 

aglomeração até determinado valor causa o aumento no desvio padrão da amplitude 

da flutuação da pressão até que o sistema permaneça estável e com pequenas 

mudanças no padrão de circulação de sólidos, tanto para o modo operacional 

intermitente quanto contínuo. Este comportamento é mantido até que a porcentagem 

de aglomeração atinja um valor capaz de ocasionar instabilidades no sistema e, o 

aumento adicional do crescimento dos grânulos leva ao colapso do sistema. Neste 

momento, o desvio padrão da amplitude da flutuação de pressão tende a diminuir, 

sendo este comportamento mais evidente no modo operacional contínuo e com 

partículas sementes de menor granulometria. 

As mudanças ocorridas na amplitude dos sinais da flutuação de pressão 

no sistema evidenciam que a análise das séries temporais do desvio padrão pode 

ser uma ferramenta útil para o controle do processo e determinação dos parâmetros 

operacionais adequados para o processo de encapsulação/aglomeração de extratos 

vegetais em leito fluidizado, visando obter produtos com características físico-

químicas adequadas. 
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ETAPA IV 

 

5.4 Otimização do processo de encapsulação/aglomeração de 

extratos vegetais em leito fluidizado 

 

5.4.1 Avaliação de diferentes condições operacionais 

 

Nesta etapa do trabalho foram realizados novos ensaios para avaliação 

da influência de diferentes variáveis operacionais, vazão de atomização e velocidade 

do ar de fluidização, no desempenho do processo usando-se o modo operacional 

intermitente. 

O modo operacional intermitente foi selecionado baseado nos resultados 

obtidos na etapa III deste estudo, por se mostrar mais adequado para obtenção de 

grânulos com menor porcentagem de aglomeração em relação ao modo operacional 

contínuo.  

Para avaliação da influência das variáveis operacionais foram utilizados: 

a eficiência de revestimento, a porcentagem de aglomeração e as propriedades de 

fluidez dos grânulos obtidos. 

A análise dos sinais de flutuação da pressão no leito também foi utilizada 

neste estudo, uma vez que de acordo com os estudos prévios, esta ferramenta 

mostrou-se adequada para auxiliar na seleção de variáveis operacionais adequadas 

à obtenção de produtos com as características desejadas. Neste caso específico, 

estas características correspondem à obtenção de grânulos com maior eficiência de 

revestimento, menor porcentagem de aglomeração, o que denota maior prevalência 

na formação de revestimento por camadas ou “layering”, e características 

adequadas de fluidez.  

As partículas sementes utilizadas nesta etapa do trabalho foram pellets 

de celulose microcristalina de diferentes granulometrias - Celphere® CP-507, com 

tamanho médio e densidade, respectivamente, de 500 a 710 µm e 0,95 g/mL; e 

Celphere® CP-305, respectivamente com tamanho e densidade de 300 a 500 µm e 
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0,93 g/mL, classificadas como tipo B através do diagrama simplificado de Geldart 

(1973). Estas partículas foram caracterizadas na etapa I deste trabalho e 

apresentaram ótimo perfil fluidodinâmico, boas propriedades de fluidez.   

A velocidade de mínima fluidização (Umf) das partículas sementes são 

0,06 m/s e 0,1 m/s para Celphere® CP-305 e Celphere® CP-507, respectivamente, 

para uma carga de 300 g. 

A formulação contendo o extrato vegetal de Rosmarinus officinalis 

empregada foi a mesma utilizada na etapa III.  

 

5.4.2 Avaliação dos processos de encapsulação em leito fluidizado e 

caracterização dos produtos 

Foram realizados três ensaios com condições experimentais diferentes 

para cada partícula semente utilizada, totalizando assim, 6 experimentos. As 

velocidades do ar de fluidização (Uin) avaliadas foram de 8 x Umf , 10 x Umf e 8 x Umf 

e as vazões de alimentação (Ws) foram de 7 g/min, 7 g/min e 4 g/min, 

respectivamente para as partículas CP-507 e de 4 g/min, 4 g/min e 2,2 g/min para as 

partículas CP-305. Para os experimentos com CP- 507, o tempo de processo foi de 

60, 60 e 110 min respectivamente para os ensaios 1.1, 2.1 e 3.1, de forma que a 

quantidade de formulação de encapsulação foi mantida constante em todos os 

testes independente da vazão de atomização empregada. Nos ensaios com CP-305, 

o tempo de cada processo foi de 105, 105 e 165 min respectivamente (ensaios 1.2, 

2.2 e 3.2).  O tempo de processo de 165 min deveria ter sido de 180 min para que a 

mesma quantidade de formulação fosse atomizada, porém, ocorreu o colapso do 

sistema aos 165 min de processo. Os resultados da eficiência de 

encapsulação/aglomeração e a porcentagem de aglomeração dos experimentos 

para as partículas CP-507 e CP-305 estão apresentados na Tabela 24. 
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Tabela 22. Eficiência de encapsulação/aglomeração e porcentagem de aglomeração 

para as partículas sementes Celphere® CP-507 e CP-305 em diferentes condições 

operacionais. 

Ensaios 
Partículas 
sementes 

Ws  
(g/min) 

Uin  
(m3/min) 

η  
(%) 

Agl  
(%) 

1.1 

CP-507 

7 0,85 78,0 55,3 

2.1 7 1,06 76,7 60,5 

3.1 4 0,85 64,3 26,0 

1.2 

CP-305 

4 0,48 71,3 53,9 

2.2 4 0,60 74,0 67,8 

3.2 2 0,48 79,2 85,8 

Ws = vazão da composição de alimentação; Uin = vazão do ar de fluidização; η = 

eficiência de revestimento; Agl = porcentagem de aglomeração. 

 

A relação Ws/Uin foi decrescente nas condições experimentais 

empregadas, sendo de aproximadamente 8; 6 e 4 tanto para as partículas CP-507 

como para CP-305.  

A eficiência de revestimento dos ensaios 1.1 e 2.2 foram similares. O 

aumento na velocidade do ar de fluidização (ensaio 3.1 – menor relação Ws/Uin) 

levou à uma redução na eficiência do revestimento, à maior perda por elutriação e 

maior incidência de secagem da formulação por spray drying (a formulação é seca 

antes de atingir as partículas sementes) e ocorrência de maior atrito entre as 

partículas que leva a maior perda da formulação de revestimento por 

desprendimento da superfície das partículas. Estes efeitos também refletiram na 

porcentagem de aglomeração dos grânulos, sendo que o ensaio 3.1 apresentou 

menor Agl, seguido pelo ensaio 1.1 e 2.1.  

Para os experimentos com as partículas CP-305, os resultados obtidos 

foram próximos aos obtidos para as partículas maiores nos experimentos 1.2 e 2.2. 

Para o experimento 3.2, a eficiência de revestimento foi maior que ensaio 3.1, ou 
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seja, a perda por elutriação foi decrescente conforme aumentou a velocidade do ar 

de fluidização em relação à vazão da composição de alimentação.  

A porcentagem de aglomeração também seguiu uma tendência contraria 

à obtida com as partículas maiores no experimento 3.2, aumentando 

significativamente a porcentagem de aglomeração com a diminuição da vazão de 

atomização da formulação de alimentação em relação ao experimento 1.2, 

ocasionando o colapso do sistema antes do tempo de processo pré-determinado.  

Os resultados obtidos evidenciam que o tamanho das partículas tem 

papel fundamental na determinação das variáveis operacionais empregadas nos 

processo para obtenção de produtos com as características desejadas. 

As características de fluidez dos produtos obtidos nos experimentos estão 

apresentadas na Tabela 25. Os grânulos obtidos no ensaio 3.2 apresentaram 

menores densidades bruta e de compactação, o que era esperado devido à alta 

porcentagem de aglomeração no processo. Todos os produtos obtidos utilizando 

tamanho de partículas diferentes, apresentaram ótimas características de fluidez, 

Fator de Hausner inferior a 1,25 e índice de Carr entre 0 e 16% (Wells, 1988; De 

Jong, Hoffmann e Finkers, 1999). 

Na etapa anterior de desenvolvimento deste trabalho, observou-se que as 

análises dos sinais da flutuação de pressão no sistema em leito fluidizado associado 

com dados de propriedades do produto contribuem para a identificação da 

ocorrência de instabilidade durante a operação. Portanto, estas análises foram 

utilizadas para observação da estabilidade durante o processo nos ensaios 

realizados.   
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Tabela 23. Caracterização dos produtos obtidos utilizando Celphere® CP-507 e CP-

305 como partículas sementes em diferentes condições operacionais. 

Partículas 
sementes 

Ws 
(g/min) 

Uin  
(m3/min) 

ρb  
(g/mL) 

ρT, 1250 
(g/mL) 

FH 
(-) 

IC  
(%) 

CP-507 

7 0,85 0,78 0,78 1,00 0,00 

7 1,06 0,70 0,73 1,04 4,30 

4 0,85 0,79 0,81 1,03 2,70 

CP-305 

4 0,51 0,64 0,73 1,15 14,65 

4 0,64 0,71 0,73 1,02 2,44 

2 0,51 0,58 0,60 1,05 3,60 

Ws = vazão da composição de alimentação; Uin = vazão do ar de fluidização; ρb = 

densidade bruta; ρT,1250 = densidade de compactação; FH = fator de Hausner; IC = 

índice de Carr. 

 

A Figura 40 apresenta os desvios padrão da variação da amplitude da 

flutuação da pressão em função do tempo de processos nos ensaios utilizando 

partículas sementes de tamanhos diferentes. Pode ser notado através dos gráficos, 

que os desvios padrão da variação da amplitude da flutuação de pressão para os 

ensaios utilizando as partículas sementes de maior tamanho (CP-507) apresentaram 

pequenas variações durante os processos, demonstrando a estabilidade destes. O 

ensaio 3.1 foi o que apresentou menor variação e menor porcentagem de 

aglomeração, indicando maior estabilidade. Nos ensaios utilizando-se partículas 

sementes de menor granulometria (CP-305), os desvios padrão também não 

apresentaram alterações significativas nos ensaios 1.2 e 2.2. Entretanto, no ensaio 

3.2, observa-se uma queda acentuada no desvio da flutuação da pressão 

coincidente com o início do colapso do sistema. Resultados semelhantes também 

foram observados nos estudos prévios com partículas do mesmo tamanho, porém 

em regime operacional contínuo. 
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Figura 42. Desvio padrão dos sinais da flutuação da pressão em função do tempo 

de processo de revestimento/aglomeração em leito fluidizado utilizando Celphere® 

507 (ensaios 1.1, 2.1 e 3.1) e 305 (ensaios 1.2, 2.2 e 3.2) como partículas sementes. 

 

A partir dos resultados obtidos nesta etapa, as variáveis operacionais que 

se mostraram mais adequadas para continuação dos estudos, apresentando melhor 

eficiência de revestimento e menor porcentagem de aglomeração, foram as do 

ensaio 1.1 - partículas sementes Celphere® 507; Uin = 8 x Umf e Ws = 7 g/min. 
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ETAPA V 

 

5.5 Avaliação de diferentes agentes encapsulantes no processo de 

encapsulação/aglomeração de extratos vegetais em leito fluidizado 

Os agentes encapsulantes influenciam significativamente nas 

propriedades dos grânulos finais no processo de encapsulação em leito fluidizado 

bem como na retenção e estabilidade dos compostos ativos.  

Existem muitos materiais que podem ser utilizados como agentes de 

revestimento ou encapsulação, entre os principais estão os carboidratos, incluindo 

amidos modificados e hidrolisados, derivados de celulose, gomas, ciclodextrinas, 

proteínas, incluindo proteína do soro do leite, caseinatos e gelatinas, e outros 

biopolímeros (Jafari et al., 2008). 

Neste estudo foram avaliados dois agentes encapsulantes amplamente 

utilizados em processos de encapsulação por spray dryer, a goma Arábica e a 

proteína de soro de leite. Estes agentes foram associados à maltodextrina, agente 

encapsulante também muito utilizado em alimentos, mas com baixa capacidade 

emulsificante; ácido esteárico, composto lipídico e Poloxamer 407, agente 

emulsificante e estabilizante. 

As condições operacionais empregadas nos processos foram as que 

apresentaram os melhores resultados na etapa IV deste trabalho quanto à eficiência 

de retenção e menor porcentagem de aglomeração, sendo a vazão de atomização 

da composição de alimentação de 7,0 g/min, a velocidade do ar de fluidização inicial 

foi de 0,8 m/s, equivalente a 8 x Umf. Após 30 min de atomização da composição de 

alimentação, a velocidade do ar de fluidização aumentou para 1,04 m/s, de forma a 

se manter a relação 8 x Umf. 

 

5.5.1 Formulações encapsulantes contendo extrato vegetal 

A formulação utilizada contendo goma Arábica (formulação G) foi a 

mesma utilizada nas etapas III e IV deste trabalho: teor de sólidos de 25 % m/m, 

proporção extrato vegetal: carreadores de 1:5, sendo os carreadores: Poloxamer 407 
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(20%), ácido esteárico (10%), Maltodextrina D10 (30%) e goma Arábica (40%), e a 

formulação P manteve os mesmos carreadores e proporções que a G, apenas 

substituindo a goma Arábica pelo concentrado proteico de soro de leite. As 

características das formulações estão apresentadas na Tabela 24. 

 

Tabela 24. Características das formulações contendo goma Arábica (G) e 

concentrado proteico do soro do leite (P). 

Formulações Densidade (g/mL) Viscosidade (cP)* 

G 1,02 356,5 (29,1) 

P      1,03 179,0 (14,9) 

*Viscosidade obtida a uma taxa de deformação de 30,8 s-1 (140 rpm). 

 

5.5.2 Avaliação dos processos e propriedades dos grânulos obtidos 

utilizando as formulações de alimentação G e P 

Os resultados obtidos nos ensaios de encapsulação/aglomeração em 

leito fluidizado utilizando as formulações de alimentação com agentes encapsulantes 

diferentes, goma Arábica (formulação G) e concentrado proteico do soro do leite 

(formulação P) estão apresentados na Tabela 25. 

As eficiências de revestimento nos processos utilizando formulações de 

alimentação com agentes encapsulantes diferentes foram próximas, com diferenças 

não significativas e dentro dos valores esperados.  

A porcentagem de aglomeração para a formulação P foi bem menor em 

relação à da formulação G, o que pode ser devido à maior adesividade apresentada 

pela goma Arábica e também pela maior viscosidade da formulação G. 

As características de fluidez dos grânulos obtidos com as duas 

formulações foram consideradas ótimas, não apresentando diferenças significativas 

entre ambas. 
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Tabela 25. Resultados apresentados nos ensaios de encapsulação/aglomeração em 

leito fluidizado com as formulações G e P. 

Resultados 
Composição de alimentação 

Formulação G Formulação P 

η (%)                   72,6 73,6 

Agl(%) 23,3 2,4 

ρb (g/mL) 0,80 0,76 

ρT,1250 (g/mL) 0,81 0,79 

FH (-) 1,02 1,03 

IC (%) 1,61 3,41 

η = eficiência de revestimento; Agl = porcentagem de aglomeração; ρb = densidade 

bruta; ρT,1250 = densidade de compactação; FH = fator de Hausner; IC = índice de 

Carr. 

 

 

 
5.5.3 Teor de compostos bioativos por HPLC-DAD 

Os teores de compostos ativos do extrato vegetal de Rosmarinus 

officinalis e também das formulações utilizadas no processo de encapsulação em 

leito fluidizado foram determinados por cromatografia líquida de alta eficiência. Para 

a análise da especificidade do método, foi confirmada a similaridade entre um pico 

no cromatograma do extrato vegetal e a substância de referência (padrão Sigma), 

comparando-se, além do tempo de retenção da substância na coluna 

cormatográfica, o espectro ultravioleta. Também foram feitas consultas à literatura e 

ensaios de enriquecimento da amostra com os padrões. A proximidade dos tempos 

de retenção e a grande semelhança dos perfis cromatográficos confirmam que o 

pico encontrado em 8,9 minutos de análise se refere ao ácido cafeico; o pico em 

17,8 minutos foi identificado como o ácido rosmarínico; o pico em 31,2 minutos como 



RESULTADOS E DISCUSSÃO     161 

 

carnosol e o pico em 32,7 minutos referindo-se ao ácido carnósico, como 

apresentado nas Figuras 43 e 44. 

 

 

 

Figura 43. a) Cromatograma do extrato hidroalcoólico 70% de Rosmarinus 

officinalis. b) Espectro UV referente ao pico com tempo de retenção de 8,9 min. c) 

Espectro UV referente ao pico com tempo de retenção de 17,8 min. d) Espectro UV 

referente ao pico com tempo de retenção de 31,2 min. d) Espectro UV referente ao 

pico com tempo de retenção de 32,7 min. 
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Figura 44. Cromatogramas e perfis UV dos padrões de a) ácido cafeico, b) ácido 

rosmarínico, c) carnosol e d) ácido carnósico. 

A linearidade do método foi determinada através da confecção das curvas 

padrão obtidas pela média de três curvas sendo as concentrações dos padrões 

injetadas em triplicata. Os valores dos coeficientes de regressão (R²) foram 

superiores a 0,999. A Tabela 26 apresenta os parâmetros obtidos das curvas padrão 

e utilizados para a quantificação de ativos nos extratos vegetais e amostras. 
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Tabela 26. Parâmetros obtidos das curvas padrão. 

Padrão Equação da Reta R² 

Ácido Cafeico y = 38251x + 14952 0,99995 

Ácido Rosmarínico y = 20688x - 48189 0,99999 

Carnosol y = 2202x - 14101 0,99977 

Ácido Carnósico y = 1956x - 11404 0,99998 

 

Os teores de compostos bioativos do Rosmarinus officinalis no extrato 

concentrado, nas formulações G e P e nos grânulos obtidos nos processos de 

encapsulação em leito fluidizado determinados por HPLC-DAD, estão apresentados 

na Tabela 27. 

 

Tabela 27. Teor de compostos bioativos determinados por HPLC. 

Compostos 
bioativos 

Extrato 
concentrado

(%) 

Formulação 
G             

(%) 

Formulação 
P             

(%) 

Grânulos
G          

(%) 

Grânulos
P          

(%) 

Ácido Cafeico 0,053  
(0,004) 

0,056 
(0,001) 

0,043 
(0,003) 

0,032 
(0,005) 

0,036 
(0,006) 

Ácido 
Rosmarínico 

4,09      
(0,19) 

4,16     
(0,09) 

3,85     
(0,03) 

3,08    
(0,06) 

3,15    
(0,08) 

Carnosol 3,40      
(0,17) 

3,70     
(0,05) 

3,81     
(0,08) 

3,21    
(0,11) 

3,13    
(0,06) 

Ácido 
Carnósico 

1,46      
(0,05) 

1,45     
(0,08) 

1,22     
(0,04) 

1,30    
(0,01) 

0,96    
(0,02) 

 
As porcentagens de perda de compostos ativos durante o processo de 

encapsulação, desde a obtenção das formulações de alimentação até os grânulos 

finais, estão apresentadas na Tabela 28. As porcentagens de perda dos compostos 

ativos das formulações são em relação ao teor de ativos no extrato concentrado, 

enquanto que nos grânulos, estas são em relação aos teores de ativos nas 

formulações de alimentação. 
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Tabela 28. Porcentagens de perda de compostos bioativos das formulações de 

alimentação e dos grânulos finais dos processos de encapsulação em leito 

fluidizado. 

 

Porcentagem de perda de compostos bioativos (%) 

Compostos 
bioativos 

Formulação G 
(%) 

Formulação P 
(%) 

Grânulos G 
(%) 

Grânulos P 
(%) 

Ácido Cafeico 0,0 (0,0) 17,4 (6,1) 42,9 (9,1) 17,4 (14,0) 

Ácido Rosmarínico 0,0 (0,0) 5,9 (0,8) 25,9 (1,3) 18,0 (2,2) 

Carnosol 0,0 (0,0) 0,0 (0,0) 13,2 (2,9) 17,6 (1,6) 

Ácido Carnósico 0,30 (5,2) 16,7 (2,8) 10,8 (0,8) 21,1 (1,5) 

A formulação contendo concentrado proteíco de soro de leito apresentou 

porcentagem de perda em relação ao ácido cafeico, rosmarínico e carnósico, mas 

não em relação ao carnosol. Entretanto, a formulação contendo goma Arábica não 

apresentou porcentagem de perda em relação a nenhum dos compostos bioativos. 

Baseado nos resultados obtidos, a eficiência de encapsulação dos 

grânulos em relação ao teor de compostos bioativos pode ser calculada através da 

porcentagem de perda dos compostos em relação à formulação de alimentação. Os 

resultados da eficiência de encapsulação dos grânulos revestidos/aglomerados 

pelas formulações G e P estão apresentados na Figura 45. 
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Figura 45. Eficiência de encapsulação dos grânulos revestidos/aglomerados 

utilizando as formulações de alimentação G e P em relação aos compostos 

bioativos. 

Não foram apresentadas diferenças significativas no teor de compostos 

ativos nos grânulos G e P, pequenas diferenças puderam ser notadas apenas entre 

os ácidos cafeico e carnósico, onde a eficiência de encapsulação foi maior para o 

ácido cafeico nos grânulos P, e menor para o ácido carnósico.  

O ácido carnósico e o carnosol são os diterpenos fenólicos do alecrim 

com maior atividade antioxidante (Johnson, 2011), sendo que outros compostos 

fenólicos como o ácido rosmarínico também apresentam atividade antioxidante, 

porém em menor grau (Nakatani e Inatani, 1981; Zhang et al., 2012).  

A eficiência de encapsulação de todos os compostos ativos nos grânulos 

G e P foram superiores a 60 % incluindo o ácido cafeico e superiores a 70 % para os 

demais compostos. 

Estes resultados mostram que as formulações G e P foram adequadas 

para encapsulação de compostos bioativos de Rosmarinus officinalis, sendo que os 

grânulos obtidos com a formulação P apresentaram menor porcentagem de 

aglomeração. Porém, em relação à eficiência de revestimento dos compostos 

bioativos, não ocorreram diferenças significativas. 
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5.5.4 Testes de estabilidade 

Estudos de estabilidade são importantes para determinação do período 

de estocagem e uso dos produtos obtidos nos processos de 

revestimento/aglomeração, estabelecendo o período no qual a qualidade físico-

química dos grânulos esteja assegurada.  

Foi realizada avaliação da estabilidade dos grânulos obtidos nos 

processos de revestimento/aglomeração em leito fluidizado com as formulações de 

alimentação G e P em relação ao tempo e condições de armazenamento diferentes. 

A estabilidade dos grânulos obtidos em relação ao tempo nas condições 

preconizadas pela RE n° 1, de 29 de julho de 2005 foi avaliada quanto ao teor de 

umidade e teor de compostos bioativos dos grânulos formados a partir das 

formulações G e P para avaliar como diferentes tipos de agentes encapsulantes 

podem afetar a estabilidade do produto final. 

Os teores de umidade dos grânulos G e P obtidos no processo de 

encapsulação em leito fluidizado foram inferiores a 2 %, considerados adequados 

pela Farmacopeia Brasileira que preconiza um teor inferior a 4 % para extratos 

vegetais secos de plantas medicinais.  

A Figura 46 apresenta os teores de umidade em relação ao tempo e às 

diferentes temperaturas de armazenamento a que foram submetidos os grânulos G e 

P. Após 15 dias submetidos aos testes de estabilidade, os grânulos G e P 

apresentaram um aumento no teor de umidade tanto para temperatura de 30 como 

de 40 °C, entre 5 e 7 %, que foi mantido constante no decorrer dos 45 dias 

consecutivos.  

Foi observado que os teores de umidade dos grânulos P foram 

ligeiramente inferiores em relação aos grânulos G nas duas temperaturas dos testes 

de estabilidade. 
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Figura 46. Teor de umidade dos grânulos G e P submetidos aos testes de 

estabilidade. 

Os teores de compostos bioativos dos grânulos G e P submetidos aos 

testes de estabilidade foram determinados por HPLC-DAD e estão apresentados nas 

Figuras 47, 48, 49 e 50 para os compostos bioativos: ácido cafeico, ácido 

rosmarínico, carnosol e ácido carnósico, respectivamente. 
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Figura 47. Teor de ácido cafeico nos grânulos G e P submetidos aos testes de 

estabilidade. 

O teor de ácido cafeico nos grânulos G e P não sofreu alteração 

significativa no decorrer dos estudos de estabilidade. Pequenas variações na 

porcentagem de ácido cafeico podem ser devido a erros experimentais. 
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Figura 48. Teor de ácido rosmarínico nos grânulos G e P submetidos aos testes de 

estabilidade. 

O ácido rosmarínico sofreu redução no teor em função do período de 

armazenamento principalmente nos grânulos P à temperatura de 40 °C. Os grânulos 

G apresentaram pequena diminuição na porcentagem de ácido rosmarínico a 40 °C, 

não sendo observadas alterações significativas a 30 °C durante os 60 dias de 

armazenagem. 
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Figura 49. Teor de carnosol nos grânulos G e P submetidos aos testes de 

estabilidade. 

 

Ocorreu significativa perda no teor de carnosol em todos os grânulos, 

sendo mais acentuada para os grânulos P à temperatura de 40 °C. Em 15 dias a 

perda foi quase que total e, em 30 dias, a concentração deste composto foi reduzida 

a zero. A concentração de carnosol nos grânulos G a 30 °C se manteve estável por 

até 30 dias, decaindo em seguida, porém, com 60 dias ainda apresentou 

concentração de aproximadamente 0,67 %, enquanto que os grânulos armazenados 

a 40 °C a redução no teor foi praticamente total. 
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Figura 50. Teor de ácido carnósico nos grânulos G e P submetidos aos testes de 

estabilidade. 

 

Ocorreu perda total do teor de ácido carnósico em todos os grânulos G e 

P a 30 e 40 °C, porém a perda foi menos acentuada para os grânulos G a 30 °C, 

como ocorrido com o carnosol, porém com 45 dias a perda foi total. 

Embora tenham ocorrido perdas dos compostos ativos carnosol e ácido 

carnósico, estas perdas foram menores para os grânulos revestidos/aglomerados 

com formulação contendo goma Arábica, o que pode indicar um maior efeito protetor 

deste adjuvante sobre os compostos monitorados.  

Em um estudo desenvolvido por Zhang et al. (2012) sobre a degradação 

do ácido carnósico, carnosol, ácido rosmarínico e extrato de alecrim por HPLC, 

observou que o ácido rosmarínico em solução etanólica não sofreu degradação 

durante 13 dias de estudo. Porém, o carnosol degradou mais rapidamente, 

principalmente quando submetido à temperatura de 40 °C e exposição à luz, 

desaparecendo em 4 dias, sendo a temperatura o fator de maior relevância na 

degradação do composto. Por outro lado, menor degradação do carnosol foi 



RESULTADOS E DISCUSSÃO     172 

 

observada em uma mistura com ácido carnósico e ácido rosmarínico, que pode ser 

atribuída à proteção dos antioxidantes ou pela conversão compensatória do ácido 

carnósico a carnosol. O ácido carnósico em solução etanólica e também em mistura 

com carnosol e ácido rosmarínico foi razoavelmente estável a -10 e 4 °C quando 

armazenados no escuro. Submetido a altas temperaturas e exposto à luz, o ácido 

carnósico sofreu degradação, embora menos rapidamente que o carnosol em 

solução etanólica. A degradação do ácido carnósico foi semelhante tanto em mistura 

com os outros compostos como sozinho em solução. 

Este perfil de degradação observado por Zhang et al. (2012) foi 

semelhante ao perfil observado neste trabalho para o ácido rosmarínico, carnosol e 

ácido carnósico, com diferença no tempo de degradação sofrido pelos compostos, 

que nos grânulos G e P foi maior que 15 dias, evidenciando o papel protetor da 

encapsulação destes compostos sensíveis à exposição à luz e temperaturas 

elevadas. 

 

5.5.5 Testes de digestão in vitro 

O objetivo destes testes in vitro simulando o processo de digestão 

gastrointestinal é avaliar a estabilidade dos compostos bioativos do Rosmarinus 

officinalis nos grânulos obtidos e seu perfil de dissolução. 

Os resultados apresentados nos testes de digestão para os grânulos G e 

P estão apresentados nas Figuras 51, 52, 53 e 54, evidenciando a porcentagem dos 

compostos bioativos, ácido cafeico, ácido rosmarínico, carnosol e ácido carnósico, 

durante o tempo do teste, respectivamente. 

Como mostrados nos resultados obtidos, a concentração de todos os 

compostos bioativos foi maior para os grânulos G que para os grânulos P. 
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Figura 51. Porcentagem de ácido cafeico nos grânulos G e P durante o processo 

de digestão in vitro. 

 

O teor de ácido Cafeico praticamente, sofreu pequena variação no 

processo de digestão em nenhuma das fases, gástrica e intestinal, mantendo a 

mesma porcentagem nos grânulos G e P.  
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Figura 52. Porcentagem de ácido rosmarínico nos grânulos G e P durante o 

processo de digestão in vitro. 

 

O ácido rosmarínico apresentou pequena queda no seu teor nos grânulos 

P ao final do ensaio em relação ao tempo zero, que pode ser devido a erros 

experimentais inerentes ao teste. Já nos grânulos G ocorreu um aumento na 

concentração do ácido rosmarínico ao longo do ensaio em relação ao tempo zero. 

Isto pode ter acontecido devido a maior liberação do composto depois de 30 min em 

pH ácido e na presença de pepsina. Em pH alcalino, após 60 min de processo, 

ocorreu pequena queda no teor do composto, mas ao final de 180 min a 

porcentagem de ácido rosmarínico manteve-se ainda um pouco superior a do início 

do processo em tempo zero. 
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Figura 53. Porcentagem de carnosol nos grânulos G e P durante o processo de 

digestão in vitro. 

O carnosol apresentou degradação logo após 30 min de digestão 

gástrica, sendo observada degradação mais elevada durante o ensaio de digestão 

intestinal. Nos grânulos P, a degradação foi quase que total, e nos grânulos G ainda 

ficou pequena porcentagem do composto após 180 min de processo.  

O carnosol apresenta grande instabilidade em meio aquoso (Thorsen et 

al, 2003), contribuindo também para sua degradação no meio digestivo, além das 

enzimas e do pH alcalino. 
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Figura 54. Porcentagem de ácido carnósico nos grânulos G e P durante o processo 

de digestão in vitro. 

A porcentagem de ácido Carnósico foi mantida na fase gástrica do 

processo de digestão, porém foi totalmente perdida ao final da fase intestinal para os 

dois tipos de grânulos avaliados. 

Estudo desenvolvido por Ninomiya, et al (2004), mostrou que o ácido 

Carnósico e o Carnosol são potentes inibidores das lípases pancreáticas, o que 

sugere que durante a digestão de alimentos funcionais, estes compostos bioativos 

podem não alcançar a corrente sanguínea, uma vez que podem inibir a formação de 

micelas mistas na dieta (Soler-Rivas et al, 2007). 

O ácido Carnósico e o Carnosol podem ainda, serem transformados em 

outros compostos durante o processo de digestão como sugerido por Soler-Rivas et 

al (2007) em estudo que mostrou que a bioacessibilidade do ácido Carnósico e o 

Carnosol em formulação contendo óleo de girassol e lecitina foi reduzida em 51 % 

após o teste de digestão in vitro. 
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ETAPA VI 

5.6 Revestimento dos grânulos obtidos utilizando-se diferentes 

agentes encapsulantes 

A utilização de filmes de revestimento em grânulos pode proteger os 

compostos ativos encapsulados contra luz, temperatura, umidade, mascarar sabores 

e odores indesejáveis, modificar o perfil de liberação destes compostos.  

Os grânulos obtidos com as formulações G e P (Etapa V) foram 

revestidos com o agente de revestimento Opadry® II, tipo 85F, constituído de matriz 

hidrofílica de polivinilálcool – PVA, solúvel em água, pH independente, de 

desintegração imediata para rápida liberação de compostos ativos. Assim, foram 

obtidos grânulos revestidos GO e PO com o objetivo de aumentar a estabilidade dos 

compostos bioativos. 

A suspensão aquosa de revestimento constituída por Opadry® II a 15 % 

de sólidos foi atomizada até um ganho de massa de aproximadamente 10 % da 

massa total dos grânulos não revestidos. O processo de revestimento foi iniciado 

nas mesmas condições operacionais empregadas para a obtenção dos grânulos: 

modo intermitente, Ws = 7,0 g/min; Uin = 1,04 m/s, sendo que após 15 min de 

processo a velocidade do ar de fluidização foi ajustada para 1,25 m/s. A altura do 

bico atomizador em relação à placa distribuidora de ar foi aumentada em 10 cm para 

evitar o entupimento do bico atomizador e promover um revestimento mais 

homogêneo dos grânulos. O tempo total do processo de revestimento com Opadry® 

II foi de 25 min. 

  

5.6.1 Avaliação do desempenho dos processos de revestimento com 

Opadry® e caracterização dos produtos 

Tabela 29 apresenta os resultados da avaliação do processo obtidos nos 

ensaios de revestimento/aglomeração em leito fluidizado, utilizando formulações 

contendo extratos vegetais e agentes encapsulantes diferentes, revestidos com 

Opadry® II. 
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Tabela 29. Avaliação dos processos de revestimento/aglomeração em leito 

fluidizado dos grânulos obtidos com as formulações G e P revestidos com Opadry® 

II. 

Resultados 

Grânulos 

GO PO 

η (%) 69,7 79,4 

Agl(%) 83,1 71,8 

η = eficiência de revestimento; Agl = porcentagem de aglomeração. 

 

A eficiência de revestimento dos grânulos obtidos a partir da formulação 

com concentrado proteico de soro de leite como agente encapsulante foi maior que 

para a formulação contendo goma Arábica. Esta diferença pode estar relacionada a 

uma maior afinidade entre a formulação P e o agente de revestimento, promovendo 

ma maior adesão da camada de revestimento. Por outro lado, a porcentagem de 

aglomeração foi menor em relação aos grânulos obtidos a partir da formulação com 

goma arábica, provavelmente devido à maior pegajosidade apresentada pela goma. 

A porcentagem de aglomeração também foi bem superior à apresentada pelos 

grânulos sem revestimento que foi de 23,3 e 2,4, respectivamente para as 

formulações G e P. Este fato pode estar relacionado com o maior teor de umidade 

superficial nos grânulos devido ao revestimento, o que favorece a formação de 

pontes líquidas entre as partículas, contribuindo para uma maior formação de 

aglomerados.  

Os grânulos obtidos no processo de revestimento foram avaliados quanto 

ao teor de umidade, atividade de água e características de fluidez. Os resultados 

obtidos estão apresentados na Tabela 30. 
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Tabela 30. Propriedades dos grânulos obtidos a partir das formulações G e P nos 

ensaios de revestimento com Opadry® em leito fluidizado. 

Resultados 

Composição de alimentação 

GO PO 

X (%) 1,68 2,09 

Aw (-) 0,3307 0,2783 

ρb (g/mL) 0,66 0,65 

ρT,1250 (g/mL) 0,68 0,67 

FH (-) 1,03 1,03 

IC (%) 2,50 2,70 

X = teor de umidade; Aw = atividade de água; ρb = densidade bruta; ρT,1250 = 

densidade de compactação; FH = fator de Hausner; IC = índice de Carr. 

 

O teor de umidade e atividade de água dos grânulos não apresentaram 

diferenças significativas. Os resultados obtidos foram inferiores a 5% e estão na 

faixa considerada segura, apresentando reduzido risco de crescimento de micro-

organismos e ocorrência de reações de degradação química (SOUZA; OLIVEIRA, 

2009).  

Quanto às propriedades de fluidez, os grânulos apresentaram excelente 

fluidez, conforme se observa pelos valores obtidos pelo fator de Hausner e índice de 

Carr. Os grânulos GO e PO não apresentaram diferenças entre as características de 

fluidez. 
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5.6.2 Morfologia dos produtos não revestidos e revestidos com Opadry® 

A Figura 55 apresenta as fotomicrografias obtidas por microscopia 

eletrônica de varredura dos pellets de microcelulose cristalina, Celphere® CP-507, 

usadas no processo em leito fluidizado como partículas sementes. As partículas 

apresentam alta esfericidade e superfície relativamente lisa, o que permite um 

revestimento homogêneo. 

 

Figura 55. Morfologia dos pellets de celulose microcristalina (Celphere® CP-507) 

utilizadas como partículas sementes para obtenção dos grânulos G e P. 

 

A Figura 56 apresenta as fotomicrografias dos grânulos G e P não 

revestidos e revestidos com Opadry® II, GO e PO. Os grânulos, revestidos e não 

revestidos, apresentam superfície com a presença de rachaduras e poros. As 

rachaduras podem ser devidas ao atrito entre as partículas e os poros devido à 

evaporação do solvente. Notam-se na imagem dos grânulos revestidos GO as 

pontes sólidas formadas entre partículas constituintes dos aglomerados. 
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Figura 56. Morfologia dos grânulos G e P sem revestimento, obtidos com as 

formulações contendo goma Arábica e concentrado proteico de soro de leite, 

respectivamente, e dos mesmos grânulos revestidos com Opadry® II, GO e PO. 

 

5.6.3 Teor de compostos bioativos nos grânulos revestidos com Opadry® 

II por HPLC-DAD 

Os teores de compostos bioativos dos grânulos revestidos com Opadry® 

II foram determinados por HPLC-DAD. Os compostos detectados e avaliados foram: 

ácido cafeico, ácido rosmarínico, carnosol e ácido carnósico. 
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Os teores de compostos bioativos de Rosmarinus officinalis presentes no 

extrato concentrado e nos grânulos revestidos com Opadry® II estão apresentados 

na Tabela 31.  

 

Tabela 31. Teores de compostos bioativos no extrato concentrado e nos grânulos 

revestidos com Opadry® II. 

Compostos 

bioativos 

Extrato 
concentrado 

(%) 

Grânulos G + 
Opadry® II (%) 

Grânulos P + 

 Opadry® II (%) 

Ácido Cafeico 0,04 (0,01) 0,04 (0,01) 0,04 (0,01) 

Ácido Rosmarínico 4,58 (0,66) 3,40 (0,07) 3,16 (0,03) 

Carnosol 3,78 (0,17) 3,13 (0,07) 2,66 (0,07) 

Ácido Carnósico 1,28 (0,17) 2,00 (0,04) 1,33 (0,02) 

A porcentagem de perda de compostos ativos durante o processo de 

obtenção dos grânulos revestidos em relação aos teores do extrato vegetal 

concentrado está apresentada na Tabela 32. 

Tabela 32. Porcentagem de perda de compostos bioativos dos grânulos revestidos 

com Opadry® II. 

 
Porcentagem de perda de compostos bioativos (%) 

Compostos bioativos Grânulos G + Opadry® II Grânulos P + Opadry® II  

Ácido Cafeico 15,24 (10,47) 0,00 (3,20) 

Ácido Rosmarínico 26,01 (1,51) 30,94 (0,59) 

Carnosol 17,11 (1,90) 29,51 (1,85) 

Ácido Carnósico 0,00 (0,00) 0,00 (0,00) 
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Pode-se notar que ocorreu maior perda de ácido cafeico nos grânulos G 

revestidos e maior degradação de carnosol nos grânulos P.  

Baseado nos resultados obtidos, a eficiência de retenção dos compostos 

bioativos nos grânulos GO e PO pode ser calculada, sendo os resultados 

experimentais apresentados na Figura 57. 

 

Figura 57. Eficiência de retenção dos compostos bioativos nos grânulos G e P 

revestidos em relação aos compostos bioativos presentes no extrato vegetal 

concentrado. 

 

Ocorreram apenas pequenas diferenças na eficiência de retenção dos 

compostos ativos nos grânulos G e P revestidos com Opadry® II em relação ao ácido 

rosmarínico e carnosol, sendo que os granulos P revestidos apresentaram eficiência 

um pouco inferior comparativamente aos grânulos G. Não foram observadas 

diferenças significativas quanto à eficiência de retenção entre os grânulos revestidos 

em relação aos ácidos cafeico e carnósico.  

Estes resultados mostram os grânulos revestidos G e P apresentaram 

eficiência de retenção de compostos bioativos de Rosmarinus officinalis adequadas, 

maiores que 70 %.   



RESULTADOS E DISCUSSÃO     184 

 

5.6.3 Testes de estabilidade dos grânulos G e P revestidos com Opadry® 

 Foram realizados testes de estabilidade dos grânulos G e P revestidos 

com Opadry® para analisar o efeito do revestimento nos compostos bioativos do 

extrato de Rosmarinus officinalis. A Figura 58 apresenta a porcentagem de aumento 

nos teores de umidade em relação ao tempo e diferentes temperaturas de 

armazenagem para os grânulos G e p revestidos com Opadry®. 

 

 

Figura 58. Porcentagem de aumento do teor de umidade dos grânulos G e P 

revestidos com Opadry® II submetidos aos testes de estabilidade. 

 

Após 15 dias submetidos aos testes de estabilidade, os grânulos 

revestidos apresentaram aumento no teor para ambas as temperaturas de 

armazenagem, que se mantive com poucas variações no decorrer dos ensaios. À 

temperatura de 30 °C, a porcentagem de aumento no teor de umidade foi mais 

pronunciada que a 40 °C, tanto para os grânulos GO quanto PO.  As porcentagens 

de aumento no teor de umidade dos grânulos PO foram ligeiramente inferiores em 

relação aos grânulos GO nas duas temperaturas dos testes de estabilidade.  
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Em relação aos grânulos não revestidos, G e P, o aumento no teor de 

umidade dos grânulos revestidos GO e PO foram inferiores. Mesmo após o período 

de 15 dias submetidos ao teste de estabilidade, o teor de umidade dos grânulos 

revestidos ficaram abaixo de 4 %, mostrando que o revestimento dos grânulos 

reduziu de forma significativa a absorção de umidade. 

Os teores de compostos bioativos dos grânulos GO e PO submetidos aos 

testes de estabilidade foram determinados por HPLC-DAD e estão apresentados nas 

Figuras 59, 60, 61 e 62 respectivamente para os compostos bioativos: ácido cafeico, 

ácido rosmarínico, carnosol e ácido carnósico. 

 

 

 

Figura 59. Teor de ácido cafeico nos grânulos revestidos GO e PO submetidos aos 

testes de estabilidade. 

 

O teor de ácido cafeico sofreu uma ligeira redução nos primeiros 15 dias 

do teste de estabilidade no produto PO a 30 °C e um aumento a 40 °C ao final dos 

60 dias. Para os grânulos GO não ocorreram alterações significativas. 
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Figura 60. Teor de ácido rosmarínico nos grânulos revestidos PO e GO submetidos 

aos testes de estabilidade. 

O ácido rosmarínico sofreu diminuição do teor nos produtos sob 

temperatura de 40 °C. A porcentagem de ácido rosmarínico nos testes de 

estabilidade a 30 °C sofreram reduzidas alterações ao longo dos 60 dias de 

realização dos ensaios.  
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Figura 61. Teor de carnosol nos grânulos revestidos PO e GO submetidos aos 

testes de estabilidade. 

 

O teor de carnosol sofreu degradação significativa nos grânulos 

revestidos, GO e PO.  Esta perda pode estar relacionada com interações que 

possam ocorrer com os compostos bioativos das formulações e do extrato vegetal. 

Os grânulos submetidos à temperatura de 40 °C sofreram maior degradação do 

ativo, sendo que para os grânulos com concentrado proteico de soro de leite a 

degradação foi mais acentuada. Os grânulos com goma arábica à temperatura de 30 

°C sofreram menor degradação, mantendo um teor de ativos significativo ao final 

dos 60 dias. 

Comparando-se estes resultados com os resultados obtidos para os 

grânulos não revestidos, presente na etapa V deste trabalho, fica evidente a maior 

proteção contra degradação exercida pelo Opadry® II sobre o carnosol nos grânulos 

contendo goma Arábica a 30 °C. Porém esta proteção não foi efetiva para os 

grânulos GO a 40 °C e nem para os grânulos PO nas duas temperaturas de 

armazenagem avaliadas. 
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Figura 62. Teor de ácido carnósico nos grânulos revestidos PO e GO submetidos 

aos testes de estabilidade. 

 

Ocorreu perda quase que total do teor de ácido Carnósico em todos os 

grânulos PO e GO armazenados a 30 e 40 °C, porém a perda foi menos acentuada 

para os grânulos GO a 30 °C até os 45 dias. As perdas tanto para GO e PO foram 

menos acentuadas sob armazenagem a temperatura de 30 °C. 

Portanto, podemos concluir que a proteção contra degradação dos 

compostos bioativos, carnosol e ácido carnósico, através do revestimento dos 

grânulos com Opadry® II, tanto para os grânulos contendo goma Arábica quanto os 

contendo concentrado proteico do soro de leite, é dependente da temperatura de 

armazenagem, sendo esta proteção efetiva somente em temperatura inferior a 30°C.  

Este fato pode estar relacionado com a presença de rachaduras nos 

grânulos revestidos com Opadry® II, como pode ser observado nas fotomicrografias 

obtidas por microscopia eletrônica de varredura (Figura 56), o que pode ter 

contribuído para o processo de degradação dos compostos ativos em temperaturas 

mais elevadas. 
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Em estudo realizado por Souza, Nitz e Taranto (2014) onde foi feito o 

revestimento de pellets de nifedipina com Opadry® II em leito fluidizado com sistema 

Wurster, não foram observadas a formação de rachaduras nos pellets revestidos que 

permaneceram estáveis durante 180 dias no teste de estabilidade  acelerada a 40°C 

e 75 % UR. Porém, quando estes pellets foram submetidos à luz, os grânulos não 

revestidos sofreram degradação mais rápida da nifedipina que os grânulos 

revestidos com Opadry® II. Após dez dias sob exposição à luz, os grânulos não 

revestidos perderam cerca de 40 % do ativo e os grânulos revestidos perderam 

aproximadamente 5 % de nifedipina (Gomes De Souza, Nitz e Taranto, 2014). 
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6 CONCLUSÕES 

 

Através da avaliação e adequada interpretação dos resultados obtidos 

neste estudo, pode-se concluir que: 

As partículas avaliadas e utilizadas neste trabalho, açúcar cristal, celulose 

microcristalina, farinha de mandioca, arroz e pellets de açúcar e celulose 

microcristalina, apresentam potencial para serem utilizadas com partículas sementes 

para obtenção de produtos encapsulados nas indústrias farmacêuticas e de 

alimentos, uma vez que as suas propriedades físico-químicas e de fluidez são 

adequadas aos processos de aglomeração em leito fluidizado. 

As características físico-químicas das partículas, as condições 

operacionais, como o teor de umidade, a geração de carga eletrostática e o tipo de 

atomizador tem papel fundamental no sucesso da operação de 

encapsulação/aglomeração em leito fluidizado. 

O mecanismo de crescimento predominante no processo, a eficiência de 

encapsulação/aglomeração e a porcentagem de aglomeração dependem das 

características das partículas sementes, das formulações de alimentação e das 

condições operacionais empregadas. 

Os grânulos obtidos nos processos de encapsulação/aglomeração em leito 

fluidizado apresentaram ótima fluidez e alta retenção de compostos fenólicos. 

Tanto o modo operacional intermitente quanto o contínuo podem ser 

utilizados no processo de encapsulação de extrato vegetal dependendo das 

características do produto desejado, sendo que no modo contínuo, de maneira geral, 

os produtos apresentam maior porcentagem de aglomeração. 

A análise das séries temporais dos sinais da flutuação de pressão no 

sistema pode ser uma ferramenta útil para o controle do processo e determinação de 

parâmetros operacionais.  

O aumento na porcentagem de aglomeração até determinado valor causa o 

aumento no desvio padrão da amplitude da flutuação de pressão até que o sistema 

permaneça estável e com pequenas mudanças no padrão de circulação de sólidos, 
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tanto para o modo operacional intermitente quanto contínuo. Este comportamento é 

mantido até que a porcentagem de aglomeração atinja um valor capaz de ocasionar 

instabilidades no sistema e, assim, o aumento adicional do crescimento dos grânulos 

leva ao colapso do sistema. Neste momento, o desvio padrão da amplitude da 

flutuação de pressão tende a diminuir, sendo este comportamento mais evidente no 

modo operacional continuo e com partículas sementes de menor granulometria. 

Formulações de alimentação contendo concentrado proteico de soro de 

leite produzem grânulos com menor porcentagem de aglomeração que os formados 

utilizando formulações de alimentação contendo goma Arábica como agente de 

encapsulação. Entretanto, não ocorreram diferenças significativas em relação ao 

teor de compostos ativos e eficiência de revestimento nos grânulos contendo 

proteína e goma Arábica, sendo que as duas formulações mostraram-se adequadas 

para encapsulação de extrato de alecrim. 

De acordo com os testes de estabilidade acelerada, ocorreram 

degradações nos ativos carnosol e ácido carnósico, tanto nos grânulos obtidos com 

composições contendo goma Arábica (G) e com proteína (P) como agentes 

encapsulantes, sendo as perdas ligeiramente inferiores para os grânulos G. 

No teste de digestão gastrointestinal in vitro, o teor de ácido cafeico não 

sofreu alteração nos grânulos G e P. O ácido rosmarínico sofreu pequena queda no 

teor ao final do processo nos grânulos P em relação ao tempo zero. O carnosol e o 

ácido carnósico sofreram elevada redução no teor aos 60 min, com perda total do 

ácido carnósico para ambos os grânulos avaliados.  

O revestimento dos grânulos G e P com Opadry® II diminuiu o teor de 

umidade dos grânulos em relação aos grânulos não revestidos e mostrou maior 

proteção contra degradação do carnosol para os grânulos G no teste de estabilidade 

a 30 °C e para os grânulos G e P contra a degradação do ácido carnósico na mesma 

temperatura. 
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