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RREESSUUMMOO  
 
FERNANDES, L.P. Desenvolvimento tecnológico de produtos particulados obtidos a partir de 
Lippia sidoides pela técnica de spray drying e avaliação das propriedades antifúngicas. 2008. 
138p. Tese (Doutorado). Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto - Universidade de 
São Paulo, Ribeirão Preto, 2008. 
 
A Lippia sidoides é planta largamente difundida nas práticas da medicina popular no Brasil, 
sendo utilizada como anti-séptico de uso tópico, fato justificável pela presença de timol. 
Como estratégia para a obtenção de novos produtos com atividade antimicrobiana, a partir de 
fonte vegetal, o presente estudo visou o desenvolvimento tecnológico de extratos secos 
padronizados e a encapsulação do óleo essencial dessa planta, através da técnica de secagem 
por atomização (spray drying). Para obtenção dos extratos secos padronizados, utilizou-se 
metodologia capaz de avaliar a qualidade da matéria-prima vegetal, das ações de 
transformação, dos produtos intermediários e do produto final. A solução extrativa foi obtida 
a partir das folhas secas e moídas dessa planta, empregando-se o método de extração por 
maceração dinâmica, avaliando-se alguns fatores que influenciavam sua eficiência. A solução 
extrativa selecionada foi submetida à secagem por atomização, investigando-se a combinação 
de adjuvantes tecnológicos sobre o desempenho do equipamento e sobre características físico-
químicas do produto obtido. Além disso, avaliou-se a atividade antifúngica in vitro dos 
extratos secos, confirmando-se o efeito antimicrobiano dos mesmos. Para a encapsulação do 
óleo essencial de Lippia sidoides, utilizou-se a técnica de spray drying (método físico) e a 
inclusão molecular com β-ciclodextrina (método químico) com subseqüente secagem por 
spray drying. Na microencapsulação por spray drying foi utilizado um conteúdo de óleo de 20 
e 25% em relação ao material de parede. Como material de parede foram empregadas 
diferentes proporções de maltodextrina DE 10 e goma-arábica, sendo as emulsões de 
alimentação atomizadas até à concentração de 60% de sólidos totais. A eficiência da 
encapsulação foi avaliada através da quantidade específica de óleo essencial encapsulado nas 
micropartículas, sendo obtido valor máximo de 65%, dependente das condições experimentais 
empregadas. Observou-se existir teor de sólidos ótimo (50%) e relação entre o aumento da 
retenção de óleo total e as maiores concentrações de goma-arábica nas emulsões de 
alimentação, sendo que todas as micropartículas demonstraram atividade antifúngica. A 
inclusão molecular do óleo essencial, através de sua complexação com moléculas de β-
ciclodextrina exibiu eficiência de encapsulação de até 70%. As diferentes proporções de óleo 
essencial e β-ciclodextrina testadas influenciaram esses resultados, sendo que menores 
retenções foram observadas quando maiores quantidades de óleo foram adicionadas às 
suspensões de alimentação. Pelas análises térmicas foi possível demonstrar a mais alta 
estabilidade térmica dos produtos encapsulados (micropartícula/complexo de inclusão) 
comparados ao óleo essencial original. Os dados adquiridos durante os estudos de 
desenvolvimento de produtos secos, a partir de Lippia sidoides, indicaram o potencial desses 
como agentes antimicrobianos naturais para fins medicinais, representando assim, alternativa 
para o aproveitamento da espécie vegetal pelo setor farmacêutico. 

 
Palavras-chaves: Lippia sidoides, óleo essencial, spray drying, encapsulação, fitoterápico. 
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Lippia sidoides is an aromatic shrub widely used in a folk medicine in Brazil as local 
antiseptic, justified by thymol presence as the major constituent of its essential oil. As strategy 
for production of new antifungal herbal products, the present study aimed the technological 
development of Lippia sidoides standardized spray dried extracts as well as the encapsulation 
of its essential oil by spray drying/ molecular inclusion. In order to obtain the standardized 
dried extract, process control parameters of manufacturing operations were established and 
they were continuously tracked to provide reproducibility from batch-to-batch and to assure 
products’quality. Extraction (maceration) from Lippia sidoides leaves was used to produce 
thymol-containing liquid extracts. Optimal extraction conditions were determined and the 
selected extractive solution was spray dried. Effect of different carrier ratios on 
physicochemical and antifungal properties of dried extracts was evaluated. Lippia sidoides 
dried extract showed an important antifungal effect against the tested strains. Lippia sidoides 
essential encapsulation was carried out by spray drying technique (physical method) and 
molecular inclusion within β-cyclodextrin (chemical method) followed by spray drying of the 
slurries in order to produce inclusion complex in a powder form. For microencapsulation by 
spray drying, maltodextrin DE 10 and gum arabic in different were used as carrier. Content of 
essential oil related to carrier was 20 and 25% in weight and the emulsions were atomized 
from 30% up to 60% of total solid concentration. Encapsulation efficiency was estimated 
through determination of the content of essential oil in the microcapsules and a maximum 
value obtained was 65%, depending on experimental parameters adopted. An optimal solid 
content of the encapsulating composition (50%) was observed. The increase of gum arabic 
amount in the infeed emulsion was related to the increase in the total oil retention in the 
microparticles. Antifungal activities of microparticles were evaluated, evidencing their 
potential as important antifungal agent. For inclusion complex formation between essential oil 
and β-cyclodextrin, the encapsulation efficiency was up to 70%. The entrapment ability was 
influenced by the different essential oil: β-cyclodextrin ratios tested. A decreasing tendency in 
the total oil content was observed, when the initial amount of added oil was increased. The 
greater thermal stability of the encapsulated products (microparticles/ inclusion complexes) in 
comparison to the original oil was confirmed by thermal analysis. The finding acquired during 
the development of Lippia sidoides dried products indicated their potential as natural 
antimicrobial agent for medicinal propose and provided evidences which support the use of 
such plant specimen by pharmaceutical industry. 
  
Keywords: Lippia sidoides, essential oil, spray drying, encapsulation, phytomedicine. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Lippia aff. sidoides Cham., popularmente conhecida como alecrim pimenta, é arbusto 

nativo da região do semi-árido do Nordeste brasileiro, amplamente empregada na medicina 

popular como anti-séptico de uso local em pele e mucosas. O uso popular dessa planta vem 

sendo respaldado cientificamente através de vários estudos que têm demonstrado a sua 

potencialidade como agente antimicrobiano natural, alternativamente àqueles fármacos 

sintéticos (MATOS; OLIVEIRA, 1998; MATOS, 2000; GIRÃO et al., 2003; MONTEIRO et 

al., 2007).  

O efeito terapêutico da Lippia sidoides é atribuído principalmente à presença do timol, 

substância com alto poder antimicrobiano, sendo o componente majoritário do óleo essencial 

e também encontrado nos extratos hidroalcoólicos. Porém, coexistindo com o timol, são 

encontradas outras substâncias provenientes do material vegetal, possuindo certa influência 

benéfica sobre a atividade da planta, constituindo o chamado fitocomplexo (MATOS; 

OLIVEIRA, 1998; MATOS, 2000). 

Devido à complexidade de composição inerente ao material vegetal, os produtos 

originados de plantas medicinais com fins terapêuticos devem ser obtidos tecnologicamente e 

caracterizados pela reprodutibilidade lote-a-lote, bem como possuir fundamentação científica 

e atender os requisitos concernentes à legislação sanitária corrente, sendo as principais 

exigências incidentes a garantia da qualidade, eficácia e ausência de toxicidade (LIST; 

SCHMIDT, 1989; BRASIL, 2004, 2005). 

Entre os diversos produtos fitoterápicos comercializados, aqueles obtidos na forma 

seca (em pó) são os preferidos pela indústria fitofarmacêutica devido, principalmente, à maior 

estabilidade, facilidade de manuseio e de estocagem. Esses podem ser obtidos por diversas 

técnicas de secagem, dentre as quais se destaca a secagem por atomização (spray drying) 

(OLIVEIRA; BOTT; SOUZA, 2006; SOUZA  et al., 2008). 
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Essa técnica envolve a dispersão de material fluido, na forma de gotas, em uma 

câmara de secagem, contatando com o ar aquecido e proporcionando rápido processo de 

evaporação a partir da superfície das mesmas. São obtidos, assim, sólidos particulados com 

especificações adequadas para diferentes aplicações, podendo-se apresentar na sua forma final 

ou intermediária de utilização (LIST; SCHMIDT, 1989; MASTERS, 1991).  

Pode, ainda, empregar-se tal técnica para a encapsulação de óleos essenciais ou de 

substâncias voláteis, consistindo no aprisionamento desses no interior de uma matriz formada 

pelo agente encapsulante (LIST; SCHMIDT, 1989; RÉ, 1998; REINEICCIUS, 2004; 

VAIDYA; BHOSALE; SINGHAL, 2006; MADENE et al., 2006).  

Este trabalho propõe o desenvolvimento e obtenção de produtos na forma particulada, 

obtidos a partir do óleo essencial e/ou da solução extrativa da espécie vegetal Lippia sidoides, 

usando-se a técnica de spray drying, gerando-se extratos secos, no caso da desidratação da 

solução extrativa e concebendo-se micropartículas/complexos de inclusão, tratando-se da 

encapsulação do óleo essencial.  

A obtenção do agente antimicrobiano natural a partir de solução extrativa otimizada de 

Lippia sidoides apresenta vantagens relacionadas com à homogeneidade de distribuição dos 

constituintes da preparação e maior estabilidade quando comparada às preparações líquidas 

tradicionais (infuso, tinturas, extratos líquidos etc.). Além disso, o estabelecimento da 

seqüência de etapas de transformação e dos fatores que influenciam a eficiência de cada 

operação envolvida no processamento da Lippia sidoides, englobando desde aquisição da 

matéria-prima vegetal (folhas secas) até a obtenção de extrato seco, permite a sua 

reprodutibilidade entre os lotes e manutenção da qualidade.  

Já a encapsulação por spray drying (método físico de encapsulação) do óleo essencial 

de Lippia sidoides apresenta, em relação à forma líquida, vantagens como maior facilidade de 

manipulação, proteção do óleo essencial em relação à exposição ao oxigênio, luz ou calor, 



_______________________________________________________________________________Introdução 
 

4

evitando decomposição e oxidação, bem como maior retenção de substâncias voláteis no 

produto encapsulado, durante a estocagem, proporcionando maior prazo de validade. Por sua 

vez, a inclusão molecular do óleo essencial de Lippia sidoides, utilizando-se β-ciclodextrina 

(método químico de encapsulação), pode aumentar sua solubilidade e velocidade de 

dissolução, aumentando, consequentemente, sua biodisponibilidade. É possível ainda reduzir 

efeitos colaterais, irritação local, além de tornar o óleo mais estável, ou seja, mais resistente à 

hidrólise, oxidação, volatilização, decomposição por aquecimento etc. 

A influência de parâmetros do processo e de formulação sob as características físico-

químicas e atividade antifúngica dos produtos originados da solução extrativa/óleo essencial 

de Lippia sidoides foram avaliados de modo a avançar no conhecimento do delineamento 

racional dos sistemas encapsulados e também nos estudos de desenvolvimento de 

fitoterápicos obtidos através de spray drying, permitindo a seleção de excipientes e condições 

operacionais que resultem em produto com propriedades físico-químicas adequadas, durante 

seu processamento e armazenamento.  

Os resultados promissores no que se refere ao desenvolvimento de produtos secos, a 

partir da Lippia sidoides, evidenciaram a viabilidade tecnológica desses produtos e seu 

potencial como agente antimicrobiano natural. 
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7 CONCLUSÕES  

 

O desenvolvimento de extratos secos a partir de solução extrativa de Lippia sidoides 

apresentou-se viável do ponto de vista tecnológico. Os extratos secos mostraram retenção de 

timol variando de 50,15 a 84,20 % (m/m) em relação à solução extrativa que os originaram. 

Devido à característica de formação de filme da goma arábica, o aumento da sua concentração 

nos líquidos de alimentação favoreceu a maior retenção de timol nos extratos secos. A 

umidade residual, diâmetro médio, distribuição granulométrica, morfologia dos extratos 

secos, bem como o rendimento do processo de secagem sofreram pequena influencia das 

diferentes formulações dos líquidos de alimentação testadas. A solução extrativa e os extratos 

secos de Lippia sidoides apresentaram atividade antifúngica frente às espécies de Candida 

testadas.  

 

A microencapulação por spray drying mostrou-se um processo adequado para a 

produção de micropartículas de óleo essencial de Lippia sidoides, obtendo-se até 64 % de 

eficiência de encapsulação dependente das condições experimentais empregadas. O teor de 

sólidos dos líquidos de alimentação influenciou a encapsulação do óleo, verificando-se a 

existência de teor de sólidos ótimo de 50 % (m/m). O aumento da proporção núcleo: carreador 

(m/m) nos líquidos de alimentação promoveu a diminuição da eficiência de encapsulação, 

sendo a melhor retenção obtida para a proporção 4:1 (carreador:óleo) (m/m). Observou-se, 

ainda, tendência para o aumento da eficiência de encapsulação relacionada ao incremento da 

goma arábica nos líquidos de alimentação, constatando-se que a melhor retenção de óleo 

resultou do emprego da proporção 0:1 maltodextrina:goma arábica (m/m). Isso foi atribuído 

às propriedades emulsificantes e de formação de filmes exibidas pela goma arábica, a qual é 

considerada como excelente agente encapsulante. A composição dos líquidos de alimentação 
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(diferentes teores de sólidos, proporções maltodextrina:goma arábica ou núcleo:carreador) 

promoveu também certo efeito sobre as características físico-químicas das micropartículas 

(umidade residual, tamanho de partícula, morfologia e teor de timol) e sobre o rendimento do 

processo de secagem. Todas as micropartículas de óleo essencial de Lippia sidoides (obtidas 

nos experimentos do grupo 2, 3 e 4) exibiram atividade antifúngica contra as cepas testadas, 

sendo essas mesmo maiores do que as apresentadas pelo cetoconazol (100 µg/mL).  

O emprego das técnicas termoanalíticas convencionais (TG, EGD) e acoplada (TG-

MS) possibilitou avaliar o comportamento dos diferentes carreadores e seus efeitos de 

retardamento da liberação do óleo essencial das matrizes em função de aquecimento 

dinâmico. As curvas TG e EGD mostraram a evaporação completa do óleo essencial puro até 

120 °C, sendo verificada apreciável diminuição da sua evaporação quando esse se encontrava 

na forma de micropartículas. As curvas TG-MS foram conclusivas para demonstrar a mais 

alta estabilidade térmica das micropartículas comparadas ao óleo essencial original, sendo que 

o aumento da quantidade de goma arábica no líquido de alimentação promoveu o 

deslocamento da decomposição das micropartículas para temperaturas mais altas. Constatou-

se também que as diferentes composições de carreadores do líquido de alimentação puderam 

afetar o modo de liberação do óleo essencial a partir das matrizes submetidas a aquecimento. 

Assim, quando empregada somente a goma arábica, o óleo foi liberado rapidamente, sendo 

que sua liberação se deu de maneira gradual, quando foram utilizadas as misturas de 

carreadores. 

 

O método de suspensão para a obtenção de complexo de inclusão em fase aquosa e a 

secagem por atomização para sua consecução na forma de sólida mostrou-se adequado para a 

encapsulação do óleo essencial de Lippia sidoides, exibindo eficiência de encapsulação de até 

65 %. Foi observada correlação entre a proporção de óleo essencial:β-CD das suspensões de 
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alimentação e a retenção de óleo total nos pós, resultando em proporção ótima de 1:10 (óleo 

essencial:β-CD) (m/m). Os perfis térmicos dos complexos, obtidos a partir das várias 

proporções óleo essencial:β-CD, foram ligeiramente divergentes uns dos outros. Com relação 

à quantidade de óleo liberada, a amostra CI-A mostrou-se mais estável. No entanto, o efeito 

de retardamento da liberação do óleo encapsulado foi muito similar para todas as amostras. A 

técnica acoplada TG-MS comprovou definitivamente a formação do complexo de inclusão e a 

melhoria da estabilidade térmica do óleo incluído. 

 

Os dados adquiridos durante os estudos de desenvolvimento dos produtos secos por 

spray drying, a partir da espécie vegetal Lippia sidoides, indicaram o potencial desses 

produtos como agente antimicrobiano natural, possuindo aplicações nas mais variadas 

indústrias seja a farmacêutica, cosmética e/ou alimentícia, podendo ser utilizado como 

matéria-prima para o desenvolvimento de vários produtos. 
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