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RESUMO 

SALOMÃO, W. F. Microencapsulação de dimetil dissulfeto (DMDS) por spray 
drying e spray congealing. 2012. 235f. Dissertação (Mestrado). Faculdade de 
Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto – Universidade de São Paulo, Ribeirão 
Preto, 2012. 

O dengue e o dengue hemorrágico são considerados como as arboviroses mais 
importantes do ponto de vista da saúde pública além de serem também as mais 
disseminadas. O greening ou huanglongbing (HLB), por sua vez, é uma doença de 
difícil controle e rápida disseminação que afeta seriamente a produção de citros no 
mundo todo. É considerada a pior doença de citros da atualidade pois não tem cura 
e leva ao declínio e morte das árvores em alguns anos. O DMDS é um composto 
sulfúrico volátil derivado de plantas e que tem despertado um crescente interesse 
devido a sua comprovada atividade repelente e inseticida além de ação nematicida e 
disinfectante do solo. Visando oferecer uma alternativa para o controle de ambas as 
doenças, este trabalho teve como objetivo desenvolver um método de 
microencapsulação por spray drying e  spray congealing  para o dimetil dissulfeto 
(DMDS), visando a redução da sua volatilidade através de uma liberação controlada 
para o ambiente. Dessa forma, tornar-se-ia viável sua utilização como repelente, 
larvicida e inseticida no combate ao vetor do dengue além da sua utilização como 
repelente no controle do greening nas lavouras de citrus. Tentou-se a 
microencapsulação através de spray congealing utilizando enxofre como 
microencapsulante mas não se obteve sucesso devido as características térmicas do 
enxofre. Foram obtidas micropartículas de DMDS microencapsulado em goma 
arábica através da técnica de spray drying. As micropartículas e o processo de 
secagem foram caracterizados com relação ao rendimento de secagem, rendimento 
de microencapsulação, morfologia, teor de água residual, atividade de água, 
densidades aparente e compactada e propriedades de fluxo. Confirmou-se a 
possibilidade de microencapsulação de DMDS por spray drying e eficiência da goma 
arábica na retenção do mesmo. As partículas obtidas apresentaram boas 
propriedades de atividade de água, teor de água residual e densidade mas 
propriedades de fluxo que requerem melhoria. Foi feito também um estudo 
simplificado da viabilidade técnico-econômica da implantação de uma unidade de 
produção de DMDS microencapsulado. Esse estudo foi baseado no processo de 
microencapsulação estudado. Foram analisados diversos parâmetros econômicos e 
através destas análises verificou-se que a produção de DMDS microencapsulado 
pelo método utilizado seria economicamente viável. 
   
Palavras-chave: DMDS, dimetil dissulfeto, microencapsulação, spray drying, dengue, 

greening. 
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ABSTRACT 

SALOMÃO, W. F. Microencapsulation of dimethyl disulfide (DMDS) by spray 
drying and spray congealing. 2012. 235f. Dissertation (Master). Faculdade de 
Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto – Universidade de São Paulo, Ribeirão 
Preto, 2012. 

Dengue fever and dengue hemorrhagic fever are not only considered the most 
important arboviruses from public health standpoint but also the most disseminated 
ones. Greening or huanglongbing (HLB) is a citrus disease of difficult control and fast 
dissemination that affects citrus production all over the world. It is considered the 
worst citrus disease nowadays since it does not have a cure and it causes the 
decline and death of the trees in a few years. Dimethyl disulfide is a volatile sulphur 
compound derived from plants and that has aroused growing interest due to its 
proved repellence and insecticidal activity, soil disinfection and nematocidal 
properties. Therefore, this work aimed at developing a DMDS microencapsulation 
method via spray drying and spray congealing in order to decrease DMDS’ volatility 
through a controlled release to the environment and offer a control alternative to both 
diseases. This would make DMDS use as a repellent, larvicide and insecticide of 
dengue fever’s vector and also its use in greening control as a repellent viable. We 
tried to microencapsulate the DMDS through spray congealing using sulfur as a 
microenpsulating agent but it was unsuccessful due to the thermal characteristics of 
sulfur. DMDS was microencapsulated in Arabic gum through spray drying. Drying 
yield, microencapsulation yield, morphology of the particles, residual water 
percentage, water activity, bulk and tapped density and flow properties were used to 
characterize the microparticles and the drying process. Feasibility of DMDS 
microencapsulation and Arabic gum efficiency in DMDS retention were confirmed. 
The microparticles presented good bulk and tapped density, residual water 
percentage and water activity properties though its flow properties requiring further 
improvement. A simplified technical-economical evaluation of a DMDS 
microencapsulation factory was also done. This evaluation was based on the studied 
microencapsulation process. Many economical parameters were analysed and those 
analyses showed that DMDS microparticles production using the studied method 
would be economically viable.                

Keywords: DMDS, dimethyl disulfide, microencapsulation, spray drying, dengue fever, 

greening. 



   

1. Introdução e revisão bibliográfica 
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Spray Drying 

Spray drying é uma técnica versátil que tem sido cada vez mais utilizada tanto 

na secagem e obtenção de pós como na microencapsulação de substâncias. É 

tradicionalmente utilizada para secagem e obtenção de pós na indústria alimentícia, 

química, bioquímica e farmacêutica (BENITA, 2006). 

A técnica de secagem por spray drying é uma operação unitária que consiste 

na transformação de um produto no estado líquido, podendo o mesmo ser uma 

solução, emulsão ou suspensão, em um produto particulado, seco através da 

nebulização do líquido e exposição da névoa formada a uma substância gasosa 

aquecida. É um processo único no qual as partículas são formadas de forma quase 

instantânea, na mesma hora em que são secas; muito utilizado para a produção de 

forma contínua de sólidos na forma de pós, grânulos ou aglomerados (BARBOSA-

CÁNOVAS, et al., 2005; PEIGHAMBARDOUST, et al., 2011; CAL, et al., 2010; 

GHARSALLAOUI, et al., 2007). É uma ideia antiga que foi mencionada pela primeira 

vez em 1860, sendo que a primeira patente envolvendo essa técnica foi registrada 

em 1872 (PERCY, 1872). Entretanto, os sprays dryers primitivos possuíam muitos 

problemas com relação à eficiência, desempenho em modo contínuo e segurança do 

processo, problemas esses que impediram a imediata utilização do processo em 

escala industrial e atrapalharam a evolução da técnica até a década de 20 quando 

foi utilizado pela primeira vez em escala industrial para a produção de leite. A 

fabricação de leite não só foi a primeira aplicação industrial como continua sendo 

uma das mais importantes até hoje (CAL, et al., 2010). 

A disseminação da técnica de spray drying se deu com o advento da Segunda 

Guerra Mundial devido à necessidade de transporte de grandes quantidades de 

alimentos e aos problemas com a conservação dos mesmos. Spray drying era a 

técnica perfeita para redução do peso e volume de alimentos e para melhorar sua 

conservação (MASTERS, 2002; BAKER, 1997). Através da remoção de água e 

diminuição, portanto, da atividade de água, a secagem por spray drying garante uma 

maior estabilidade microbiológica, diminui o risco de degradação química/biológica e 

reduz custos de transporte e armazenamento (GHARSALLAOUI, et al., 2007).  Após 

esse período, o spray dryer foi então descoberto pela indústria farmacêutica na qual 

ainda é muito utilizado (CAL, et al., 2010) 

O processo de spray drying pode ser dividido em três etapas principais, a 

saber: atomização do líquido; secagem através da exposição da névoa a um gás de 



3

secagem em temperatura apropriada; separação das partículas secas do gás de 

secagem e coleta das mesmas. Todas essas etapas são de extrema importância 

para as propriedades finais do produto e eficácia do processo de secagem (CAL, et 

al., 2010; PRINN, et al., 2002). Basicamente, um spray dryer consiste de uma bomba 

de alimentação de produto líquido, um atomizador, um aquecedor de ar, um 

soprador/aspirador para fornecimento do gás de secagem, uma câmara de secagem, 

um separador para separar o pó formado do gás e um frasco coletor. Pode haver 

ainda um sistema de filtragem e lavagem de gases, se necessário 

(PEIGHAMBARDOUST, et al., 2011).  

A atomização ou nebulização é a formação de uma suspensão de líquido em 

um gás, em geral ar mas também pode ser, mais raramente, um gás inerte como o 

nitrogênio (MASTERS, 2002; GHARSALLAOUI, et al., 2007). É a parte mais 

importante do spray dryer. Em qualquer tipo de atomização, precisa-se de energia; 

no caso de líquidos, a energia deve ser suficiente para promover a divisão do líquido 

em pequenas gotículas (MUJUMDAR, 1995; PEIGHAMBARDOUST, et al., 2011). A 

atomização de líquidos pode ser feita por pressão, energia centrífuga, energia 

cinética ou energia ultrasônica e faz com que haja a formação de grandes áreas 

superficiais. Um metro cúbico de líquido atomizado em gotículas de 100 µm, por 

exemplo, resulta numa área superficial de 60.000 m2, o equivalente à área de 8,4 

campos de futebol (padrão internacional). O objetivo é justamente criar a máxima 

área de transferência de calor possível, o que facilita a transferência de calor do gás 

para as gotículas evaporando o solvente e otimizando assim a transferência de calor 

e massa (GHARSALLAOUI, et al., 2007; CAL, et al., 2010; PEIGHAMBARDOUST, et 

al., 2011). A escolha do tipo de atomizador é, portanto, muito importante pois as 

características finais do produto dependem não só das propriedades do produto 

atomizado e condições de processo mas também da eficiência do atomizador. 

Quanto maior a energia fornecida ao líquido menores são as gotículas formadas e, 

para uma mesma quantidade de energia, o tamanho das gotículas vai ser 

dependente da vazão de alimentação. Quanto maior a vazão de alimentação, maior 

é o tamanho das gotículas e, portanto, maiores são as partículas formadas 

(GHARSALLAOUI, et al., 2007). Devido ao diminuto tamanho das gotículas 

formadas e à eficiente troca de calor e massa, a evaporação do solvente se dá 

quase que instantaneamente e o material seco nunca atinge a temperatura de 

entrada do gás. Dessa forma, o sistema de atomização faz do spray drying uma 
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técnica que permite a secagem de substâncias termolábeis e uma das poucas 

técnicas que permite o controle das propriedades morfológicas e físico-químicas das 

partículas formadas (CAL, et al., 2010; VEHRING, 2008).   

De acordo com o tipo de energia empregada na nebulização, os atomizadores 

podem ser classificados em quatro tipos principais: discos rotativos, bicos de 

atomização por pressão (hidráulicos), bicos pneumáticos e atomizadores 

ultrassônicos (DEVAHASTIN, 2000; PEIGHAMBARDOUST, et al., 2011). O 

transporte de líquido para o atomizador é feito através de bombas de alimentação 

sendo que bombas peristálticas são as mais utilizadas, mas é possível utilizar 

qualquer tipo de bomba desde que apresente eficiência e repetibilidade. As 

características do fluido a ser atomizado devem permitir uma alimentação uniforme e 

capaz de ser repetida e, portanto, a viscosidade do fluido é uma característica 

importante. Fluidos muito viscosos não conseguem ser transportados por bombas 

peristálticas, por exemplo, além de a atomização poder ficar comprometida e poder 

haver o entupimento de dutos do sistema de atomização (CAL, et al., 2010).  

Os discos atomizadores rotativos, como o próprio nome diz, possuem a forma 

de discos que rodam na horizontal com o auxílio de um motor elétrico e possuem 

canais internos por onde passa o fluido e orifícios por onde esse fluido deixa o disco. 

Esses canais internos possuem características específicas e ajudam a se obter um 

maior controle sobre as propriedades da dispersão. Outras características que 

variam de um disco para o outro e que podem influenciar na qualidade de 

atomização e nas características finais do produto são o diâmetro do disco, diâmetro 

e formato dos orifícios e quantidade de canais e orifícios. A atomização é baseada 

na força centrífuga e, portanto, dependente da rotação do disco que se torna um 

importante parâmetro de secagem juntamente com a vazão de alimentação 

(MUJUMDAR, 1995; CAL, et al., 2010). É um atomizador que quase não apresenta 

problema de entupimento, pode ser utilizado para secagem de produtos abrasivos e 

que pode funcionar por longos períodos sem a interferência do operador. Entretanto, 

produz uma grande quantidade de partículas finas, o que pode gerar problemas de 

controle de poluentes, e são caros quando comparados com o custo de instalação 

de outros tipos de atomizadores (PEIGHAMBARDOUST, et al., 2011). Um disco 

atomizador pode ser visto na Figura 1. 
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Figura 1. Disco atomizador com canais de distribuição retos (MUJUMDAR, 1995) 

Figura 2. Diferentes designs de discos atomizadores (MUJUMDAR, 1995) 

Os discos atomizadores rotativos tendem a direcionar a névoa formada em 

direção às paredes da câmara de secagem. Isso faz com que nesse caso o diâmetro 

da câmara de atomização deva ser um pouco maior e o comprimento possa ser um 

pouco menor. Entretanto, devido a essa peculiaridade, os discos atomizadores 

tendem a produzir maiores depósitos nas paredes da câmara o que acaba muitas 

vezes por inviabilizar seu uso para produtos de alto custo, como geralmente é o caso 

de produtos farmacêuticos. Mesmo assim é o tipo de atomizador mais utilizado, 

principalmente em escala industrial, por apresentar baixo custo de operação e ser 

considerado por alguns autores o meio mais eficaz de atomização em spray drying

(CAL, et al., 2010).  

Os bicos hidráulicos ou de pressão, Figura 3, também são conhecidos por 

bicos de fluido único já que seu funcionamento é baseado no escoamento sob 
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pressão de um fluido por um canal com diâmetro decrescente. A diminuição do 

diâmetro causa aumento da pressão e faz com que quando o fluido saia do bico 

parte da pressão seja transformada em velocidade e o liquido seja então nebulizado. 

Em geral, o orifício tem diâmetro de 0,4 a 4 mm e o ângulo de atomização varia de 

40 a 140°, o que faz com que seja possível a utiliz ação de câmaras de secagem 

mais estreitas (menor diâmetro). No caso do bico hidráulico o único parâmetro que 

pode ser ajustado é a pressão que depende da vazão de alimentação. Esse tipo de 

bico não é adequado para fluidos muito viscosos e, devido à pressão com que o 

fluido passa pelo bico, geralmente se desgasta com facilidade; qualquer partícula 

sólida presente no fluido pode acelerar consideravelmente a abrasão do bico 

danificando-o. É também o tipo de bico com maior risco de entupimento 

(MUJUMDAR, 1995).    

Figura 3. Bico hidráulico ou de pressão (MUJUMDAR, 1995) 

Os bicos pneumáticos ou bicos multifluido atomizam o líquido através da 

utilização de um gás comprimido, em geral ar. Depende, portanto, das 

características do gás de atomização como velocidade e densidade. O gás de 

atomização e o líquido são conduzidos por dutos separados se encontrando no final. 

Há duas configurações possíveis, com o encontro gás-líquido podendo ocorrer 

dentro do bico ou fora. A configuração com gás encontrando o líquido externamente 

é mais utilizada por apresentar maior facilidade operacional, já que é mais difícil de 

entupir. Apesar da construção duplo-fluido ser a mais utilizada, o bico pneumático 

permite ainda variações como no caso em que se utilizam duas vazões de gases 

distintas para atomização. Se houver a atomização de apenas um líquido, tem-se 

uma configuração tri-fluido; se houver a atomização de dois líquidos diferentes, tem-

se uma configuração quadri-fluido (CAL, et al., 2010). A configuração quadri-fluido 

permite a produção de partículas menores que 1 µm de diâmetro e com distribuição 

de tamanho bem mais estreita que para o bico duplo-fluido e pode ser utilizada, por 

exemplo, para produção de partículas poliméricas com liberação modificada. Um 
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exemplo de bico pneumático quadri-fluido pode ser visto na Figura 5 (CHEN, et al., 

2008; OZEKI, et al., 2005).   

Figura 4. Bico pneumático duplo-fluido (MUJUMDAR, 1995) 

Figura 5. Esquema de um bico pneumático quadri-fluido (OZEKI, et al., 2005) 

Os bicos pneumáticos possuem vazão máxima de 1000 kg/h (para vazões 

maiores é necessário um sistema com mais de um bico) e produzem boa dispersão 

de fluidos com baixa viscosidade, mas também são eficientes para fluidos mais 

viscosos. A nebulização é dependente da relação entre as vazões de gás atomizador 

e de líquido (CHEN, et al., 2008; CAL, et al., 2010). É um tipo de bico que permite a 

utilização de câmaras menores e por isso são bastante utilizados em escala 

laboratorial e plantas piloto (PEIGHAMBARDOUST, et al., 2011). Permite a produção 

de vários tipos de produtos farmacêuticos como sistemas autoemulsificantes (YAN, 

et al., 2011), microcápsulas (POLAVARAPU, et al., 2012), dispersões sólidas 

(DONTIREDDY, et al., 2011), partículas com liberação modificada (LEAROYD, et al., 

2008), pós proteicos com boa estabilidade (FORBES, et al., 1998), entre outros. Sua 
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utilização em escala industrial, entretanto, é dificultada pelos altos custos 

operacionais já que a produção de gás comprimido em larga escala é cara.  

Nos bicos ultrassônicos têm–se dois eletrodos, colocados entre dois 

transdutores piezelétricos, aos quais é aplicado um sinal elétrico de alta frequência 

fazendo com que vibrações ocorram. Essas vibrações são então amplificadas por 

uma ponta de titânio que vibra em frequência ultrassônica atomizando o líquido que 

passa por ela. Algumas vantagens desse tipo de bico é a auto-limpeza e o fato de 

que as gotículas que saem do bico se movem com baixa velocidade diminuindo a 

possibilidade de acúmulo de material nas paredes da câmara de secagem (CAL, et 

al., 2010). É, entretanto, um sistema com capacidade limitada (baixas vazões de 

alimentação) e que pode ocasionar problemas ambientais acústicos 

(PEIGHAMBARDOUST, et al., 2011). 

Um resumo das vantagens e desvantagens de cada tipo de atomizador 

encontra-se na Tabela 1. 

Tabela 1. Vantagens e desvantagens dos diferentes tipos de atomizadores (MUJUMDAR, 1995; CAL, 
et al., 2010; PEIGHAMBARDOUST, et al., 2011)  

Atomizador Vantagens Desvantagens

Disco Rotativo

• É possível a secagem de 
substâncias abrasivas 

• Fácil controle do tamanho de 
partícula 

• Alta eficiência 
• Baixo risco de entupimento 

• Alto custo 
• Necessidade de câmaras 

maiores 

Bico Hidráulico
• Construção simples 
• Baixo consumo de energia 
• Baixo custo 

• Tendência à corrosão 
• Baixa eficiência 
• Fácil entupimento 

Bico 
Pneumático

• Possibilidade de controle de 
ampla gama de parâmetros da 
partícula 

• Boa eficiência 
• Dispersão homogênea 

• Necessidade de grandes 
quantidades de gás 
comprimido 

• Pressão do gás comprimido 
deve ser constante – boa 
repetibilidade 

Bico 
ultrassônico

• Auto-limpeza 
• Baixo risco de acúmulo nas 

paredes 

• Pode ocasionar problemas 
ambientais acústicos 

• Baixa capacidade 

Após a etapa de atomização, vem a etapa da secagem propriamente dita. Ao 

saírem do nebulizador, as gotículas são expostas ao gás de secagem que em geral 

é ar atmosférico que pode passar por um sistema de filtros se necessário. É possível 

também a utilização de gases inertes, como o nitrogênio. Não são muito utilizados 
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devido ao alto custo do gás e da instalação que deve conter um sistema fechado de 

circulação para que seja viável. Esse sistema fechado de circulação e recuperação 

de inerte é um módulo a parte comumente chamado de inert looping e permite não 

apenas a recuperação do gás de secagem, mas também do solvente. Apesar do alto 

custo, sua utilização pode se fazer necessária quando da utilização de substâncias 

instáveis na presença de oxigênio, insolúveis em água, tóxicas ou quando se tem 

solventes inflamáveis, já que a combinação desses solventes com alta temperatura e 

a presença de oxigênio gera risco de explosão do equipamento. Geralmente, esses 

sistemas fechados são operados com solventes não aquosos e gases inertes, mas 

podem ser utilizados para secagem de dispersões aquosas de microorganismos 

quando o vazamento para o meio ambiente dos mesmos é estritamente proibido 

(CAL, et al., 2010).  

O gás de secagem é geralmente aquecido a temperaturas de 100 a 200°C, 

mas que podem ser mais baixas ou mais altas dependendo da necessidade. Em 

escala laboratorial esse aquecimento é realizado por resistência elétrica, mas na 

indústria, devido ao alto custo da eletricidade, costuma-se utilizar queimadores a gás 

e/ou trocadores de calor. A temperatura de entrada e umidade do gás tem um efeito 

importante na evaporação de líquido e no teor residual de solvente no produto. 

Apesar de a temperatura ser a única variável cujo controle é viável, já se mostrou 

que a secagem com ar seco melhora consideravelmente as propriedades do produto 

como densidade, escoabilidade e solubilidade (GOULA, et al., 2005; CAL, et al., 

2010). 

A transferência de calor decorrente do contato da névoa com o gás de 

secagem faz com que a temperatura das gotículas aumente até um valor constante 

que é o valor da temperatura de saída do gás úmido. Após atingir essa temperatura, 

a evaporação de solvente das gotículas se dá a temperatura constante. Entretanto, 

como a evaporação na superfície de cada gotícula é muito intensa e rápida, e a 

exposição é curta, a maior parte da gotícula se mantém em baixa temperatura 

(abaixo dos 40°C) apesar das altas temperaturas de entrada usualmente 

empregadas no processo pois o calor é utilizado na vaporização do líquido. A 

secagem termina quando a temperatura da partícula como um todo, parte externa e 

interna, atinge a temperatura de saída do gás (GHARSALLAOUI, et al., 2007; 

PAPADAKIS, et al., 1988). 

O tipo de câmara de secagem mais utilizado é o vertical cilíndrico que 
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converge para um cone invertido no fundo, mas o tamanho e forma da câmara de 

secagem devem ser escolhidos levando em consideração o tipo de atomizador a ser 

utilizado. Deve-se ter a preocupação de garantir que as maiores gotículas formadas 

tenham tempo suficiente para secarem antes de atingir as paredes da câmara, pois 

do contrário haverá grande depósito de produto nas paredes (MUJUMDAR, 1995). 

O atomizador pode ser colocado em diversas posições dentro da câmara de 

secagem, o que gera várias configurações possíveis. Existem três tipos possíveis de 

configuração fluxo de produto/fluxo de gás de secagem em spray drying: co-corrente, 

contra-corrente e fluxo misto. Na configuração co-corrente, as gotículas/pó seco e o 

gás de secagem possuem a mesma direção, seja ela do topo para a base com saída 

da câmara de secagem pelo fundo (mais comum) ou da base para o topo com saída 

da câmara pela parte superior (menos comum). Nessa configuração as gotículas 

encontram o gás de secagem com a maior temperatura (pois ele ainda não trocou 

calor com as paredes da câmara) o que leva a uma rápida evaporação e o produto 

seco é menos aquecido pois grande parte da energia térmica é utilizada para 

evaporação do solvente. Isso cria condições seguras para secagem de materiais 

termolábeis. Neste tipo de configuração podem-se utilizar atomizadores na forma de 

disco ou bico. É o sistema mais universal e mais utilizado (CAL, et al., 2010; 

PEIGHAMBARDOUST, et al., 2011).  

Na configuração contra-corrente o líquido é atomizado na direção oposta à da 

corrente de gás de secagem. Como o gás de secagem nesse caso já passou pela 

câmara ele já perdeu boa quantidade de calor quando entra em contato com as 

gotículas. Essa configuração expõe o produto a elevadas temperaturas, pois é 

depois de seco que ele entra em contato com o gás mais quente, o que faz com que 

a temperatura final do produto seja maior do que a temperatura de saída do gás. 

Portanto, esse sistema só pode ser utilizado para produtos que não são sensíveis à 

temperatura. Poucas substâncias são secas nessa configuração que acaba sendo 

bem menos utilizada que a co-corrente. Produtos secos nessa configuração tendem 

a apresentar maior porosidade, menor densidade e maior diâmetro das partículas. É 

comum a aglomeração de partículas, o que pode ser bom para algumas aplicações. 

A principal vantagem desse tipo de configuração é o fato de ser mais econômico 

energeticamente (CAL, et al., 2010; PEIGHAMBARDOUST, et al., 2011; 

MUJUMDAR, 1995; OAKLEY, 1997; GHARSALLAOUI, et al., 2007). 

Na configuração de fluxo misto tem-se uma mistura dos dois sistemas 
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anteriores. O atomizador é instalado na base da câmara e o líquido é atomizado 

para cima. As gotículas sobem até que são vencidas pela força da gravidade e pelo 

fluxo de gás de secagem que vem de cima. É um sistema bom para secagem de 

vazões baixas de produto, formando assim gotículas maiores, em uma câmara de 

secagem relativamente pequena pois o caminho do produto pela câmara é longo. 

Além disso, acaba havendo o contato de produto úmido com produto seco o que 

favorece a formação de partículas maiores. É o design mais econômico para 

substâncias termoestáveis (BARBOSA-CÁNOVAS, et al., 2005; MUJUMDAR, 1995; 

CAL, et al., 2010; PEIGHAMBARDOUST, et al., 2011). 

Os três tipos possíveis de configuração estão representados na Figura 6. 

Figura 6. Configurações típicas em spray drying (PEIGHAMBARDOUST, et al., 2011; VEGA-
MERCADO, et al., 2001) 

A separação e coleta do produto seco são feitas de diferentes formas. Após a 

secagem, o produto é direcionado para o fundo da câmara de secagem onde pode 

se acumular para ser coletado por dispositivos apropriados ou então ele deixa a 

câmara juntamente com o gás de secagem e a separação ocorre em outro 

dispositivo que pode ser, por exemplo, um ciclone ou um filtro (ou ambos). 

Lavadores químicos podem ser utilizados, após esses coletores, se for necessária a 

remoção das partículas mais finas ou de poluentes voláteis. No geral, partículas 

menores tendem a ser carregadas para os dispositivos de separação e partículas 

maiores tendem a se acumular no fundo da câmara de secagem. Ciclones são os 

dispositivos de separação mais comumente utilizados. O produto deve então ser 

coletado e a forma de coleta vai depender do processo ser contínuo ou em batelada. 

Para processos contínuos é comum a utilização de válvulas rotativas, mas elas não 

são boas para pós higroscópicos e nesses casos deve-se recorrer a outros métodos. 

Para processos em batelada, o mais comum é a coleta em um frasco que é retirado 

ao final do processo (MUJUMDAR, 1995; GHARSALLAOUI, et al., 2007; CAL, et al., 
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2010). 

Como pode ser observado, o processo de spray drying possui muitas 

variáveis e sua modelagem acaba sendo complexa. Pode-se moldar o processo para 

que se obtenham as características de produto desejadas, mas para isso é 

necessário um profundo conhecimento prático e teórico da técnica. Para o operador, 

o processo de spray drying pode ser considerado como um dos processos de 

secagem mais complicados já que o operador tem papel muito importante no 

resultado final. Ele tem o controle dos parâmetros de secagem podendo influenciar 

diretamente, por exemplo, na temperatura de entrada do gás de secagem, na vazão 

desse gás, na vazão de alimentação de líquido, entre outros. Esses parâmetros, por 

sua vez, quando combinados vão influenciar na temperatura de saída do processo, 

no tamanho da gotícula, na eficiência de secagem, e nas propriedades físicas do 

produto seco como tamanho de partícula, densidade, teor de solvente residual, 

higroscopicidade, e outros. Além disso, a heterogeneidade de comportamento das 

diferentes substâncias durante o processo de secagem faz com que, em geral, o 

operador tenha que trabalhar baseado na experiência ou na tentativa e erro (CAL, et 

al., 2010; GHARSALLAOUI, et al., 2007).   

A temperatura de entrada do gás de secagem é a temperatura com a qual o 

líquido terá o primeiro contato. Ela pode influenciar na eficiência da secagem, 

quantidade de solvente removido, teor de solvente residual e propriedades do 

produto final obtido em geral, dependendo da vazão de alimentação e da vazão de 

gás de secagem. Já a temperatura de saída é derivada da temperatura de entrada, 

vazão de gás de secagem, vazão de alimentação, entalpia de evaporação do 

solvente, quantidade de sólidos no produto líquido, etc. Essa interdependência das 

variáveis é que torna o controle do processo complexo (CAL, et al., 2010).  

A temperatura de saída é um dos parâmetros mais importantes (se não for o 

mais importante) do processo de secagem em spray dryer, pois é a maior 

temperatura à qual o produto seco será aquecido influenciando diretamente nas 

suas propriedades finais. É a referência de controle do secador. Como no processo 

de spray drying a temperatura dentro da câmara cai acentuadamente devido à alta 

troca do calor envolvida, aproximadamente na metade da câmara já se tem 

temperatura constante igual à de saída. Essa temperatura de saída é comumente 

medida no caminho entre a câmara de secagem e o ciclone (CAL, et al., 2010; 

GHARSALLAOUI, et al., 2007). 
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No caso da vazão de gás de secagem, alguns autores recomendam ajustá-la 

na vazão máxima possível já que ela vai impactar não somente na secagem do 

produto, mas também na eficiência de separação do pó no ciclone (CAL, et al., 2010; 

MAURY, et al., 2005). 

Os parâmetros do atomizador como vazão de gás comprimido (no caso de 

bico pneumático) ou velocidade de rotação (no caso de disco atomizador) vão 

influenciar diretamente no tamanho de gotícula. Quanto menor o tamanho das 

gotículas formadas, maior a área superficial e, portanto, mais rápida e eficiente é a 

secagem e menores são as partículas formadas, e vice-versa (MUJUMDAR, 1995; 

CAL, et al., 2010).      

As melhores condições de secagem são obtidas quando se tem um conjunto 

de alta temperatura do gás de entrada, alta percentagem de sólidos no líquido e 

facilidade de pulverização e secagem. A alta percentagem de sólidos facilita o 

processo de secagem aumentando o rendimento e o tamanho de partícula. Outra 

característica do líquido que é importante é a temperatura já que diferentes 

temperaturas fazem com que se tenham diferentes viscosidades e fluidez, o que 

interfere na atomização (GHARSALLAOUI, et al., 2007). 

Um dos principais problemas a ser enfrentado quando se seca por spray 

drying é a adesividade. Sabe-se que materiais ricos em açúcares, especialmente 

açúcares de baixo peso molecular, e/ou ácidos não são passíveis de secagem por 

spray drying pois possuem alta adesividade (GHARSALLAOUI, et al., 2007; 

SOLLOHUB, et al., 2010). As condições usuais de secagem faz com que se atinja a 

temperatura de transição vítrea (Tv) o que causa maior depósito de material nas 

paredes da câmara diminuindo o rendimento. Além disso, o produto apresenta maior 

viscosidade e higroscopicidade. Não existe solução para esse problema, mas em 

geral busca-se trabalhar em uma temperatura pelo menos 10°C abaixo da T v. 

Entretanto, a Tv de açúcares de baixo peso molecular é tão baixa que dificulta muito 

o processo. Outra opção seria a incorporação de aditivos de secagem, excipientes 

de alto peso molecular como a maltodextrina, mas nem sempre se conseguem 

resultados satisfatórios (SOLLOHUB, et al., 2010). 

Outro desafio imposto pela técnica é o escalonamento. Apesar do 

desenvolvimento da secagem em escala laboratorial ser essencial, o escalonamento 

para escala industrial quase nunca é algo simples. Mas apesar das dificuldades, 

existem muitos casos de sucesso no escalonamento do processo de secagem para 
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a escala industrial. É o caso da secagem de formulações contendo ibuprofeno ou 

paracetamol e carboidratos (SOLLOHUB, et al., 2010; GONNISSEN, et al., 2008).

Algumas das aplicações do spray drying são: produção de leite em pó, café, 

chá, temperos, clara de ovo em pó, proteínas de soja e leite, pigmentos para tintas, 

materiais cerâmicos, fertilizantes, polpas de frutas, vegetais, carboidratos, vacinas, 

medicamentos, resíduos industriais, entre outros – Tabela 2 (MUJUMDAR, 1995). Na 

indústria farmacêutica em especial o spray drying tem sido cada vez mais utilizado 

para produção de pós devido à vasta utilização de formas de dosagem orais (MAA, 

et al., 1999). Apesar de utilizar altas temperaturas o tempo de residência na câmara 

de secagem é muito pequeno o que o torna um dos principais processos utilizados 

na secagem de produtos termolábeis como enzimas, bactérias, proteínas, etc. 

A sua versatilidade é reconhecida por permitir o controle de diversas 

características do produto seco, como tamanho de partícula, morfologia, densidade 

aparente, escoabilidade, higroscopicidade, atividade de água e compressibilidade. 

No entanto, o preço pela sua versatilidade é a necessidade, por parte do operador, 

de obter o conhecimento científico sobre o processo de secagem por atomização 

como um todo e das diversas variáveis que podem interferir no processo e, portanto, 

na qualidade final do material seco.  
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Tabela 2. Aplicações do processo de spray drying (MUJUMDAR, 1995) 

Área Tipo de Aplicação

Indústria Química
Resinas, catalizadores (KIM, et al., 2011; MATSUMOTO, et al., 
2010; WRIGHT, et al., 2011), amino-ácidos (SOU, et al., 2011) 

Indústria Cerâmica Óxido de alumínio (XU, et al., 2010), óxido de ferro (HUANG, et 
al., 2010), caolin (YAN, et al., 2008), carbeto 

Tintas e Pigmentos
Amarelo cromo, corante alimentício, dióxido de titânio, 
pigmentos de tintas (CANON, 1985; METZ, et al., 2001) 

Fertilizantes
Nitratos, sais de amônio (CHEN, et al., 2011), fosfatos, 
quitosana e sais inorgânicos (LUBKOWSKI, et al., 2009)  

Detergentes e tenso-
ativos

Alvejantes (SARAN, et al., 1983; BALLIELLO, et al., 1987; 
ARUMUGAM, et al., 2002), agentes emulsificantes, detergentes 
(SOMERVILLE, et al., 2011; MURKUNDE, et al., 2011; 
SOMERVILLE, et al., 2011) 

Indústria de Alimentos Leite, proteína do leite (GAIANI, et al., 2011), proteína de soja 
(KEERATI-U-RAI, et al., 2011), ovo 

Frutas e Vegetais Banana (EVELIN, et al., 2007), tomate, leite de coco, coco 
(ZHANG, 2009; LIN, et al., 2010), açaí (TONON, et al., 2011) 

Carboidratos
Glucose (NIPPON SHIRYO KOGYO, 2004), maltodextrina 
(WANG, et al., 2011) 

Bebidas Café (UCC UESHIMA KOHI, 2003), chá (NADEEM, et al., 2011) 

Farmacêuticos
Penicilina, derivados do sangue (JAMROZ, et al., 2012), 
enzimas, vacinas (AÑO, et al., 2011; OHTAKE, et al., 2010) 

Indústria Bioquímica
Algas (ZHENG, 2011; LI, et al., 2011), enzimas, extratos de 
leveduras (TEIXEIRA, et al., 2011), antibióticos (YAO, et al., 
2004; KHO, et al., 2010) 

Controle de Poluição 
Ambiental (Efluentes)

Dessulfurização de gases de combustão (SCALA, et al., 2011), 
Liquor negro da indústria papeleira (ISHIDA, et al., 1996) 

Microencapsulação  

A microencapsulação consiste no aprisionamento de substâncias sólidas, 

líquidas ou gasosas em uma matriz polimérica ou outra substância que consiga 

formar um invólucro (BENITA, 2006). As partículas obtidas nesse processo são 

chamadas de micropartículas, microcápsulas ou microesferas (JYOTHI, et al., 2010). 

É uma técnica que depende das propriedades físicas e químicas do material a ser 

microencapsulado (JACKSON, et al., 1999). A microencapsulação permite proteger a 

substância das condições ambientais, estabilizar substâncias sensíveis, eliminar 

incompatibilidades, mascarar um gosto desagradável ou outra propriedade 

organoléptica como cor e odor, manejar substâncias tóxicas de forma mais segura e 

desenvolver formas de dosagem com liberação modificada, sendo este último muito 

estudado na área farmacêutica (BENITA, 2006; PU, et al., 2011; JYOTHI, et al., 

2010). Algumas vantagens de se obter uma liberação prolongada ou sítio-específica 

são a liberação precisa de baixas doses de fármacos potentes, redução da 

concentração do fármaco em outros locais que não os órgãos ou tecidos alvo e 
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proteção dos compostos lábeis, antes e depois da administração, até exercerem a 

sua ação farmacológica (SILVA, et al., 2003). Outra finalidade para o uso da 

microencapsulação que está sendo bastante estudada é a melhora da solubilidade 

de fármacos com baixa solubilidade. 

Várias técnicas podem ser utilizadas para a produção de microcápsulas, 

como spray drying, spray congealing, secagem em leito fluidizado, extrusão, 

coacervação, e extrusão centrífuga. Entretanto, o spray drying, apesar de ser 

comumente considerado uma técnica de desidratação de substâncias, é uma das 

técnicas preferidas sendo a técnica mais utilizada para microencapsulação na 

indústria de alimentos, por exemplo, devido ao seu baixo custo e à disponibilidade 

de equipamento. A secagem pelo método de spray drying, ainda que seja 

considerada como uma operação em que há perda de energia já que é impossível 

utilizar todo o calor gerado, chega a ser até 50 vezes mais barata que a secagem 

por liofilização (PU, et al., 2011; JYOTHI, et al., 2010; GHARSALLAOUI, et al., 2007). 

De modo geral a substância é microencapsulada em um polímero 

biodegradável ou biocompatível formando partícula com diâmetro da ordem de 1 a 

1000 �m (BENITA, 2006). Quando o tamanho da partícula é menor que 1 �m ela é 

chamada de nanopartícula, nanocápsula ou nanoesféra; partículas cujo diâmetro se 

encontra na faixa de 3-800 �m são chamadas de micropartículas, microcápsulas ou 

microesferas; e partículas maiores que 1000 �m são chamadas de macropartículas 

(JYOTHI, et al., 2010). As microcápsulas ou micropartículas são formadas por dois 

componentes, o material central ou core e o material encapsulante ou casca. O core 

é composto de uma ou mais substância(s) ativa(s) e o material encapsulante recobre 

essa(s) substância(s). Como exemplos de classes de polímeros biodegradáveis 

utilizados podem ser citados poliésteres poliamidas, poliaminoácidos, policarbonatos, 

poliuretanos, quitosanas, gelatina, gomas naturais, entre outras. Já as substâncias 

ativas podem ser proteínas, peptídeos, óleos voláteis, pigmentos, catalisadores, 

pesticidas, etc. (BENITA, 2006; JYOTHI, et al., 2010). Para se escolher o material 

encapsulante, devem-se levar em consideração as propriedades físico-químicas do 

material como solubilidade, peso molecular, cristalinidade, difusibilidade, 

propriedades de formação de filme, propriedades emulsificantes, etc., o objetivo 

pretendido através da microencapsulação (aplicação) e o custo. A escolha correta é 

muito importante já que tem impacto direto na eficiência de microencapsulação, 

estabilidade da microcápsula e adequação da microcápsula à aplicação 
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(GHARSALLAOUI, et al., 2007).  

Entretanto, nem sempre é uma escolha simples de ser feita, acabando por 

envolver, muitas vezes, um processo de tentativa e erro no qual se produz a 

microcápsula e avalia-a através da determinação da eficiência de encapsulação, 

estabilidade, grau de proteção conferido à substância ativa, entre outros (PÉREZ-

ALONSO, et al., 2003). Apesar disso, algumas substâncias como maltodextrina, 

goma arábica e gelatina, por exemplo, são consideradas bastante adequadas para 

microencapsulação, pois possuem a propriedade de formar um invólucro denso com 

boa proteção da substância ativa contra oxidação e deterioração (GHARSALLAOUI, 

et al., 2007).  

A goma arábica é uma resina natural extraída de duas espécies de acácia, 

Acacia senegal e Acacia seyalda, da região sub-saariana e composta de ácido D-

glucorônico, L-ramnose, D-galactose e L-arabinose, além de alguns ácidos 

derivados e aproximadamente 2% de proteínas. É amplamente utilizada devido à 

sua excelente capacidade emulsificante atribuída a essa fração de proteínas, à 

capacidade de proteção da substância ativa e à boa propriedade de fluxo conferida 

às partículas. A goma arábica é preferida em relação a outras gomas por produzir 

emulsões estáveis em uma gama grande de pH com a maioria dos óleos. Apesar 

dessas vantagens, deve-se ressaltar que a goma arábica apresenta proteção parcial 

contra a oxidação já que ela acaba agindo como uma membrana semipermeável e 

isso pode impactar na durabilidade e estabilidade das microcápsulas (DICKINSON, 

2003; KRISHNAN, et al., 2005; GHARSALLAOUI, et al., 2007; SANTOS, 2008). 

O enxofre, por sua vez, não é um material comumente empregado na 

microencapsulação de substâncias, especialmente através de spray drying ou spray 

congealing. Entretanto, a proposta de tentar utilizá-lo deve-se ao fato dele já ser uma 

substância empregada nas lavouras de citrus como fungicida e acaricida (NAKANO, 

2011). Sua utilização como microencapsulante traria portanto um benefício extra ao 

juntar dois produtos em um. Além disso, por ser um produto já utilizado nas lavouras, 

não se faz necessário um estudo do impacto ambiental do agente 

microencapsulante no solo.  

Dois tipos de micropartículas podem ser formadas: microcápsulas e 

microesferas. Basicamente, microcápsulas são partículas nas quais se tem um 

núcleo formado pela(s) substância(s) ativa(s) e envolto por um invólucro polimérico. 

O(s) fármaco(s) que compõe(m) o núcleo pode(m) se encontrar no estado sólido, 
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líquido ou gasoso e a camada polimérica que forma o invólucro é continua e pode 

ser porosa ou não porosa. Dependendo da composição da camada polimérica, das 

propriedades físico-químicas da(s) substância(s) ativa(s) e da técnica utilizada para 

microencapsulação pode-se obter diferentes tipos de micropartículas, com formatos 

variados, a presença de múltiplos núcleos e invólucro simples ou duplo (Figura 7).  

Microesferas por sua vez são micropartículas nas quais o fármaco encontra-se 

homogeneamente dissolvido ou disperso na matriz polimérica. Não apenas a 

micromorfologia das microesferas e microcápsulas é diferente, mas também as 

propriedades de liberação da substância ativa. As microesféras apresentam a 

vantagem de eliminarem a possibilidade de ocorrência de uma super dosagem, o 

que pode vir a ser catastrófico, devido ao rompimento do invólucro (BENITA, 2006; 

GHARSALLAOUI, et al., 2007). 

Figura 7. Microcápsulas com diferentes morfologias (GIBBS, et al., 1999; GHARSALLAOUI, et al., 
2007)  

Há várias técnicas de microencapsulação e elas podem ser divididas em três 

tipos: métodos químicos, métodos físico-químicos e métodos físico-mecânicos. A 

escolha da técnica deve ser baseada na natureza física da substância ativa (JYOTHI, 

et al., 2010).  

Dentre os métodos químicos temos a polimerização interfacial, onde a 

membrana encapsulante é formada na superfície da gotícula por polimerização de 

monômeros multifuncionais reativos. Os monômeros multifuncionais encontram-se 

dissolvidos na substância ativa e uma amina multifuncional é adicionada à mistura 

para iniciar a reação.  Outra técnica é a polimerização in situ, na qual a cápsula 

também é formada por monômeros polimerizantes, mas nesse caso não há a adição 
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de agentes reativos (JYOTHI, et al., 2010). 

Os métodos físico-químicos englobam a coacervação e separação de fase e a 

encapsulação polimérica por rápida expansão de fluidos supercríticos, por exemplo 

(JYOTHI, et al., 2010). 

E dentre os métodos físico-mecânicos temos spray drying, spray congealing, 

leito fluidizado, evaporação de solvente, etc. O spray drying é um processo 

comercial de baixo custo utilizado principalmente para microencapsulação de 

fragrâncias, óleos e sabores (JYOTHI, et al., 2010). O processo de spray drying foi 

desenvolvido ligado à produção de leite que nada mais é que um processo de 

microencapsulação onde a gordura forma o núcleo protegida contra oxidação por 

uma barreira composta de lactose e proteínas (GHARSALLAOUI, et al., 2007). 

Enquanto no spray drying a substância ativa é dispersa em uma solução polimérica 

que é nebulizada em uma câmara quente (secagem através de gás aquecido) de 

forma que a cápsula é formada por evaporação do solvente, no spray congealing a 

substância ativa é dispersa em um material encapsulante fundido ao invés de numa 

solução encapsulante e a solidificação e formação da capsula se dá através de 

atomização em câmara fria (solidificação através de gás resfriado) (JYOTHI, et al., 

2010). Essa técnica é ideal para se realizar a microencapsulação utilizando-se 

materiais sólidos à temperatura ambiente mas com baixo ponto de fusão como 

alguns polímeros, ceras e gorduras, entre outros, como agente encapsulante.  

A retenção da substância ativa durante o processo de microencapsulação por 

spray drying depende das propriedades da dispersão/emulsão a ser seca e das 

condições de secagem. Propriedades como funcionalidade química, solubilidade e 

difusão na matriz formada impactam diretamente no grau de retenção da(s) 

substância(s) ativa(s) durante o processo de secagem por spray drying. A eficiência 

de microencapsulação pode ser aumentada, por exemplo, através do aumento do 

teor de sólidos da solução encapsulante. A maior perda de voláteis durante a 

microencapsulação se dá na parte inicial do processo, quando não houve ainda a 

formação da “casca”. Mas o uso de alguns compostos específicos pode modificar as 

propriedades de secagem das microcápsulas.  (GHARSALLAOUI, et al., 2007). 

Spray Congealing  

No processo de spray congealing (também chamado de spray chilling ou

spray cooling por alguns pesquisadores), da mesma forma que no spray drying, a 



5. Conclusões 
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 Através do estudo realizado e dos resultados obtidos neste trabalho foi 

possível concluir: 

1. O enxofre é um material inadequado para se trabalhar por spray 

congealing. O alto ponto de fusão do mesmo aliado à relativamente baixa 

temperatura de degradação faz com que seja difícil de trabalhar com o 

mesmo no estado fundido. Além disso, devido à natureza de funcionamento 

da bomba peristáltica, um resquício de produto sempre acaba ficando na 

mangueira de silicone e/ou extensor do bico atomizador e a alta temperatura 

de fusão do enxofre dificulta enormemente o processo de limpeza. Outra 

grande desvantagem é que ao ser nebulizado e solidificado no processo de 

spray congealing o enxofre em pó apresentou uma grande aderência às 

paredes da câmara de secagem e ciclone de forma que nenhuma partícula foi 

coletada no frasco Schott. 

2. É possível a microencapsulação de DMDS por spray drying. Isso foi 

confirmado através da dosagem de DMDS nas microcápsulas feita por CG. 

3. A microencapsulação com GA realmente provê uma liberação retardada 

do produto. Isso pôde ser verificado através da dosagem de DMDS feita por 

CG dois meses após os testes de secagem. 

4. O DMDS microencapsulado com GA não apresenta boas propriedades 

de fluxo. Entretanto, se necessário, um estudo do método de preparação da 

emulsão a ser seca pode melhorar essas propriedades. 

5. Contrário às expectativas, a temperatura do processo não afeta de forma 

significante o rendimento de microencapsulação. Os maiores rendimentos 

de microencapsulação obtidos (exp. 5 e 8) nos mostram que a proporção de 

GA em relação ao DMDS tem influência muito maior sobre esse rendimento, 

já que ambos os experimentos foram feitos com Prop = 1/5, valor 

intermediário dentre os valores de Prop escolhidos.

6. Temperaturas maiores dão melhores resultados. Maiores valores de 

temperatura de saída não apenas não influenciaram no rendimento de 

microencapsulação, como aumentaram o rendimento de secagem e 

diminuiram a umidade residual e atividade de água dos produtos obtidos. 

Como a temperatura de saída não influenciou de forma significativa a maior 

parte das propriedades do produto (DA, DC, FH, IC e morfologia das 

partículas), conclui-se que no geral o aumento de temperatura melhora o 
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processo e o produto obtido.  

7. A implantação de uma unidade de produção de DMDS microencapsulado, 

nas condições do estudo econômico preliminar, é viável. Através de uma 

análise técnico-econômica simplificada mostrou-se através de critérios de 

rentabilidade, balanço de projeto e comparação com investimento no mercado 

financeiro que o projeto de implantação de uma planta desse tipo teria  

potencial de rentabilidade. 

8. A utilização de DMDS microencapsulado em substituição ao brometo de 

metila é economicamente viável. Como demonstrado, é possível a 

produção de DMDS microencapsulado à um preço de venda compatível com 

o preço do brometo de metila.
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