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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 Caracterização da virginiamicina (VM) bulk 

 

A caracterização detalhada do produto acabado virginiamicina (VM) bulk foi feita pelas 

técnicas de infravermelho próximo (NIR), termogravimetria (TGA), difratometria de raios X 

(DRX), granulometria, difração a laser (LALLS), termomicroscopia, microscopia ótica e 

eletrônica de varredura (Hot-Stage, MO e MEV) para avaliar as partículas de VM bem como 

verificar se este composto apresenta variações na forma sólida (polimorfismo) ou se apresenta 

amorfismo nos lotes com atividade microbiológica (potência) distintas entre si. Para isso, a 

avaliação foi realizada com diferentes lotes de produção, como pode ser verificado na tabela 

5.1. Todas as análises realizadas foram com a mistura dos fatores, pois, não haviam os fatores 

isolados disponíveis para realização das análises.  

  

5.1.1 Atividade microbiológica (potência) – antibiograma 

 

A atividade microbiológica (potência) dos lotes utilizados para caracterização de 

produto acabado virginiamicina bulk estão na tabela 5.1. 

 
Tabela 5.1 – Atividade microbiológica (potência) dos lotes de produto acabado (VM bulk) utilizados na 
caracterização 

 
OBS: Conforme descrito no item 3.1 a atividade microbiológica (potência) dos lotes de VM apresenta 
atividade acima de 100 % e o desvio padrão da medida é de 5 %. 
Fonte: O próprio autor. 
 

 

Os lotes de virginiamicina bulk selecionados para avaliação são provenientes de lotes 

padrão do processo, portanto, não apresentaram nenhum desvio de processo, não apresentaram 

crescimento estranho na etapa de fermentação, não são provenientes de nenhum teste. Desse 

Lote de 
produção

Identificação nas 
análises

Atividade microbiológica - 
Potência (%)

Fator de 
Sinergia (FS)

1 Amostra 1 (A1) 270 3,093
2 Amostra 2 (A2) 225 3,038
3 Amostra 3 (A3) 267 3,107
4 Amostra 4 (A4) 220 3,077
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modo, as variações observadas são normais do processo de produção de virginiamicina. 

Considerando os valores dos fatores de M1 e S1 encontrados na literatura para se obter a maior 

potência de VM, os valores do FS deveriam estar entre 3,051 e 3,112. Analisando as amostras 

1 a 4 foi possível verificar que praticamente todos os lotes estavam com os valores de FS dentro 

(ou muito próximo) do intervalo de maior potência, porém, apresentando variações entre os 

valores de potência de até 50 % quando comparados uns com os outros mesmo com amostras 

contendo as concentrações de M1 e S1 em porcentagens ideias (por exemplo nas amostras 1 e 

4). Para mais detalhes com relação a esta variação da atividade microbiológica (potência) dos 

lotes de VM e a relação entre os fatores M1 e S1, verificar Apêndice E. 

 

5.1.2 Análises de infravermelho próximo (NIR) 

 

Na figura 5.1 está representado o gráfico de infravermelho próximo (NIR) das amostras 

analisadas (de estudo). 

 

Figura 5.1 – Espectros de infravermelho próximo (NIR) das amostras 1 a 4 de VM bulk 

 
Fonte: O próprio autor. 

 

 

Para melhor visualização e análise foram separadas as análises das amostras em dois 

espectros distintos, sendo separados por maior semelhança espectral entre si (figuras 5.2 e 5.3).  
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Figura 5.2 – Espectros de infravermelho próximo (NIR) das amostras 1 e 2 de VM bulk 

 
Fonte: O próprio autor. 

 

Figura 5.3 – Espectros de infravermelho próximo (NIR) das amostras 3 e 4 de VM bulk 

 
Fonte: O próprio autor. 

 

Pelas figuras 5.1 a 5.3 foi possível verificar que os espectros de todas as amostras 

analisadas possuíam bandas de absorção idênticas (nos mesmos comprimentos de onda) para 

toda a região espectral analisada (comprimento de onda de 400 a 2500 nm), podendo ser 

identificado que houve uma pequena diferença de intensidade de absorção entre as amostras 

(esta diferença de intensidade é devido à diferença de tamanho entre as partículas podendo ser 

verificado que a amostra 4 apresentou a maior intensidade de picos, sendo esta a amostra com 

maior tamanho de partícula, mas, como relacionar o tamanho de partículas com os espectros de 

NIR não foi o foco do trabalho, não haverá prosseguimento desta análise). Como não há picos 

nem mais bem definidos e nem com deslocamentos de bandas de absorção, portanto, não há 

variação de estrutura molecular para as amostras estudadas com atividade microbiológica 

(potência) diferentes, que foi o principal objetivo para a análise de NIR (podendo ainda ser 

verificado que nos espectros separados, as amostras com maior semelhança espectral entre si 
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não correspondem às amostras que apresentaram maior semelhança de potência – figuras 5.2 e 

5.3). 

 

5.1.3 Análise de termogravimetria [Thermogravimetric Analysis (TG ou 

TGA)] 

 

Na figura 5.4 estão apresentadas as curvas de termogravimetria TG/TGA e da 

termogravimetria derivada (derivada primeira) em relação à temperatura (dm/dT), realizadas 

para as 4 amostras da tabela 5.1 (mA1 = 2,1120 mg; mA2 = 2,7600 mg; mA3 = 3,2140 mg e mA4 

= 3,7420 mg) em que foi realizada a normalização dos dados de perda de massa e 

posteriormente a derivada primeira destes valores normalizados para melhor comparação dos 

resultados entre as amostras, como pode ser verificado na figura 5.5, sendo importante destacar 

que esta normalização não influenciou as temperaturas dos eventos térmicos (não houve 

nenhuma compensação ou normalização das temperaturas para os eventos térmicos devido a 

diferenças de massas).  

 
Figura 5.4 – Termogramas das amostras 1 a 4 de VM bulk (curvas azuis referentes à ordenada principal 
– massa – e curvas amareladas/marrons referentes à ordenada secundária – derivada 1ª da massa) 

 
Fonte: O próprio autor. 
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Figura 5.5 – Termogramas normalizados das amostras 1 a 4 de VM bulk (curvas azuis referentes à 
ordenada principal – massa normalizada – e curvas amareladas/marrons referentes à ordenada 
secundária – derivada 1ª massa normalizada) 

 
Fonte: O próprio autor. 

 

Nota-se a importância da curva de derivada primeira da TGA (a DTG), ela foi 

imprescindível para separar as reações sobrepostas. Analisando apenas as inflexões da curva 

TGA seriam identificados apenas um evento térmico e com a curva de DTG foi possível 

observar outros eventos térmicos.  

Pela análise do gráfico é possível verificar que os eventos térmicos para a virginiamicina 

bulk ocorre em 3 etapas principais (por volta de 181 e 185 °C; 273 e 275 °C e 373 e 385 °C) 

sendo as temperaturas dos picos principais e a perda de massa para cada evento representadas 

na tabela 5.2.   

 

Tabela 5.2 – Eventos térmicos durante análise de TG/TGA das amostras 1 a 4 de VM bulk 

 
Fonte: O próprio autor. 

 

Como pode ser observado nos gráficos das figuras 5.4 e 5.5 e tabela 5.2 as temperaturas 

para todos os eventos de variação térmica (Tpico DTG) estão muito próximas para as 4 amostras 

de VM bulk estudadas. O primeiro evento térmico por volta de 180-185 °C em que houve perda 

de massa por volta de 4 a 5 % deve estar relacionado com a perda de massa dos solventes 
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presentes que devem estar ligados à rede cristalina do sólido, pois, quando as moléculas do 

solvente estão ligadas à rede e não somente presentes na superfície cristalina, a perda de massa 

ocorre acima da temperatura de ebulição do respectivo solvente (ANDERSON, 2012; 

HILFIKER, 2013b) e sendo as temperaturas de ebulição do MIBC e do hexano iguais a 116,8 

e 69 °C, respectivamente, conforme verificado em Woods (1995). Outra análise que pode ser 

feita é que este primeiro evento térmico ocorre na mesma faixa de temperatura indicada para o 

composto na literatura [entre 150 e 200 °C, conforme Merck Index (2001)]. Mais detalhes sobre 

a análise de TGA/DTG para o primeiro evento térmico de virginiamicina bulk e as relações com 

os solventes serão realizadas no item 5.5.1.3.  

Com relação ao segundo (2°) e terceiro (3°) eventos térmicos em que houveram perdas 

de massa por volta de 38-40 % (2°) e por volta de 30-39 % (3°) nas faixas de temperaturas de 

273 °C (2°) e entre 373 e 384 °C (3°) estão sendo relacionados principalmente com a 

degradação dos fatores principais M1 e S1 constituintes da virginiamicina bulk. O segundo 

evento térmico provavelmente está relacionado com a degradação do fator M1 que apresenta 

menor ponto de fusão [por volta de 205 °C quando obtido a partir de etil acetato, conforme 

indicado no Merck Index (2001)] e o terceiro evento térmico provavelmente está relacionado 

com a degradação do fator S1 que apresenta maior ponto de fusão [por volta de 240 °C quando 

obtido a partir de metanol, conforme indicado no Merck Index (2001)]. 

Como a atmosfera em que foi realizada as análises foi inerte de nitrogênio (N2), idem à 

atmosfera em que o processo de cristalização de virginiamicina ocorre industrialmente, o 

resíduo para as amostras foi entre 14,73 e 18,35 %, portanto, o material não reage com a 

atmosfera que está sendo analisada. No processo de recuperação de virginiamicina nitrogênio 

é utilizado para reduzir atmosfera explosiva da planta produtiva. 

Com a análise de TGA/DTG foi possível verificar que as amostras possuem perfil 

térmico semelhantes, portanto, não sendo identificado polimorfos ou amorfos para as amostras 

de virginiamicina bulk estudadas. 

 

5.1.4 Análises de Microscopia de Estágio a Quente [Hot-stage Microscopy 

(HSM)] 

 

Nas figuras 5.6 a 5.11 estão representadas as imagens de microscopia de estágio quente 

(hot-stage microscopy) das amostras 1 a 4 de virginiamicina bulk com ampliação de 50 vezes.  
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Figura 5.6 – Imagens da microscopia de estágio a quente da amostra 1 com cadinho de safira com grande 
quantidade de amostra (30; 100; 130; 150; 175; 190, 200 e 250 °C, respectivamente) 

    

    

    

    
Fonte: O próprio autor. 

30 °C 100 °C 

130 °C 150 °C 

175 °C 190 °C 

200 °C 250 °C 
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Figura 5.7 – Imagens da microscopia de estágio a quente da amostra 2 com cadinho de safira com grande 
quantidade de amostra (30; 100; 130; 150; 175; 190, 200 e 250 °C, respectivamente) 

     

     

     

      
Fonte: O próprio autor. 

30 °C 100 °C 

130 °C 150 °C 

200 °C 250 °C 

175 °C 190 °C 
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Figura 5.8 – Imagens da microscopia de estágio a quente da amostra 3 com cadinho de alumínio e menor 
quantidade de amostra (30; 130; 155; 175; 185 e 195 °C, respectivamente) 

 

 

 
Fonte: O próprio autor. 
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Figura 5.9 – Imagens da microscopia de estágio a quente da amostra 3 com cadinho de alumínio e menor 
quantidade de amostra durante resfriamento (170; 80, 50 e 30 °C, respectivamente) 

 

 
Fonte: O próprio autor. 
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Figura 5.10 – Imagens da microscopia de estágio a quente da amostra 4 com cadinho de alumínio e 
menor quantidade de amostra (30; 130; 155; 175; 185 e 195 °C, respectivamente) 

 

 

 
Fonte: O próprio autor. 
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Figura 5.11 – Imagens da microscopia de estágio a quente da amostra 4 com cadinho de alumínio e 
menor quantidade de amostra durante resfriamento (170; 80; 50 e 30 °C, respectivamente) 

 

 
Fonte: O próprio autor. 

 

Pelas análises de microscopia de estágio a quente (HSM) (figuras 5.6 a 5.11) foi possível 

perceber que, para qualquer um dos cadinhos utilizados e para qualquer quantidade de amostra 

de virginiamicina bulk, não foram identificadas diferenças de fusão dos cristais, novamente não 

identificando polimorfismo ou amorfismo entre as amostras analisadas. Com esta análise foi 

possível verificar que os cristais de VM quando analisados sob atmosfera de ar iniciam a fusão 

por volta de 150 °C, ficando mais pronunciada por volta de 175 °C e finalizando por volta de 

180 e 190 °C. Esta última temperatura corresponde à mesma faixa de temperatura que ocorre o 

primeiro evento térmico de decomposição para as análises de termogravimetria (TGA) (tabela 

5.2). Além disso estas faixas de temperatura de fusão observadas na análise de HSM 

correspondem com as temperaturas de fusão da virginiamicina bulk indicadas na literatura, 

conforme Merck Index (2001). 

Como foi registrado para as amostras 3 e 4, ao resfriar a virginiamicina bulk após fusão, 

a amostra solidifica na forma que tomou quando aquecida, não havendo cristalização (formação 

30 °C 

80 °C 

50 °C 

170 °C 
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dos cristais) por resfriamento, isso porque a molécula funde e degradada ao mesmo tempo, 

portanto, comprovando a faixa de temperatura de decomposição da molécula conforme análises 

de TGA. Mesmo que os fatores principais isolados (M1 e S1) da VM bulk apresentem faixas de 

decomposições acima de 190 °C (demais eventos térmicos das análises de TGA) o composto já 

foi degradado. 

O processo de aquecimento da amostra não foi continuado porque, como pode ser 

verificado nas figuras 5.6 e 5.7, por volta de 250 °C a lente do microscópio começou a ficar 

muito embaçada, perdendo a nitidez da análise.  

Como demonstrado por Caira (2017) (figura 5.12) para a análise de microscopia de 

estágio a quente foi realizada a tentativa de colocar um líquido inerte e transparente com alto 

ponto de ebulição sobre os cristais de virginiamicina bulk para verificar o desprendimento de 

solvente dos cristais com o aumento da temperatura.  

 
Figura 5.12 – Imagens de microscopia de estágio a quente ilustrando a perda do solvente isopropanol de 
um solvato imerso em óleo de silicone 

 
Fonte: Caira (2017). 

 

Para isso foi utilizado óleo de imersão para microscopia que possuía a possibilidade de 

trabalhar até por volta de 200 °C, temperatura alta o suficiente para verificar solvente sendo 

desprendido dos cristais de virginiamicina bulk. A amostra foi dispersa sobre lâmina de vidro 

com luz incidente em campo claro e utilizando taxa de aquecimento de 20 °C/min. Avaliando 

os aumentos, foi possível verificar que as imagens ficariam mais adequadas com aumentos por 

volta de 200 ou 100 vezes (figura 5.13), porém, devido a limitações do equipamento utilizado 

para capturar as imagens, o aumento máximo permitido para obtenção das imagens foi de 50 

vezes (figura 5.14). 
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Figura 5.13 – Imagens em lâmina de vidro e óleo de imersão com aumento de 100 e 200 vezes  

   
Fonte: O próprio autor.  
 

Figura 5.14 – Imagens da microscopia de estágio a quente em lâmina de vidro e óleo de imersão com 
aumento de 50 vezes durante aquecimento (30; 80; 130 e 145 °C, respectivamente) 

 

 
Fonte: O próprio autor.  

 

Pela figura 5.14 (representação da microscopia de estágio a quente em lâmina de vidro 

e óleo de imersão com aumento de 50 vezes) foi possível notar que durante o aquecimento a 
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lente ficou embaçada (perdeu foco), não sendo possível obter o resultado da mesma forma que 

Caira (2017). Outra opção testada foi a dispersão da amostra utilizando óleo de imersão em 

cadinho de alumínio, porém, não foi possível obter contraste adequado para obtenção das 

imagens. 

 

5.1.5 Análise de Difração de Raios X de Pó {PDRX [Powder X-Ray 

Diffraction (PXRD)]} 

 

Na figura 5.15 estão representados os difratogramas das amostras 1 a 4 de 

virginiamicina bulk analisadas.  

 

 
Figura 5.15 – Difratogramas das amostras 1 a 4 de VM bulk 

 
Fonte: O próprio autor. 

 

A diferença entre as intensidades dos picos identificada na figura 5.15 foi devida à troca 

do tubo de raios x de análise do equipamento, a quantidade de amostra e o posicionamento da 

amostra no porta-amostra, por isso, para melhor visualização, análise e comparação os 

resultados foram separados em três difratogramas distintos, como pode ser verificado nas 

figuras 5.16, 5.17 e 5.18.  
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Figura 5.16 – Difratogramas das amostras 1 e 2 de VM bulk 

 
Fonte: O próprio autor. 

 

Figura 5.17 – Difratogramas das amostras 3 e 4 de VM bulk 

 
Fonte: O próprio autor. 

 

Figura 5.18 – Difratogramas normalizados das amostras 1 a 4 de VM bulk 

 
Fonte: O próprio autor.
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7Informação pessoal: Análise realizada pelo professor Dr. Fabio Ferreira Furlan. Difratômetro STADI-P, da Stoe® 
(Darmstadt, Alemanha), em geometria de transmissão, operando a 40kV e 40 mA, utilizando radiação 
monocromática de cobre (CuKα1 = 1,54056 Å). As amostras foram acondicionadas em capilares de vidro especial 
nº 14, da Hilgenberg® (Malsfeld, Alemanha), de 0,5 mm de diâmetro e o porta-amostra foi mantido em rotação 
durante a coleta de dados. Os fótons de raios X foram coletados por um detector linear Mythen 1K, da Dectris® 
(Baden, Suíça) na faixa angular entre 4,000º e 54,400º e entre 54,400º e 90,085º, com passo de 0,015º e tempo de 
contagem de 100 s e 200 s a cada 1,05º, respectivamente. 

Analisando os difratogramas para as amostras de virginiamicina bulk (figuras 5.16 a 

5.18) foi possível verificar picos bastante agudos e característicos de sólido cristalino, portanto, 

a virginiamicina bulk produzida industrialmente pela Phibro Saúde Animal Internacional Ltda. 

é um cristal (solvato) e não um sólido amorfo. Também não foram identificadas formas 

cristalinas diferentes (i.e., não foi identificado polimorfismo) para as amostras analisadas.  

A estrutura cristalina não pôde ser determinada, tão pouco a indexação para a 

virginiamicina bulk durante a realização deste trabalho porque a VM possui vários compostos 

denominados de fatores (principalmente os fatores M1 e S1) que estão presentes na composição 

do cristal, não sendo identificada nenhuma informação sobre os arquivos/fichas de informação 

cristalográfica [Crystallographic Information File (CIF)]  de estrutura semelhante à VM 

durante a indexação e consultas às bases de banco de dados do COD (Crystallographic Open 

Database),  ICCD (International Center for Diffraction Data), CCDC (Cambridge 

Crystallographic Data Centre)/CSD (Cambridge Structural Database) que foi realizada 

utilizando o software TOPAS-Academic v. 5, como pode ser verificado na figura 5.19. 

 
Figura 5.19 – Difratograma da amostra 1 de VM bulk e de registros encontrados no banco de dados 

 
Em que: KEFWUN é o fator S de vernamicina hidratado; QQQARD10 é o fator S em metanol e 

VIRGFM é o fator M em dioxano, conforme descrições no próximo parágrafo. 

Fonte: O próprio autor (informação pessoal)7. 
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Na figura 5.19 estão representados os difratogramas da análise da amostra 1 de VM bulk 

(pena preta) e de fichas cristalográficas de VM registrados por alguns autores tais como:  

KEFWUN (pena cinza) por Karle e Flippen-Anderson (1990); QQQRAD10 (pena verde) por 

Declercq et al. (1978) e VIRGFM (pena amarela) por Durant et al. (1974) em que foi possível 

verificar alguns picos iguais, porém, nenhum dos difratogramas apresentaram muita 

semelhança para poder indexar as amostras de virginiamicina bulk. As diferenças encontradas 

pelos resultados dos difratogramas das amostras de virginiamicina estudadas e os encontrados 

na literatura ocorrem porque ou o autor está representando um fator de uma mesma família 

próxima, porém, não sendo o mesmo antibiótico (KEFWUN que é o fator S do antibiótico 

vernamicina hidratado) ou estão representando os fatores separados: VIRGFM (que é o fator M 

em dioxano) e QQQRAD10 (que é o fator S em metanol) e ainda porque cada autor utilizou  

diferentes metodologias para obtenção e separação dos fatores (solventes, temperaturas ou 

métodos diferentes) sendo que, todos estas particularidades, impactam para a formação e 

diferenciação dos cristais e, portanto, como já descrito anteriormente, a virginiamicina 

apresenta polimorfismo. 

 

5.1.6 Análises de Microscopia Óptica (MO) [Optical Microscopy (OM)] 

 

Na figura 5.20 estão representadas as micrografias de microscopia óptica.  
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Figura 5.20 – Microscopia óptica dos cristais de virginiamicina (VM) para as amostras 1, 2, 3 e 4, 
respectivamente 

 

   
Fonte: O próprio autor. 

 

Pelas análises de microscopia óptica (MO) (figura 5.20) foi possível observar que as 

partículas de virginiamicina bulk apresentam formatos parecidos entre si, sendo na sua maioria 

alongadas, do tipo bastonetes (rod-like) e que também apresenta aglomerados. Imagens mais 

precisas e definidas foram verificadas nas análises de microscopia eletrônica de varredura 

(MEV). 

 

5.1.7 Análises de Microscopia Eletrônica de Varredura {MEV [Scanning 

Electron Microscopy (SEM)] 

 

Nas figuras 5.21 e 5.22 e apêndices A a D estão representadas as imagens das análises 

de microscopia eletrônica de varredura (MEV) realizada para as amostras de virginiamicina.  
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Figura 5.21 – Análise de microscopia eletrônica de varredura (MEV) para as amostras 1 e 2 

 

 
Fonte: O próprio autor. 
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Figura 5.22 – Análise de microscopia eletrônica de varredura (MEV) para amostras 3 e 4 

 

 
Fonte: O próprio autor. 
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Com as imagens da microscopia eletrônica de varredura (MEV) das figuras 5.21 e 5.22 

e dos apêndices A a D foi possível reforçar o que já havia sido observado na microscopia óptica 

(MO); que as partículas de VM são na sua maioria do tipo bastonetes (rod-like) havendo alguns 

aglomerados. Além disso, com a técnica de MEV foi possível observar que as partículas para 

todas as amostras apresentam as mesmas características e que não apresentam diferenças 

significativas para os lotes com diferentes atividades microbiológica (potência). Também foi 

possível determinar que os cristais de VM possuem poros internos e fissuras que, devido ao 

processo de formação e secagem das partículas, poderiam levar a algumas possiblidades tais 

como: 1) as partículas maiores e maciças previamente formadas estão rachando e formando os 

poros por causa, por exemplo, da evaporação do solvente do interior das partículas ou 2) os 

poros são formados devido às partículas menores previamente formadas que estão se agregando 

umas às outras causando o fechamento dos poros e formando partículas maciças. Para verificar 

se as fissuras verificadas no cristal de VM eram devido aos feixes de elétrons da análise de 

MEV, foram realizados testes com foco em determinadas partículas e aproximação máxima 

possível em locais específicos. Estes locais não apresentaram fissuras, ficando comprovado que 

as fissuras são pertencentes à formação do cristal de VM e não foram causados pelos elétrons 

do teste. Microanálises químicas por espectroscopia de energia dispersiva (EDS – Energy 

Dispersive Spectroscopy) foram realizadas nas amostras 1 e 2 (conforme regiões em verde 

destacados na figura 5.23) não sendo identificado nenhum elemento químico diferente para as 

amostras e regiões analisadas. 

 

Figura 5.23 – Regiões de análise de EDS realizadas nas amostras 1 e 2, respectivamente 

  
 

Durante a análise de microscopia eletrônica de varredura (MEV) foi realizada a medição 

dos tamanhos dos comprimentos das partículas da virginiamicina bulk (figuras 5.24 e 5.25). 
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Figura 5.24 – Análise de tamanho de partícula no MEV para as amostras 1 e 2 

 

 
Fonte: O próprio autor. 

A1 

A2 
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Figura 5.25 – Análise de tamanho de partícula no MEV para as amostras 3 e 4 

  

 
Fonte: O próprio autor. 

A3 

A4 
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Pelas figuras 5.24 e 5.25 foi possível verificar o comprimento médio das partículas de 

virginiamicina bulk identificadas pela análise de MEV com tamanhos variando entre 21 a 93 

µm.  

 

5.1.8 Análise granulométrica – tamanho de partícula 

 

A análise granulométrica não foi adequada para medição dos diâmetros médios das 

partículas de virginiamicina bulk, pois foi verificado que mesmo utilizando o agitador de 

peneiras Ro-Tap, as partículas se aglomeram durante a realização dos testes [uma das limitações 

do uso de peneiramento conforme descrito por Stanley-Wood (2005)]. 

Os resultados estão conforme indicado por Perry e Green (1997) que descrevem que 

outros métodos devem ser utilizados quando as partículas se tornam mais finas e mais coesas e 

também conforme a metodologia da farmacopeia americana (USP-NF 786, 2019), que 

preconiza que o método de peneiramento por agitação mecânica é mais adequado para quando 

o material é constituído por partículas maiores do que 75 µm (pelo menos 80 %) ou mesmo 

com Lee, Erdemir e Myerson (2019) que apresentam o método de peneiramento sendo mais 

aplicado para partículas maiores que 20 µm. Para partículas menores, como é o caso para 

virginiamicina bulk (verificar figura 5.28 e tabela 5.3), o peso das partículas não é suficiente 

para superar as forças de superfície de coesão e adesão, que fazem com que as partículas fiquem 

aderidas umas nas outras e na peneira, provocando assim a retenção de partículas que deveriam 

passar pela peneira. Os aglomerados de virginiamicina formados durante a análise 

granulométrica eram instáveis (se desfaziam com facilidade), característica de aglomeração 

seca de pós que se formam espontaneamente e não apresentam características definidas 

(VISSOTTO, 2014). 

As amostras inicialmente não foram secas em estufas antes da análise (pode se fazer a 

secagem para eliminação de possível umidade presente nas partículas que também podem 

provocar aglomerados), porém, devido às explicações citadas no parágrafo acima, foi utilizado 

outro método para dimensionamento do tamanho na distribuição de tamanhos das partículas de 

virginiamicina bulk, a difração a laser. 
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5.1.9 Análise de difração a laser (tamanho de partícula e distribuição de 

tamanho de partícula) [Laser diffraction (particle size and particle 

size distribution)] 

 

A análise de difração a laser é uma das mais aplicadas para a medida de tamanho de 

partícula e distribuição de tamanho de partícula numa faixa de 0,1 µm a 2000 µm (SKOOG; 

HOLLER; CROUCH, 2018). Antes da realização da análise é preciso definir um solvente em 

que o material particulado não solubilize e mantenha as partículas a serem analisadas em 

suspensão, sendo, alguns dos solventes testados, verificados nas figuras 5.26 e 5.27. 

 

Figura 5.26 – Suspensão de virginiamicina bulk em ciclohexano (a), xilol (xileno) (b), 
propilenoglicol (c) e éter etílico (d) 

       

        
Fonte: O próprio autor. 
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Figura 5.27 – Suspensão de virginiamicina em água deionizada preparada para análise de difração a 
laser, demonstração de 2 amostras 
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: O próprio autor. 

 

Durante a investigação prévia do meio dispersante para análise de tamanho de partícula 

por difração à laser (figuras 5.26 e 5.27) foi possível verificar que em determinados solventes 

houve a formação de bolhas [ciclohexano (a)] ou a solubilização da VM no meio 

[propilenoglicol (c) ou éter etílico (d)], fatores que interferem na análise. Porém, como a VM é 

pouco solúvel em água, foi possível utilizar água deionizada para preparação da suspensão para 

as análises de difração a laser, conforme figura 5.27. 

Após definição do meio para realização dos testes, as análises foram realizadas e os 

resultados estão na figura 5.28 e tabela 5.3.  
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Figura 5.28 – Gráfico da curva de distribuição e da acumulada do tamanho de partícula das amostras 1 
a 4 de VM bulk 

 
Fonte: O próprio autor. 

 
Tabela 5.3 – Resultados das análises de tamanho partícula para as amostras 1 a 4 de VM bulk 

 
Em que D[3,2] representa a média da distribuição do tamanho de partículas baseadas na sua superfície, D[4,3] 

representa a média da distribuição do tamanho de partículas medidas pelo seu volume, d(0,1) representa o diâmetro 

(em volume) no qual estão contidas 10 % das partículas, d(0,5) representa o diâmetro no qual estão contidas 50 % 

das partículas (tamanho medido por volume), d(0,9) representa o diâmetro no qual estão contidas 90 % das 

partículas (tamanho medido por volume) (LINES, 1984; MALVERN, 2015). 

Fonte: O próprio autor. 

 

Analisando os resultados de tamanho de partícula por difração a laser (figura 5.28 e 

tabela 5.3) foi possível verificar que, para todas as amostras analisadas, o tamanho de partícula 

é bastante próximo entre si, sendo que a amostra 2 apresentou uma segunda moda mais 

pronunciada por volta de 2 micra e a amostra 4 apresentou os maiores tamanhos, porém, não 

havendo diferença muita expressiva entre elas. Ou seja, o processo forma partículas de tamanho 

bastante homogêneo e, apesar do tamanho de partícula afetar a solubilidade de pós, este não é 

o parâmetro que está provocando a diferença de atividade para os diferentes lotes de 

virginiamicina estudados.  
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Outra análise que pôde ser feita foi de que a técnica de difração a laser é mais adequada 

do que peneiramento para análise de virginiamicina porque os tamanhos médios dos cristais são 

menores do que 75 µm, como preconizado na farmacopeia americana USP (USP-NF 786, 2019) 

e apresentado por Lee, Erdemir e Myerson (2019) (o método de peneiramento é mais aplicado 

para partículas maiores que 20 µm). Também como preconizado na farmacopeia americana 

USP, o tamanho das partículas (cristais) de virginiamicina classifica-a como pó muito fino, 

pois, a média de tamanho das partículas [d(0.5)] é menor do que 125 µm, como pode ser 

verificado na tabela 5.4.  

 
Tabela 5.4 – Classificação de pós por tamanho de partícula  

 
Fonte: USP-NF 811, 2019. 

 

5.2 Análise de correlação dos fatores M1 e S1 e a atividade microbiológica 

(potência) no produto acabado (virginiamicina bulk) 

 

As análises foram realizadas no Apêndice E. 

 

5.3 Análise hierárquica do processo de cristalização industrial de 

virginiamicina 

 

5.3.1 Nível 0 - Especificações iniciais 

 

5.3.1.1 Performance de produto 

 

O fluxograma do processo de recuperação de virginiamicina bulk pode ser verificado na 

figura 3.7 na revisão bibliográfica. A etapa de extração líquido-líquido não foi o foco do 

trabalho porque o rendimento atingido nesta etapa é acima de 99 %, portanto, o foco foi somente 

nas etapas de cristalização (evaporação e precipitação antissolvente). Na etapa de evaporação, 
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a temperatura deve ser a mais alta possível, porém, abaixo da Tcrítica °C (temperatura não 

revelada devido segredo industrial) aumentando a taxa de evaporação e diminuindo o tempo de 

processamento. Tanto na etapa de evaporação quanto na etapa de precipitação não deve haver 

acúmulo de material nas paredes ou interior do equipamento para evitar paradas de produção e 

perdas de material. Com relação ao produto acabado, dentre alguns parâmetros, espera-se obter 

um pó muito fino, de cor marrom-amarelado e com atividade microbiológica (potência) de no 

mínimo 160 % (acima de 100 % como descrito no item 3.1). 

 

5.3.1.2 Especificações de processo 

 

As especificações de processo deste trabalho são: produção média de aproximadamente 

1,00 a 1,20 kg/min de antibiótico seco originado da extração do caldo fermentado (a taxa de 

produção é um fator fortemente dependente da quantidade de antibiótico produzido no caldo 

fermentado enviado pela planta de fermentação para a planta de recuperação) e temperaturas 

nas etapas do processo abaixo ou iguais à Tcrítica °C (temperatura não revelada devido segredo 

industrial), pois, por se tratar de um produto que possui atividade microbiológica (potência), o 

mesmo é sensível a temperaturas acima da Tcrítica °C e há o risco de degradação e perda de 

funcionalidade (combate microbiológico).  

Do ponto de vista ambiental, a planta possui sistemas de recuperação de solventes, 

exaustão e filtros mangas para remoção e contenção de partículas sólidas e também sistema de 

tratamento de efluentes gasosos e compostos orgânicos voláteis (COV) [Volatile Organic 

Compounds (VOC)]  com carvão ativado. As utilidades disponíveis para planta de recuperação 

são: ar de processo por volta de 4,90 bar; pressão de vapor por volta de 3,43 bar e água gelada 

por volta de 9,0 °C e também uma bomba de vácuo específica da planta de VM com capacidade 

de geração de vácuo máximo de 5x10-2 mbar, conforme manual do fornecedor. 

Com relação às principais matérias-primas, podem ser consideradas: Solução de MIBC 

e VM com maior concentração possível (solvente metil isobutil cetona (MIBC) com pureza ≥ 

99,0 % e a quantidade do antibiótico VM dependente da produção na etapa de fermentação, 

sendo desejável a maior potência possível em mg/kg); solvente hexano com pureza ≥ 99,0 % e 

nitrogênio líquido com pureza ≥ 99,0 % (para redução da atmosfera explosiva, conforme 

informado na descrição das etapas do processo da figura 3.7 da revisão bibliográfica).  

Com relação ao produto acabado, entre alguns dos testes necessários para o produto ser 

aprovado ao final do processo produtivo, podem ser citados os testes de aparência e atividade 

microbiológica (potência). 
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5.3.1.3 Especificação de projeto  

 

A planta já está instalada industrialmente e estas informações podem ser obtidas na 

descrição do histórico do projeto. 

 

5.3.2 Nível I – Avaliação do produto 

 

No trabalho de estudo as propriedades de processo necessárias foram: 

Sólido (pó) muito fino; 

Cor marrom-amarelado; 

Atividade microbiológica (potência) ≥ 160 % (acima de 100 % como item 3.1). 

  

5.3.3 Nível II – Avaliação físico-química da cristalização de virginiamicina 

 

5.3.3.1 Seleção do solvente 

 

A avaliação da seleção do solvente foi realizada com dados obtidos da literatura 

comparando a solubilidade da VM em determinados solventes. As tabelas 5.5 e 5.6 apresentam 

exemplos de solubilidade para virginiamicina. 

 

Tabela 5.5 – Solubilidade da virginiamicina em diferentes solventes 

Solvente Solubilidade 
[mg/mL] 

Dimetilsulfóxido (DMSO) >20 
N,N- Dimetilformamida (DMF, DMFA) >20 

Acetonitrila >20 
Metanol (Álcool metílico) >20 
Metil-etil-cetona (MEC) 

(Etil-metil-cetona, 2-butanona) 2,17 

Diclorometano (Cloreto de metileno) 2,11 
Tetraidrofurano (THF) >20 

Acetato de etila 2,11 
Clorofórmio (Triclorometano) 2,34 
Tolueno (Metilbenzeno, toluol) 0,84 

Tetracloreto de carbono 0,58 
Éter de petróleo (Benzina) 0,03 

Iso-octano (2,2,4 - Trimetilpentano) 0,03 
 

 Fonte: Salvatore e Katz (1993). 
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Tabela 5.6 – Solubilidade de antibióticos tipo virginiamicina em diferentes solventes 

Componentes tipo A 
(M1) [mg/mL] Solventes Componentes tipo B 

(S1) [mg/mL] 
Grupo 1 – Solubilidade muito alta 

100 N,N- Dimetilformamida 
(DMF/DMFA) 100 

100 Dimetilsulfóxido (DMSO) Não disponível 
50 Clorofórmio (Triclorometano) 100 
50 Dioxano 80 

Grupo 2 – Solubilidade alta 
20 Etanol (Álcool etílico) 50 
20 Metanol (Álcool metílico) 5 
20 Acetona 170 

10 Isopropanol (Álcool isopropílico, 
2-propanol) Não disponível 

10 
1-Butanol (Álcool butílico normal 
ou primário, n-butanol, álcool n-

butílico) 
Não disponível 

10 Metil-etil-cetona (MEC) (Etil-
metil-cetona, 2-butanona) 25 

10 Acetato de Butila 25 
Grupo 3 – Solubilidade baixa 

5 Acetato de Etila 250 
4 Acetato de Amila Não disponível 
3 Benzeno (Benzol) Não disponível 
2 Tolueno (Metilbenzeno, toluol) 80 
1 Éter 10 

Grupo 4 – Solubilidade muito baixa 
10-1 Hexano 10-1 
10-2 Tetracloreto de Carbono 10-2 
10-2 Éter de petróleo (Benzina) 10-2 
10-3 Etanol:água (1:99) 10-3 
10-4 Água 10-4 

 

Fonte: Cocito (1979). 
 

Na tabela 5.5 os valores de solubilidade representam a média de 3 medições realizadas 

para solubilidade do antibiótico (somatória dos fatores Ms e Ss) após agitação pulsante em 

frasco fechado por 10 min. e sonificação por 30 min. a 4 °C, sendo a massa do soluto 

determinada em balança microanalítica após evaporação do solvente presente em uma alíquota 

de 1 mL (após sonificação a solução era centrifugada a 2000 rpm por 30 min., filtrada em filtro 

de vidro sinterizado de média porosidade e então coletada a alíquota). Analisando as duas 

tabelas, é possível notar que a virginiamicina é solúvel em muitos solventes orgânicos, 
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apresentando um aumento na solubilidade com o aumento da polaridade do solvente (mais 

solúvel em solventes polares e menos solúvel em solventes apolares). 

A tabela 5.6 foi retirada de um artigo de revisão e não há definições sobre as 

temperaturas e nem da metodologia utilizadas para determinação das solubilidades dos dois 

fatores apresentados. 

Pelas tabelas 5.5 e 5.6 apresentadas foi possível verificar que a VM apresenta boa 

solubilidade em MIBC, porém, não é altamente solúvel neste solvente (outro fator que 

corrobora com esta análise é o tamanho de partícula do produto acabado, como descrito no item 

3.5.3.1). 

A avaliação da solubilidade da virginiamicina em diferentes solventes não foi o foco 

deste trabalho, porém, as tabelas com as solubilidades publicadas em artigos científicos 

embasam a avaliação do uso de solvente e antissolvente para o processo de cristalização de 

virginiamicina conforme definido por Biot (1984) e já estabelecido industrialmente nas etapas 

de extração e precipitação [metil isobutil cetona (MIBC) e hexano, respectivamente]. 

Além da influência nas propriedades do produto e no processo produtivo, questões 

referentes à saúde, segurança e meio ambiente devem ser consideradas na escolha/definição de 

qual solvente utilizar. Em processos de separação de indústrias farmacêuticas/veterinária para 

produção de Insumos Farmacêuticos Ativos (IFAs) é preciso avaliar questões relacionadas à 

toxicidade e aos impactos ao meio ambiente que estão diretamente relacionados com a classe 

do solvente. Além disso, as normas brasileiras e internacionais determinam que os solventes 

utilizados para produção de IFA tenham suas composições químicas estabelecidas, as 

propriedades físico-químicas determinadas bem como a qualidade dos solventes verificadas e 

controladas (ANVISA, 2016b; BLACK, 2019). 

Os solventes são distribuídos em 3 classes de acordo com os impactos na saúde humana, 

sendo elas: classe 1 – solventes que devem ser evitados, classe 2 – solventes que devem ser 

limitados e classe 3 – solventes com baixo potencial tóxico. Os solventes da classe 1, que são 

conhecidos por causar toxicidades inaceitáveis, têm os efeitos carcinogênicos em humanos 

conhecidos ou fortemente suspeitos com efeitos danosos ao meio ambiente, portanto, a 

utilização deve ser fortemente justificada por uma avaliação de risco-benefício. Os solventes 

da classe 2, que são associados com toxicidade menos grave, são carcinógenos animais não 

genotóxicos (epigenéticos) ou possíveis causadores de toxicidade não reversível como 

neurotoxicidade ou teratogenicidade e também são suspeitos de causar outras toxicidades 

significativas, mas, reversíveis. Já os solventes da classe 3 possuem baixo potencial tóxico para 

humanos, não sendo necessário cálculos e definições de limites de exposição diários permitidos 
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[permitted daily exposure – (PDE)] e podem ter limites de exposição diária permitidos de 50 

mg ou mais por dia (ICH Q3C, 2018; USP-NF 467, 2019). As classificações são referentes aos 

dados dos solventes disponíveis até o momento, sendo que futuros estudos e análises podem 

levar a reclassificação dos solventes.   

A classe dos dois solventes utilizados no processo é considerada como 2 atualmente, 

sendo que o solvente metil isobutil cetona foi recentemente reclassificado em 2016 baseado em 

novos dados toxicológicos apresentados pelo Programa Nacional de Toxicologia dos Estados 

Unidos [National Toxicology Program (NTP)]. Até o surgimento destes novos dados e 

reclassificação, o MIBC era considerado como classe 3 desde a criação do guia Q3C da 

Conferência Internacional da Harmonização [ICH (International Council for Harmonisation 

formalmente International Conference on Harmonisation)] (BEZERRA; RODRIGUES, 2017; 

ICH Q3C, 2018).   

 

5.3.3.2 Método de cristalização 

 

Os métodos de cristalização utilizados para virginiamicina são adequados (ver item 

3.3.3), pois, não há dados publicados sobre a curva de solubilidade da virginiamicina até a 

presente data (não é conhecido o comportamento da solubilidade com a temperatura). A 

cristalização por evaporação, evaporação sob vácuo ou evaporação multiestágio pode ser 

aplicada para compostos de moderada a alta solubilidade e com curvas de solubilidade para 

qualquer declive, ao contrário do processo de cristalização por resfriamento, em que é indicado 

para quando se tem o declive da curva se solubilidade positivo e íngreme, isto é, maior do que 

0,005 °C-1. O vácuo é utilizado no processo de evaporação, pois o ponto de ebulição do MIBC 

é de 116 °C (1 atm), sendo mais elevado do que o ponto de ebulição da água (100 °C a 1 atm). 

Como o soluto é termolábil/termossensível e apresenta degradação a altas temperaturas, é 

necessária a utilização de vácuo para permitir a evaporação do solvente e concentração da 

solução a temperaturas mais baixas (SECKLER et al., 2013; LEWIS et al., 2015).  

Por se trabalhar com um produto que possui alto valor agregado, uma etapa de 

antissolvente também é utilizada após o processo de evaporação, havendo a recuperação da 

grande maior parte do antibiótico ainda remanescente na forma solúvel [análises de laboratório 

da mistura dos solventes MIBC e hexano após a centrifugação identificaram quantidades 

desprezíveis do antibiótico (0,009 %) ou não identificaram antibiótico nesta corrente líquida]. 

Como no processo de cristalização por antissolvente o soluto tem baixa solubilidade neste e a 

taxa de mistura do solvente e antissolvente no final do processo é importante; este será um dos 
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parâmetros a serem avaliados neste trabalho. Assim, no processo de recuperação de 

virginiamicina, nesta etapa de cristalização é utilizado hexano como antissolvente mantendo 

uma proporção de mistura entre o antissolvente e o solvente, de preferência, na ordem de 10 a 

12 vezes (DE SOMER et al., 1967).  

 

5.3.3.3 Temperatura e pressão 

 

Vapor está disponível a 3,73 bar, o que corresponde a aproximadamente 140 °C, porém, 

devido à instabilidade do antibiótico, a faixa de temperatura de trabalho é menor igual a Tcrítica 

°C (temperatura não revelada devido segredo industrial) e vácuo com valores menor que 200 

milibar absoluto (mbarA), permitindo aumentar a taxa de evaporação do solvente, sem ter que 

atingir temperaturas muito altas. Já no processo de cristalização por antissolvente o processo 

ocorre a temperatura ambiente e a pressão por volta de 26 mbar. 

Um dos parâmetros que precisam ser avaliados para evitar incrustação é a temperatura 

da suspensão na etapa de cristalização, principalmente devido à transferência do material de um 

equipamento (evaporador) que trabalha com temperaturas mais altas para o outro (precipitador) 

com temperaturas mais baixas, conforme já descrito no item 3.3.5 sobre incrustação. 

   

5.3.4 Nível III – Avaliação do processo de cristalização de virginiamicina 

 

5.3.4.1 Modo de operação 

 

Como o produto que está sendo analisado é de alto valor agregado e obtido por via 

bioquímica/fermentativa (proveniente de fermentadores em batelada alimentada) o modo de 

operação para os processos de cristalização por evaporação e de cristalização por antissolvente 

para a recuperação de virginiamicina são, respectivamente, semicontínuo (ou batelada 

alimentada) e batelada.  

Na cristalização por evaporação o modo de operação é dito semicontínuo (batelada 

alimentada), pois é realizada a alimentação contínua do equipamento que possui uma bomba 

para recirculação da solução subsaturada (MIBC rico) e é realizada a descarga em batelada do 

produto após atingir uma concentração desejada da suspensão (MIBC rico concentrado) 

(NÝVLT; HOSTOMSKÝ; GIULIETTI, 2001). 
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O processo de cristalização com antissolvente é realizado em batelada, pois uma vez 

que o MIBC rico concentrado atinge a concentração desejada na etapa de evaporação, o mesmo 

é transferido para o tanque de cristalização para adição do hexano (antissolvente).  

 

5.3.4.2 Configuração de alimentação 

 

Na cristalização evaporativa a alimentação do cristalizador é realizada na tubulação de 

entrada da bomba de recirculação da solução/suspensão no cristalizador que envia a 

solução/suspensão para os tubos do trocador de calor (casco/tubo) e posteriormente para a curva 

de circulação da solução/suspensão que tem entrada paralela ao cristalizador (ver figura 5.29).  

Na cristalização antissolvente a alimentação é realizada pela parte superior do 

equipamento pelo método de batelada alimentada (a suspensão de MIBC rico concentrado foi 

totalmente transferida para o cristalizador quando o antissolvente é adicionado). O cristalizador 

é do tipo agitado simples (com três conjunto de impelidores em níveis diferentes) com chicanas 

e circulação interna da suspensão (ver figura 5.29).  

 

5.3.4.3 Estrutura de reciclo e purga 

 

No caso de estudo, como o cristalizador evaporativo instalado na planta de recuperação 

é do tipo circulação forçada (como será detalhado mais adiante no item 5.3.5.1.1), não pode ser 

aplicada a etapa de reciclagem e purga devido à elevada taxa de agitação da solução/suspensão 

promovido pela bomba de recirculação (SECKLER et al., 2013; LEWIS et al., 2015). 

   

5.3.4.4 Tempo de residência 

 

Como os tamanhos de partículas são influenciados pelos processos posteriores de 

centrifugação, o tempo de residência para as etapas de cristalização (evaporação e 

centrifugação) foram calculados e apresentados no item 5.5.1.2.  

   

5.3.4.5 Cálculos do fluxograma 

 

O fluxograma completo do processo de cristalização da virginiamicina (VM) é 

apresentado na figura 5.29. 
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Figura 5.29 – Fluxograma do processo de cristalização de virginiamicina (VM) 

 
Em que: Solvente = metil isbotuil cetona (MIBC); Solução mãe = solução de solvente (MIBC) subsaturada em 

cristais de VM; Suspensão = suspensão de MIBC com partículas de VM; Antissolvente = hexano. 

Fonte: Adaptado de Mersmann (2001). 

 

 

A solução mãe [solução de solvente metil isobutil cetona (MIBC) subsaturada com o 

soluto VM] é alimentada no evaporador e é recirculada entre o cristalizador e o trocador de 

calor e que, ao final do processo de evaporação, é obtida a suspensão de VM (MIBC 

concentrado com soluto VM). 

A suspensão é enviada para a etapa de antissolvente, em que, após transferida toda a 

suspensão é adicionado o antissolvente (hexano). 

Nas figuras 5.30 e 5.31 estão apresentados os sistemas das etapas de evaporação e 

precipitação (antissolvente), respectivamente. 
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Balanço de Massa 

 

Para realizar o cálculo do balanço de massa, os sistemas das etapas de evaporação e 

precipitação (antissolvente) foram representados nas figuras 5.30 e 5.31, respectivamente, e 

foram realizadas algumas medições reais do processo industrial (tabela 5.7 e dados do processo 

industrial) como segue: 

 
Tabela 5.7 – Determinação das densidades das correntes do processo industrial medidas à temperatura 
ambiente 

 
Análises realizadas utilizando uma proveta graduada de 100 mL de vidro da marca PYREX e balança 

da marca OHAUS e modelo PA1502P. 

Fonte: O próprio autor. 

 

 

Dados do processo industrial: 

ρalimentação evaporador = 0,80 g/mL; 

ρsaída evaporador = 0,89 g/mL; 

ρsaída precipitador = 0,70 g/mL; 

Peso médio dos lotes produzidos entre meados do ano de 2018 e 2019: 375 kg; 

Volume médio evaporado dos lotes produzidos entre meados do ano de 2018 e 2019: 33 m3. 
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Figura 5.30 – Sistema da etapa de evaporação 

 
- - - -  fronteira do sistema. 

Fonte: O próprio autor. 

 

Uma corrente de alimentação média (Fz) de 6,0 m3/h numa concentração de 

aproximadamente 1,42 %; Tf = ambiente e Pf = ambiente (aproximadamente 1 bar) é utilizada 

na entrada do evaporador. No evaporador a temperatura e pressão do processo são Tp ≤ Tcrítica 

°C e Pp < 200 mbarA, respectivamente. 

 

Balanço de Massa Global: 

                                                                F = L + S + V     (19) 

 

A massa de antibiótico esperada ao final do processo produtivo é por volta de 375 kg 

(S), portanto, ao final do processo de evaporação, a massa da alimentação (F) em kg é de 26400 

kg [33000 L x 0,80 (ρsolução alimentação)]. A suspensão de saída (L + S) possui uma massa de 757 

kg [850 L x 0,89 (ρsuspensão transferência = MIBC+VM)].  

 

Portanto, a massa de solvente evaporada será V = 25643 kg. 
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Balanço de Massa Componente: 

Fz = SxS + Lx + 0     (20) 

 

 A concentração de cristais na alimentação é de aproximadamente 1,42 % [375 kg em 

26400 kg (correspondente a 33000 L)] e considerando o processo no equilíbrio, em que xS = 1, 

e que na etapa de evaporação obtêm-se por volta de 300 kg de cristais, assim, a concentração 

de VM na solução é: 

 

(26400x0,0142) = (300x1) + (757-300) x 

𝐱 = 𝟎, 𝟏ퟔ 
𝐤𝐠𝐬𝐨𝐥𝐮𝐭𝐨

𝐤𝐠𝐬𝐨𝐥𝐯𝐞𝐧𝐭𝐞
 

 

 
Figura 5.31 – Sistema da etapa de antissolvente 

 
- - - -  fronteira do sistema. 

Fonte: O próprio autor. 

 

Uma corrente de alimentação (Fz) de 757 kg numa concentração de aproximadamente 

49,54 % (375 kg de cristais em 757 kg de suspensão) [(Tf = T = temperatura específica °C 

(alimentação proveniente da etapa de evaporação) e Pf = ambiente (aproximadamente 1 bar)] + 
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(F) de 5610 kg de antissolvente na ausência do componente [(Tf = de aproximadamente 23 °C 

(alimentação proveniente do tanque de estocagem isolado termicamente) e Pf = ambiente 

(aproximadamente 1 bar)] é utilizada na entrada do precipitador, sendo a temperatura e pressão 

do processo: Tp = ambiente e Pp = 26 mbar. 

 

Balanço de Massa Global: 

F = L + S     (21) 

 

A massa de virginiamicina que é esperada ao final do processo produtivo é de 375 kg, 

portanto, para uma alimentação de 757 kg + 5610 kg (antissolvente) e massa final de sólidos na 

suspensão (S) de aproximadamente 75 kg (375 kg de pó seco – 300 kg de cristais da 

evaporação), a massa removida de solvente será: 

 

(757 + 5610) = L + 75 

L = 6292 kg. 

 

Balanço de Massa Componente: 

Fz = SxS + Lx + 0     (20) 

 

 A concentração de cristais na alimentação é de 49,54 % (375 kg de cristais em 757 kg 

de suspensão), considerando que a saída de sólidos (S) nesta etapa é de 75 kg (375 kg pó seco 

– 300 kg obtido na evaporação), assim, a concentração de cristais na suspensão é (considerando 

o processo no equilíbrio, em que xS = 1): 

 

(757x0,4954) + 5610 = (75x1) + 6.292 x 

𝐱 = 𝟎, ퟗퟒ 
𝐤𝐠𝐬𝐨𝐥𝐮𝐭𝐨

𝐤𝐠𝐬𝐨𝐥𝐯𝐞𝐧𝐭𝐞
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5.3.5 Nível IV – Avaliação do cristalizador de virginiamicina 

 

5.3.5.1 Tipo de Cristalizador 

 

5.3.5.1.1 Etapa de evaporação 

 

Dentre as opções disponíveis do tipo de cristalizador para esta etapa de cristalização, a 

escolha do cristalizador de circulação forçada (CF) é adequada, pois, este cristalizador é um 

dos cristalizadores mais simples e mais baratos (particularmente quando há a necessidade de 

evaporar uma quantidade substancial de solvente) sendo este cristalizador recomendado para 

uma vasta gama de compostos inorgânicos e orgânicos, podendo ser muito bem utilizado como 

simples ou múltiplo efeito. O cristalizador CF utilizado na planta é composto por um vaso de 

cristalização, uma tubulação de circulação externa com uma bomba centrífuga para promover 

a agitação e por onde é realizada a alimentação da solução mãe e um trocador de calor externo 

do tipo casco tubo para promover o aquecimento da solução/suspensão (conforme figuras 5.29 

e 5.30). Além disso, este tipo de cristalizador é considerado de operação bastante estável 

(BENNETT, 2002; PAROLI, 2012; KRAMER; LAKERVELD, 2019), indicado para obtenção 

do tamanho de partícula desejado para os cristais de virginiamicina, conforme figura 5.28 e 

tabela 5.3. 

 

5.3.5.1.2 Etapa de antissolvente 

 

O cristalizador utilizado é do tipo agitação mecânica interna com impelidores, sendo 

este o equipamento mais utilizado para este tipo de cristalização, em que a agitação/mistura das 

correntes de alimentação é de extrema importância para obtenção de um produto de qualidade 

(LEWIS et al., 2015). 

 

5.3.5.2 Controle do tamanho de partícula 

 

O controle de tamanho de partícula para o processo de cristalização de virginiamicina é 

hipoteticamente realizado por meio de classificação no cristalizador evaporativo e também pela 

dissolução de finos pela alimentação da solução mãe na etapa de evaporação, sendo possível 

perceber que os lotes atingem tamanho de partículas bastante regulares {tamanho médio 
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baseado na superfície D[3,2] (diâmetro médio de Sauter) de 6,53 µm e mediana [d(0,5)] de 

17,77 µm}.  

 

5.3.5.3 Dimensões do cristalizador 

 

Para etapa de evaporação: 

O diâmetro do cristalizador (DW) mede 1,4 m com 2,0 m de altura (H), assim a relação 

de RHD é igual à 1,43 sendo possível calcular pela equação (16): 

DW =      (16) 

 

1,4 = ( )
,

 

 

V = 3,1 m3. 

 

Como o volume da suspensão dentro do cristalizador evaporativo fica por volta de 1,5 

m3 considerando a coluna de recirculação e a uma altura de aproximadamente 1,2 m dentro do 

evaporador (sem considerar a coluna de recirculação). Pode-se concluir que o volume ficou 

dentro da faixa recomendada para evitar o arraste de gotículas pelo vapor. Esta altura é referente 

à suspensão dentro do equipamento, pois a altura total do vaso é maior do que a deste volume 

(principalmente para cristalizadores evaporativos, como é o caso do processo em estudo, em 

que é necessária a separação entre o vapor e as gotículas arrastadas). Outro dispositivo que o 

evaporador possui para auxiliar na condensação das gotículas de solvente e evitar o arraste é 

um eliminador de névoa antes da entrada no condensador do solvente (que não foi representado 

nos desenhos dos fluxogramas, mas, que poderá ser verificado nas figuras do equipamento, 

figura 5.41) (LEWIS et al., 2015; KRAMER; LAKERVELD, 2019). 

 

Para etapa de antissolvente: 

O precipitador é cônico, porém será realizado o cálculo do volume considerando tanque 

cilíndrico utilizando o diâmetro da parte superior e cilíndrica do tanque. O diâmetro do 

cristalizador (DW) é de 2,4 m e a altura (H) é de 3,2 m, portanto, relação de RHD é igual à 1,33, 

assim, foi possível determinar o volume de suspensão máximo que deve ser utilizado pela 

equação (16):  
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DW =     (16) 

 

                                                                2,4 = 
,

 

 

V = 14,5 m3. 

 

Portanto, o diâmetro do cristalizador favorece a distribuição uniforme da suspensão, 

uma vez que é utilizado no máximo 9,35 m3 de suspensão e não ultrapassando o volume 

determinado pela relação calculada considerando um tanque cilíndrico e não cônico.  

 

5.4 Cristalização de virginiamicina em escala de laboratório 

 

Na figura 5.32 é possível verificar o sistema de cristalização [evaporação e precipitação 

(antissolvente)] de virginiamicina em escala de laboratório. 

 

Figura 5.32 – Sistema em escala de laboratório utilizado para simulação dos ensaios em bancada 

Fonte: O próprio autor. 

3 4 2 
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5 
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Na figura 5.32 é possível visualizar os diversos constituintes do equipamento, tais como: 

1) estação de trabalho EasyMax 402, 2) sonda de FBRM, 3) agitador mecânico do meio de 

cristalização, 4) medidor de temperatura do meio de cristalização, 5) bomba a vácuo, 6) unidade 

dosadora, 7) criostato e 8) sonda de infravermelho. Na configuração de montagem dos 

equipamentos é possível observar que a bomba de vácuo foi montada dentro da capela como 

medida de segurança a fim de evitar a formação de atmosfera explosiva e carregada com 

vapores de solvente dentro do laboratório porque o solvente utilizado no processo de 

cristalização de virginiamicina (etapa de evaporação) e que será removido do cristalizador pela 

bomba de vácuo é inflamável. 

Apesar de alguns parâmetros e equipamentos do processo simulado em escala 

laboratorial não terem sido exatamente iguais ao do processo industrial, tais como o modo do 

processo em que simulado no laboratório foi do tipo batelada e em escala industrial é do tipo 

batelada alimentada ou semicontínuo; a geometria tanto da evaporação quanto da precipitação, 

o tipo e quantidade dos impelidores do precipitador, a agitação do processo de evaporação em 

que foi simulada com agitador mecânico e a do processo industrial é por uma bomba centrífuga 

que promove recirculação do material e concomitantemente a agitação do meio de cristalização 

(cristalizador de circulação forçada) e a dissolução de finos; a relação entre a suspensão 

(solvente + VM) e antissolvente, os tempos de processo (evaporação e adição de antissolvente), 

foi possível obter resultados relacionados à formação de partículas durante o processo de 

cristalização de VM, que devem apresentar fenômenos bastante parecidos durante a produção 

em escala industrial. 

Como as avaliações e gráficos gerados foram realizados pelo tempo relativo do ensaio 

e não pelo tempo absoluto (data e hora), quando é feita a análise dos dados separadamente em 

cada software (iControl, iCFBRM e iCIR) pode haver uma pequena diferença entre os registros 

dos softwares, devido ao tempo para ajustes e o início dos registros nos softwares (o tempo 

relativo depende do momento que inicia os registros). Porém, esta diferença não interfere nos 

resultados ou análises realizadas, pois sobrepondo os dados estes são organizados na forma de 

tempo absoluto. 

 

Balanço de massa para etapa laboratorial  

 

Massa industrial do lote utilizado nos testes laboratoriais: 
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A concentração mássica da solução de partida dos ensaios laboratoriais é de 1,54 % 

[evaporaram 31000 L de solução e obtiveram-se 383 kg de material, portanto, têm-se 24800 kg 

de solução MIBC + VM, assim, 383/24800x100 = 1,54 %]. 
 

Na tabela 5.8 estão representados os parâmetros para os cálculos do balanço de massa. 
 

Tabela 5.8 – Balanço de massa da etapa laboratorial 

 
OBS: processo em batelada, portanto, a massa de soluto final é a mesma inicial (5,39 g). 

Fonte: O próprio autor. 

 

A partir dos dados da tabela 5.8, pode ser obtida a concentração do componente para o 

início e fim do processo de evaporação da etapa laboratorial (tabela 5.9). 

 
Tabela 5.9 – Concentração das soluções/suspensões da etapa laboratorial durante evaporação 

 
Fonte: O próprio autor. 

 

Pelos resultados apresentados na tabela 5.9 foi possível verificar que na etapa de 

evaporação em escala laboratorial a quantidade de solvente evaporada da solução inicial foi 

suficiente para obter uma suspensão final com uma concentração por volta de 3 vezes mais alta 

do que a concentração inicial da solução.  

Nos gráficos das figuras 5.33 e 5.34 estão representados os dados das temperaturas da 

camisa e do meio de cristalização, da velocidade de rotação do agitador e do volume de 

antissolvente (hexano) adicionado durante a realização dos experimentos de cristalização 

[evaporação e precipitação (antissolvente)] de virginiamicina tanto para o ensaio exploratório 

(figura 5.33) quanto para o ensaio (figura 5.34). 
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Figura 5.33 – Gráfico das variáveis do processo de cristalização [evaporação e precipitação 
(antissolvente)] de virginiamicina simulada em laboratório – ensaio exploratório 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: O próprio autor. 
 

Figura 5.34 – Gráfico das variáveis do processo de cristalização [evaporação e precipitação 
(antissolvente)] de virginiamicina simulada em laboratório – ensaio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O próprio autor. 

Evaporação Precipitação 

Tempo (min.) 
0                   30                 60                  90                 120                150               180               210 

Evaporação Precipitação 

Tempo (min.) 
0                                  60                               120                               180                              240 
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O ensaio exploratório foi utilizado para determinar as melhores condições de trabalho 

para as variáveis do processo de cristalização [evaporação e precipitação (antissolvente)] de 

virginiamicina. Dentre as alterações realizadas para determinação dos parâmetros a serem 

utilizados podem ser citadas a velocidade/rotação do agitador (variando de 100 para 130 e então 

180 rpm) buscando uma agitação mais vigorosa do meio de cristalização, a temperatura de 

processo (variando de 52 para 56 °C para obter uma maior taxa de evaporação) dentre outras 

adaptações físicas necessárias nos equipamentos de bancada. 

Na figura 5.34 mostra-se que durante a realização do ensaio os parâmetros de processo, 

após definidos no ensaio exploratório, foram seguidos buscando maior proximidade com o 

processo industrial sendo que a agitação foi alterada o mínimo possível a fim de evitar 

oscilações, perturbações ou alterações desnecessárias no processo de cristalização de VM em 

estudo e a temperatura também permaneceu inalterada durante toda a etapa de evaporação, 

portanto, obtendo um experimento com parâmetros muito mais controlados e estáveis. Após 

evaporação e durante a precipitação antissolvente a temperatura foi reduzida simulando o que 

ocorre no processo industrial. 

Na figura 5.35 mostra-se o gráfico dos parâmetros de processo da temperatura da camisa 

do cristalizador, da temperatura do meio de cristalização e da velocidade de rotação do agitador 

do ensaio para a etapa de evaporação de VM com destaque para o período do resfriamento da 

etapa de evaporação (figura 5.36). Na figura 5.37, estão os mesmos parâmetros de processo, 

porém, para a etapa de precipitação (antissolvente) de VM. 
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Figura 5.35 – Temperaturas da camisa do cristalizador e do meio de cristalização bem como rotação da 
etapa de evaporação de VM – ensaio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O próprio autor. 

 

Figura 5.36 – Destaque das temperaturas da camisa do cristalizador e do meio de cristalização bem como 
rotação da etapa de evaporação de VM no momento do resfriamento – ensaio 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O próprio autor. 

Tempo (min.) 
0                     30                     60                    90                    120                 150                   180                   210 

Tempo (min.) 
                    198                   200                   202                   204                   206                   208 
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Figura 5.37 – Temperaturas da camisa do cristalizador e do meio cristalização bem com rotação da etapa 
de precipitação de VM – ensaio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O próprio autor. 

 

Analisando os gráficos das figuras 5.35, 5.36 e 5.37 foi possível observar que durante 

toda a etapa de evaporação [início do experimento até por volta de 201 min. (iControl), figuras 

5.35 e 5.36] há uma diferença de temperatura (ΔT) entre a temperatura da camisa do 

cristalizador (Tj) (responsável por aquecer e resfriar o meio de cristalização, ou seja, manter o 

controle de temperatura do processo) e a temperatura do meio de cristalização (Tr). O mesmo 

evento não foi observado durante a etapa de precipitação (antissolvente) após atingida a 

estabilização da temperatura no valor estabelecido de 14 °C [aos 232 min. de processo 

(iControl)] e que se manteve até final do experimento [aos 260 min. de processo (iControl)], 

período em que o ΔT foi de apenas 0,5 °C (figura 5.37).  

Na etapa de evaporação após 160 min. de processo (iControl) houve uma estabilização 

da diferença entre as temperaturas da camisa do cristalizador e do meio de cristalização em 

aproximadamente 2,8 °C (as temperaturas da camisa do cristalizador e do meio de cristalização 

estavam em 58,8 °C e 56,0 °C, respectivamente), sendo que este ΔT = 2,8 °C foi mantido neste 

patamar até o final da etapa de evaporação que ocorreu após 201 min. de processo (iControl), 

momento em que cessou a evaporação e iniciou o resfriamento do meio de cristalização.

Tempo (min.) 
 220                                    230                                   240                                   250                                   260 
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_______________________________ 
8Disponível em: <https://www.saocarlosoficial.com.br/_fonte/canais.asp?c=95>. 

 

No início da etapa de evaporação foi possível observar um alto valor de ΔT associado à 

necessidade de elevar a temperatura do meio de cristalização, que inicialmente estava a 

temperatura ambiente, até o valor estabelecido de controle (56 °C) e também associado a uma 

maior taxa de evaporação de solvente nos primeiros 30 minutos iniciais de processo (iControl) 

(solução menos concentrada), provocando maiores diferenças de temperatura (ΔT). Outro fator 

que corrobora para explicar os fatores envolvidos no ΔT na etapa de evaporação é que após o 

sistema atingir a temperatura de final de evaporação (28 °C, temperatura muito mais baixa do 

que a temperatura de evaporação) até a parada completa do processo [período compreendido 

entre 208 a 214 min. (iControl)], praticamente não houve diferenças entre as temperaturas da 

camisa do cristalizador e do meio de cristalização (ΔT aproximadamente 0,5 °C). O mesmo 

comportamento é observado no processo de precipitação antissolvente demonstrando que para 

manter a temperatura do meio de cristalização, a temperatura da camisa não necessariamente 

apresenta um valor específico de ΔT, e tudo dependerá das condições e eventos que estão 

ocorrendo durante a realização dos experimentos. Um fator que pode ser excluído de causar as 

diferenças de temperatura entre a camisa do cristalizador e o meio de cristalização é a 

velocidade de agitação do meio, uma vez que a rotação do impelidor foi mantida constante 

durante todo o experimento, como pode ser notado no gráfico de parâmetros de processo da 

figura 5.35.  

Ao final da etapa de evaporação e do resfriamento do meio de cristalização para 28 °C 

[por volta de 207 min de processo (iControl)], o vácuo do sistema foi cuidadosamente retirado 

[para evitar perturbações bruscas no meio de cristalização, como ocorreu no ensaio exploratório 

por volta de 90 min. de processo (iCFBRM), como será descrito em um dos parágrafos adiante] 

passando o sistema de 120,7 / 110,7 mmHg para pressão atmosférica (aproximadamente 690,7 

mmHg)8. 

Na figura 5.38 mostra-se o gráfico de parâmetros de processo para a etapa de 

precipitação (antissolvente) de cristalização de virginiamicina simulada em laboratório. 
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Figura 5.38 – Gráfico das variáveis do processo de cristalização etapa de precipitação antissolvente de 
virginiamicina simulada em laboratório – ensaio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O próprio autor. 

 

A rotação do agitador foi mantida constante durante todo o processo de precipitação 

antissolvente e a adição do antissolvente foi realizada com 2 taxas de adição diferentes: a 

primeira a uma taxa de aproximadamente 5,1 mL/min. {24 mL em 4 min. e 41 s [218 min. e 42 

s a 223 min. e 23 s de processo (iControl)]} e a segunda à uma taxa de aproximadamente 25,3 

mL/min., sendo esta última realizada em 3 momentos distintos  {26 mL [223 min. 58 s a 224 

min. e 59 s de processo (iControl)]; 50 mL [225 min. e 16 s a 227 min. e 15 s de processo 

(iControl)] e mais 50 mL [227 min. e 30 s a 229 min. e 29 s de processo (iControl)]}, como 

observado no gráfico da figura 5.38. 

Nas figuras 5.39 e 5.40 apresenta-se uma sequência de imagens registradas do 

cristalizador utilizado durante a realização do experimento em escala laboratorial das etapas de 

cristalização de virginiamicina [evaporação e precipitação (antissolvente)], respectivamente. E 

nas figuras 5.41 e 5.42 mostra-se uma sequência de registros de imagens dos cristalizadores 

(evaporador e precipitador) durante a realização do processo de cristalização de virginiamicina 

em escala industrial das etapas de evaporação e precipitação (antissolvente), respectivamente. 

 

Tempo (min.) 
 220                                  230                                  240                                   250                                  260 
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Figura 5.39 – Imagens do cristalizador durante a etapa de evaporação de VM em escala laboratorial 

                                                            
           t0 = 0 min.                                  t1 = 123 min.                                  t2 = 157 min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

       t3 = 180 min.                    t4 = 191 min.                  t5 = 200 min.                  t6 = 208 min. 
 

Tempos do software iControl. 

Fonte: O próprio autor. 

 

Figura 5.40 – Imagens do cristalizador durante a etapa de precipitação de VM em escala laboratorial 

 
 

 

 

 

 

 

 
                 t7 = 220 min.                                               t8 = 223 min. 

 

Tempo do software iControl. 

Fonte: O próprio autor. 
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Nas figuras 5.39 e 5.40 foi possível verificar a olho nu a diferença do meio de 

cristalização simulado laboratório para parâmetros tais como coloração, turbidez, volume do 

meio de cristalização, passando de uma substância límpida sem presença de partículas para uma 

suspensão turva mais escura e mais densa (como verificado na tabela 5.7) devido à formação 

das partículas no meio cristalizador durante o processo de evaporação de virginiamicina para 

os processos laboratorial e industrial (figuras 5.39 e 5.41), conforme verificado pela técnica de 

FBRM no teste laboratorial. Diferenças do meio de cristalização da escala industrial também 

puderam ser verificadas a olho nu nas figuras 5.41 e 5.42 em que pode ser verificada que a 

suspensão mais densa de MIBC + VM se torna menos densa e mais clara com a adição do 

antissolvente (idem ao observado na etapa de laboratório, figura 5.40). 

 
Figura 5.41 – Imagens da solução/suspensão durante etapa de evaporação em escala industrial em que 
as duas figuras superiores identificam o início evaporação, e as duas figuras inferiores corresponde ao 
período após 180 min. (meio evaporação) e após 360 min. (final evaporação), respectivamente 

    

     
Fonte: O próprio autor. 
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Figura 5.42 – Imagens da suspensão durante etapa de precipitação em escala industrial 

    

   

    
Fonte: O próprio autor. 
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Nas figuras 5.43 e 5.44 estão representados os compostos orgânicos identificados em 

solução no espectro de infravermelho médio (ATR-FTIR) pelo equipamento ReactIR ao longo 

do processo de cristalização [evaporação e precipitação (antissolvente)] de virginiamicina 

simulado em laboratório juntamente com as contagens de tamanho de corda das partículas 

identificadas no meio de cristalização pelo equipamento FBRM para o ensaio exploratório e o 

ensaio, respectivamente.  

 

Figura 5.43 – Gráfico dos componentes orgânicos identificados na solução pelo espectro de 
infravermelho e contagem do tamanho de corda das partículas durante a realização do processo de 
cristalização [evaporação e precipitação (antissolvente)] de virginiamicina – ensaio exploratório 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O próprio autor. 

 
Figura 5.44 – Gráfico dos componentes orgânicos identificados na solução pelo espectro de 
infravermelho e contagem do tamanho de corda das partículas durante a realização do processo de 
cristalização [evaporação e precipitação (antissolvente)] de virginiamicina – ensaio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O próprio autor.  
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Dos resultados apresentados nas figuras 5.43 e 5.44, com relação às análises de tamanho 

de partícula identificadas pelo equipamento FBRM, as discussões serão realizadas 

posteriormente. Com relação aos componentes orgânicos identificados pela técnica de 

infravermelho (ATR-FTIR) pelo ReactIR foi possível verificar que o composto com maior 

quantidade (representando em amarelo) presente na fase líquida durante a etapa de evaporação 

e que desaparece da fase líquida passando para a fase sólida (portanto, não detectada pelo 

ReactIR) está relacionado com os fatores principais (M1 e S1) da virginiamicina (constituintes 

de maior concentração da VM bulk). Com o composto de menor quantidade presente ao longo 

de todo experimento (representado em roxo) e que apresentou o mesmo comportamento do 

composto de maior quantidade (amarelo) está relacionado com os fatores secundários da 

virginiamicina (constituintes de menor concentração da VM bulk). Estes comportamentos das 

concentrações dos fatores principais e secundários da VM no meio líquido (presença no meio 

líquido durante a evaporação e desaparecimento durante a etapa de antissolvente) puderam ser 

comprovados por amostras retiradas durante o processo industrial e após filtração no funil de 

Buchnner sendo as concentrações analisadas por cromatografia líquida de alta eficiência 

(CLAE ou HPLC – High Performance Liquid Cromatography) pelo laboratório de Controle de 

Processos da Phibro Saúde Animal Internacional Ltda. (dados não apresentados). O composto 

que não estava presente durante a etapa de evaporação e que surge durante a etapa de 

precipitação antissolvente (representado em verde) está relacionado com o antissolvente hexano 

e, completando os compostos identificados pelo ReactIR, está o solvente metil isobutil cetona 

– MIBC. O MIBC era o segundo composto que estava presente em maior quantidade durante a 

etapa de evaporação (representado em vermelho escuro) e que teve a quantidade reduzida 

durante a etapa de precipitação antissolvente devido à diluição provocada pela adição do 

antissolvente hexano no meio de cristalização. 

Os compostos identificados pelo ReactIR (técnica de ATR-FTIR) foram separados entre 

si e representados juntos com o ensaio exploratório e o ensaio para melhor avaliação (figuras 

5.45, 5.46, 5.47 e 5.48). 
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Figura 5.45 – Gráfico dos fatores principais da VM identificados em solução durante a realização da 
cristalização de virginiamicina [evaporação e precipitação (antissolvente)] em escala laboratorial do 
ensaio exploratório (linha pontilhada com marcador) e do ensaio (linha cheia sem marcador) 

 
 

Fonte: O próprio autor. 

 

 

 
Figura 5.46 – Gráfico do antissolvente hexano identificado em solução durante a realização da 
cristalização de virginiamicina [evaporação e precipitação (antissolvente)] em escala laboratorial do 
ensaio exploratório (linha pontilhada com marcador) e do ensaio (linha cheia sem marcador) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O próprio autor. 
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Figura 5.47 – Gráfico dos fatores secundários da VM identificado(s) em solução durante a realização da 
cristalização de virginiamicina [evaporação e precipitação (antissolvente)] em escala laboratorial do 
ensaio exploratório (linha pontilhada com marcador) e do ensaio (linha cheia sem marcador) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O próprio autor. 

 

Figura 5.48 – Gráfico do solvente MIBC identificado em solução durante a realização da cristalização 
de virginiamicina [evaporação e precipitação (antissolvente)] em escala laboratorial do ensaio 
exploratório (linha pontilhada com marcador) e do ensaio (linha cheia sem marcador) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O próprio autor. 

 

Comparando os compostos orgânicos identificados pela técnica de infravermelho 

(ATR-FTIR) pelo ReactIR, tanto do ensaio exploratório quanto do ensaio (figuras 5.45, 5.46, 

5.47 e 5.48) foi possível verificar que os fatores principais da virginiamicina e o hexano 

seguiram um comportamento bastante semelhantes entre si tanto em direcionamento quanto em 
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amplitude, já os fatores secundários de virginiamicina apresentaram direcionamentos bastante 

similares, porém, com diferentes amplitudes e, para finalizar, o MIBC apresentou 

comportamento um pouco diferente ao longo do processo durante o ensaio exploratório, porém, 

demonstrando que houve a diminuição (diluição) do mesmo ao longo dos dois experimentos. 

Estes compostos foram mostrados separadamente com a finalidade de concluir que, mesmo 

havendo uma grande diferença em quantidades de partículas no meio de cristalização para o 

ensaio exploratório e para o ensaio (principalmente na etapa de precipitação antissolvente), 

estes comportamentos diferenciados do tamanho de corda de partículas não foram devidos à 

diferentes componentes orgânicos presentes em solução no meio de cristalização. 

Nas figuras 5.49 e 5.50 estão os gráficos de tamanho de corda das partículas durante 

todo o experimento laboratorial de cristalização de virginiamicina [evaporação e precipitação 

(antissolvente)] apresentando todas as faixas de tamanhos de corda das partículas definidos para 

o estudo, inclusive a média de tamanho e o número total de contagens, para o ensaio 

exploratório e para o ensaio, respectivamente. Nas figuras 5.51 e 5.52 estão demonstradas a 

distribuição de tamanho de corda das partículas e a distribuição cumulativa de tamanho de corda 

das partículas para o ensaio em momentos específicos considerados importantes durante o 

processo e que foram discutidos na sequência do texto e na figura 5.53 está o gráfico de 

contagem de tamanho de corda das partículas do processo de cristalização de virginiamicina 

[evaporação e precipitação (antissolvente)] juntamente com os parâmetros de processo: 

temperaturas do cristalizador, temperatura da camisa do cristalizador, velocidade de rotação do 

agitador do cristalizador e o volume do antissolvente adicionado para o ensaio simulado em 

laboratório. 

Como há muita informação sobreposta nos gráficos apresentados nas figuras 5.50 a 5.53 

novos gráficos foram gerados segregando em número total e número médio de cordas das 

partículas bem como nas faixas de tamanho de corda estudadas no ensaio. Também foram 

divididos em vários períodos específicos para a distribuição de corda do ensaio, conforme os 

gráficos das figuras que apareceram ao longo desta discussão. A figura 5.49 (do ensaio 

exploratório), apesar de também conter muita informação sobreposta, mas, como os dados estão 

sendo utilizados com intuito comparativo e embasamento para descrever os eventos que estão 

acontecendo e sendo discutidos do ensaio, os dados do gráfico não serão separados no 

momento. 
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Figura 5.49 – Gráfico de contagem de tamanho (e tamanho médio) de corda das partículas do processo de cristalização de virginiamicina [evaporação e 
precipitação (antissolvente)] simulado em laboratório – ensaio exploratório 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: O próprio autor. 

 

Figura 5.50 – Gráfico de contagem de tamanho (e tamanho médio) de corda das partículas do processo de cristalização de virginiamicina [evaporação e 
precipitação (antissolvente)] simulado em laboratório – ensaio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O próprio autor. 

Tempo (min.) 
  0                20                 40                60                80               100              120              140              160               180              200               220            240                260  

N
úm

er
o 

de
 c

or
da

 

‘ 
N

úm
er

o 
de

 c
or

da
 (f

in
os

) 

µm
 

Tempo (min.) 
  0              15             30              45              60             75             90             105            120           135           150            165            180          195           210             225 

N
úm

er
o 

de
 c

or
da

 

‘ 
N

úm
er

o 
de

 c
or

da
 (f

in
os

) 

µm
 



180 
Resultados e Discussão 
 

 

 

 

Figura 5.51 – Distribuição do tamanho de corda de partícula durante a realização do experimento de cristalização [evaporação e precipitação (antissolvente)] de 
virginiamicina – ensaio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O próprio autor. 
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Figura 5.52 – Distribuição acumulativa do tamanho de corda de partícula durante a realização do experimento de cristalização [evaporação e precipitação 
(antissolvente)] de virginiamicina – ensaio 

 
Fonte: O próprio autor.  
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Figura 5.53 – Gráfico de contagem de tamanho de corda das partículas com valores normalizados (%) e autoescala do processo de cristalização de virginiamicina 
[evaporação e precipitação (antissolvente)] com os parâmetros de processo (temperaturas do cristalizador e da camisa, velocidade de rotação do agitador e 
volume do antissolvente adicionado) simulado em laboratório – ensaio 
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Fonte: O próprio autor. 
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Figura 5.54 – Gráfico de tamanho médio de corda das partículas do processo de cristalização [evaporação e precipitação (antissolvente)] de virginiamicina 
simulado em laboratório – ensaio 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: O próprio autor. 
 

Figura 5.55 – Gráfico de contagem total do número de corda das partículas do processo de cristalização [evaporação e precipitação (antissolvente)] de 
virginiamicina simulado em laboratório – ensaio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O próprio autor.  
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Figura 5.56 – Gráfico das contagens de tamanho de corda das partículas nos intervalos estudados do processo de cristalização [evaporação e precipitação 
(antissolvente)] de virginiamicina simulado em laboratório – ensaio 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O próprio autor. 
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Analisando os gráficos de tamanho médio e contagem do número total de corda das 

partículas (figuras 5.54 e 5.55), o gráfico de tamanho de corda (figura 5.56) e o gráfico de 

distribuição de tamanho de corda das partículas e cumulativo (figuras 5.51 e 5.52, 

respectivamente) no processo de cristalização de virginiamicina [evaporação e precipitação 

(antissolvente)] foi possível constatar que a formação de partículas de VM no meio de 

cristalização ocorre durante a etapa de evaporação do solvente MIBC (cristalização isotérmica 

em que se obtém as partículas pelo aumento da concentração da solução a uma temperatura 

fixa). Estes eventos puderam ser verificados tanto no ensaio quanto no ensaio exploratório, e 

também é verificado em escala industrial no material que é transferido para o precipitador. 

Logo no início da etapa de evaporação há grande formação de bolhas, provavelmente 

devido à alta taxa de evaporação do solvente inicialmente [que ocorre até aproximadamente 13 

min. (iCFBRM)] estabilizando totalmente a partir de 20 min. e não apresentando mais bolhas 

após este período (como também foi verificado no ensaio exploratório e visto a olho nu no  

cristalizador durante a corrida/realização do experimento no laboratório). No ensaio 

exploratório (figura 5.49) ainda foi possível observar a formação de bolhas em 2 momentos [no 

início do ensaio e por volta de 30 min. de processo (iCFBRM)] sendo que por volta de 30 min. 

(iCFBRM) ocorreu devido aos ajustes que estavam sendo realizados nos equipamentos e 

parâmetros do sistema de cristalização. Um dos principais motivos para esta alta taxa de 

evaporação no início do processo com formação de bolhas é devido à solução estar subsaturada 

[com pouca concentração de sólidos (soluto)], portanto, com menor temperatura de ebulição e 

favorecendo a taxa de evaporação.  No ensaio exploratório foi possível observar que por volta 

de 90 min. de processo (iCFBRM) há uma oscilação da quantidade de partículas no meio de 

cristalização novamente, porém, esta oscilação foi ocasionada pela brusca retirada do vácuo do 

cristalizador devido à retirada de um dos frascos coletores de condensado da bomba de vácuo. 

Por isso a necessidade de retirada do vácuo suavemente do sistema para evitar oscilações 

bruscas no meio, conforme descrito anteriormente quando discutido sobre os parâmetros de 

processo na figura 5.38. 

Como poderá ser notado nos próximos gráficos que estão com os dados separados, 

muitos deles não contemplam os valores das partículas com tamanho de corda de 200 a 500 µm 

porque a quantidade máxima deste tamanho de corda chegou a 4 partículas (figura 5.57) no 

meio de cristalização, portanto, não sendo representativa para os estudos uma vez que a 

quantidade de partícula total do ensaio neste momento chegou a valores próximos de 4.183 

partículas (figura 5.55), assim, as partículas de tamanho de 200 a 500 µm representa menos do 

que 0,10 % do total de partículas no ensaio. 
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Figura 5.57 – Gráfico das contagens de tamanho de corda das partículas no intervalo de 200 a 500 µm para o processo de cristalização de virginiamicina 
[evaporação e precipitação (antissolvente)] simulado em laboratório – ensaio 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O próprio autor. 
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Figura 5.58 – Gráfico das contagens de tamanho de corda das partículas nos intervalos até 100 µm em contagem (finos) no intervalo de 60 min. até 150 min. 
(iCFBRM) do processo de cristalização de virginiamicina (etapa evaporação) simulado em laboratório – ensaio 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O próprio autor 
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Figura 5.59 – Gráfico de distribuição de tamanho de corda das partículas do processo de cristalização (etapa de evaporação) de virginiamicina desde o início do 
processo até 140 min. (iCFBRM) – ensaio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O próprio autor. 
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Figura 5.60 – Gráfico acumulativo de distribuição de tamanho de corda das partículas do processo de cristalização (etapa de evaporação) de virginiamicina 
desde o início do processo até 140 min. (iCFBRM) – ensaio 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O próprio autor. 
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Até 69 min. de processo (iCFBRM), praticamente não foi possível observar formação 

de partículas no meio de cristalização maiores do que 0,5 µm (limite mínimo de tamanho 

detectado pelo instrumento), havendo somente a formação e dissolução de embriões (clusters) 

que não atingem um raio de tamanho crítico (r*) suficiente para vencer a barreira da energia 

livre de Gibbs crítica (∆G*) e formar o núcleo, conforme figuras 3.10, 3.11 (a) e 3.11 (b) da 

revisão bibliográfica. A partir deste momento de 69 min. de processo (iCFBRM) foi possível 

observar o início da formação de núcleos e de partículas de virginiamicina de tamanho de corda 

maiores que 0,5 e menores do que 5 µm (figura 5.58), porém, partículas muito pequenas e que 

se mantém praticamente estável com relação à quantidade de tamanho de corda até 105 min. 

(iCFBRM), momento em que se nota um crescimento exponencial da quantidade de partículas 

com tamanho de corda menor que 5 µm, como pode ser notado nas figuras 5.58 a 5.60. Pelos 

gráficos das figuras 5.61 e 5.62 foi possível verificar que o início da formação de núcleos e 

partículas não está relacionado à variação de rotação do agitador (uma vez que o mesmo se 

manteve constante durante a realização de todo o ensaio) e também não está relacionado à 

variação de temperatura, porque foi possível verificar que não houve variação brusca de 

temperatura neste período nem do meio de cristalização (linha vermelha escura do gráfico) e 

nem mesmo da camisa do cristalizador (linha laranja do gráfico) que poderia estar tentando 

compensar alguma troca de calor diferenciada do processo. A estabilidade das temperaturas do 

meio de cristalização e da camisa do cristalizador mostrou que a entalpia de formação das 

partículas não afeta significativamente a temperatura do sistema de cristalização (entalpia de 

cristalização descrita no item 3.3.1.3, após a figura 3.16 da revisão bibliográfica). Isso pode ser 

devido ao fato de que a entalpia de cristalização é baixa, ou por que ela é compensada pela 

variação de entalpia pela evaporação do solvente. 
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Figura 5.61 – Gráfico de contagem do número de partículas de tamanho de corda entre 0,5 a 200 µm, juntamente com as temperaturas da camisa do cristalizador 
(Tj) e do meio de cristalização (Tr) e a rotação do agitador (R) no período compreendido entre 58 min. e 195 min. de processo (iCFBRM) de cristalização de 
virginiamicina (etapa de evaporação) – ensaio 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O próprio autor. 
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Figura 5.62 – Gráfico de contagem do número de partículas de tamanho de corda entre 0,5 a 500 µm, juntamente com as temperaturas da camisa do cristalizador 
(Tj) e do meio de cristalização (Tr) durante o processo de cristalização de virginiamicina (etapa de evaporação e precipitação antissolvente) – ensaio 
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Ainda pelos gráficos das figuras 5.58, 5.59 e 5.60 foi possível notar dois aumentos 

significativos das partículas com tamanho de corda menores do que 5 µm, bem como dois 

decréscimos também significativos das partículas com este tamanho de corda a partir de 105 

min. até 110 min. de processo (iCFBRM), ocorrendo, concomitantemente a estes decréscimos, 

o aumento mais suave/brando de partículas de tamanho de corda de 5 a 10 µm, de 10 a 50 µm 

e de 50 a 100 µm. Novamente é possível perceber que praticamente não há alteração da 

temperatura [nem do meio de cristalização (linha vermelha escura do gráfico) e nem mesmo da 

temperatura da camisa (linha laranja do gráfico) tentando compensar alguma troca de calor 

diferenciada da cristalização]. Nestes momentos foi possível concluir que, além da 

supersaturação com altas taxas de crescimento, as partículas provavelmente estão apresentando 

fenômeno de aglomeração em que as partículas menores do que 5 µm estão se aglomerando 

umas às outras provocando a diminuição do número de partículas de tamanho de corda menores 

do que 5 µm e contribuindo para o aumento das partículas de tamanho de corda maiores (entre 

5 e 100 µm) [como pode ser comprovado/verificado também pelas análises de MEV (figuras 

5.21 e 5.22 e apêndices A a D) em que se observa que a superfície dos cristais não é espiral, 

característica de crescimento a baixa supersaturação conforme figuras 3.17, 3.18 e 3.20 da 

revisão bibliográfica (LEWIS et al., 2015; LEWIS, 2017; FREM et al., 2018)]. 

Como a ocorrência de nucleação primária homogênea requer um meio extremamente 

puro, que não é praticado na maioria dos casos industriais (DAVEY; GARSIDE, 2000; 

ABRAHÃO, 2007; BERNARDO, 2007; COSTA; GIULIETTI, 2010; NICOUD; 

LICORDARI; MYERSON, 2019), inclusive no caso de estudo, a ocorrência deste tipo 

nucleação inicial pode ser descartada. Por outro lado, como não foi adicionado nenhum cristal 

ou partícula de virginiamicina no meio de cristalização (não houve semeadura) e o processo 

iniciou com uma solução subsaturada; o processo de nucleação secundária inicial também está 

sendo desconsiderado.  

Desta forma, é possível considerar que o processo de nucleação que está ocorrendo no 

início da etapa de evaporação na produção de virginiamicina (início do processo de 

cristalização) é a nucleação primária heterogênea, momento em que os embriões (clusters) 

atingem um raio de tamanho crítico (r*) suficiente para vencer a barreira da energia livre de 

Gibbs crítica (∆G*) e formar os núcleos (raio do cluster igual ao raio crítico, r = r*) e as 

partículas (raio do cluster maior do que o raio crítico, r > r*). A formação dos núcleos e 

partículas neste tipo de nucleação ocorre com valores mais baixos de energia livre de Gibbs 

(∆G*) devido à presença de partículas estranhas no meio de cristalização (reduzindo o limite 
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metaestável) quando comparado com o processo de nucleação homogênea, mas sendo 

necessário, mesmo assim, atingir níveis bastante elevados de supersaturação para ocorrer a 

nucleação, como pode ser verificado nas figuras 3.13, 3.14 e 3.15 da revisão bibliográfica. Outra 

observação que pôde ser feita a partir das figuras 3.13, 3.14 e 3.15 da revisão bibliográfica foi 

que o processo de início de cristalização de virginiamicina ocorre com alta supersaturação do 

meio de cristalização, obtida pela concentração da solução pela remoção/evaporação do 

solvente até por volta de 65 min. e 105 min. de processo (iCFBRM), respectivamente. O 

tamanho de corda médio das partículas (inferindo Lm) em formação inicial é muito pequeno (< 

5 µm), ocorrendo com crescimento da taxa de nucleação (J/B0) muito rápido e um alto 

crescimento cristalino (G), com taxas de nucleação apresentando comportamentos mais 

semelhantes a uma curva exponencial [nucleação primária (J)] do que uma curva mais suave 

[nucleação secundária (B0)].  

Continuando a análise das contagens do tamanho de corda das partículas do processo de 

cristalização de virginiamicina simulado em laboratório, os gráficos das figuras 5.63 e 5.64 

apresentam o comportamento da sequência no período de cristalização e nas figuras 5.65 e 5.66 

os gráficos de distribuição do tamanho de corda das partículas e o gráfico acumulativo de 

distribuição de tamanho de corda das partículas  da sequência do período de cristalização.
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Figura 5.63 – Gráfico das contagens de tamanho de corda das partículas nos intervalos até 500 µm no intervalo de 150 min. até 215 min. (iCFBRM) do processo 
de cristalização de virginiamicina simulado em laboratório – ensaio 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O próprio autor. 
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Figura 5.64 – Gráfico das contagens de tamanho de corda das partículas nos intervalos até 200 µm juntamente com as temperaturas da camisa do cristalizador 
(Tj) e do meio de cristalização (Tr) e a rotação do agitador (R) no período compreendido entre 150 min. até 215 min. (iCFBRM) do processo de cristalização 
de virginiamicina simulado em laboratório – ensaio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O próprio autor. 
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Figura 5.65 – Gráfico de distribuição de tamanho de corda das partículas do processo de cristalização (etapa de evaporação) de virginiamicina no período de 
140 min. até 200 min. (iCFBRM) – ensaio 
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Figura 5.66 – Gráfico acumulativo de distribuição de tamanho de corda das partículas do processo de cristalização (etapa de evaporação) de virginiamicina no 
período de 140 min. até 200 min. (iCFBRM) – ensaio 
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Nas figuras 5.58 a 5.66 foi possível observar que logo após o brusco início da formação 

das partículas de tamanho de corda menor que 5 µm (taxa de nucleação primária), ocorre o 

aumento gradual da quantidade destas partículas, aliado com o aumento mais brando das 

partículas de tamanhos das cordas até 100 µm. A partir deste momento passa a ocorrer, então, 

a nucleação secundária (B0) porque há partículas no meio que devem estar se quebrando por 

choque entre as próprias partículas, entre elas e as paredes do cristalizador e entre elas e as pás 

do impelidor, ocorrendo nucleação por contato (mais frequente) e/ou a formação de novos 

núcleos na camada líquida aderia à superfície da partícula, com a nucleação na camada 

intermediária. Estes eventos ocorrem desde aproximadamente 109 min. de processo (iCFBRM) 

até por volta de 185 min., momento em que ocorre novo crescimento acentuado do número de 

corda para as partículas de tamanho de corda < 5 µm, de 5 a 10 µm e de 10 a 50 µm (taxa de 

nucleação primária novamente). As partículas de demais tamanho de corda (de 50 a 100 µm; 

100 a 200 µm e de 200 a 500 µm) apresentam crescimento acentuado (taxa de nucleação 

primária) a partir de 189 min.; 193 min. e 199 min. (iCFBRM), respectivamente.  

Na figura 5.67 mostra-se em destaque o período da cristalização (iCFBRM) 

compreendido de 184 min. até 196 min. com a finalidade de avaliar os eventos que estão 

ocorrendo neste período. 

Na figura 5.68 foi dado destaque para o período da cristalização compreendido entre 

194 min. até 204 min. de processo (iCFBRM) com a finalidade de avaliar os eventos que estão 

ocorrendo neste período, os resultados normalizados [representados como porcentagem (%)] e 

autoescala [portanto os resultados são apresentados com relação à própria subdivisão, e não 

com relação a todos os resultados] para destacar os eventos.



200 
Resultados e Discussão 
 

 

 

Figura 5.67 – Gráfico das contagens de tamanho de corda das partículas nos intervalos de até 200 µm no período de 182 min. até 198 min. (iCFBRM) do 
processo de cristalização de virginiamicina (etapa de evaporação) simulado em laboratório – ensaio 
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Figura 5.68 – Gráfico das contagens de tamanho de corda das partículas nos intervalos de até 500 µm com valores normalizados (%) e autoescala no período de 
188 min. até 201 min. (iCFBRM) do processo de cristalização de virginiamicina (etapa de evaporação) simulado em laboratório – ensaio 
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Entre 185 min. até aproximadamente 191 min. (iCFBRM), foi possível observar que 

não há decréscimo na quantidade de tamanho de corda para nenhum dos tamanhos das 

partículas analisadas, podendo-se supor que neste momento não estava ocorrendo quebra das 

partículas e somente nucleação e crescimento. Logo depois inicia-se o decréscimo da 

quantidade de partículas de tamanho de corda de tamanho de 5 a 10 µm, podendo estar algumas 

partículas quebrando (está ocorrendo aumento da quantidade de partículas menores do que 5 

µm) e outras partículas aglomerando (também está ocorrendo o aumento das partículas de 

tamanho de cordas de 50-100 µm) e como já há partículas no meio de cristalização com alta 

supersaturação há o favorecimento de aglomeração como pode ser verificado na figura 3.20 da 

revisão bibliográfica. 

Entre 193 e 194 min. até 195 min. de cristalização (iCFBRM) foi possível notar um 

decréscimo de todas as partículas de tamanho de corda < 50 µm, e o aumento de todas as 

partículas > 50 µm, evidenciando o fenômeno de aglomeração. 

Após 195 min. de cristalização (iCFBRM) os fenômenos de crescimento, quebra e 

aglomeração continuam a ocorrer até final da etapa de evaporação [201 min. (iCFBRM)]. As 

partículas de tamanho de corda entre 10 e 50 µm foram as únicas que, após atingirem um 

número máximo de aproximadamente 1250 partículas, continuaram estáveis ou diminuindo de 

quantidade até o final da cristalização. Este evento pode ser devido a estas partículas apresentar 

taxas de crescimento muito próximas às taxas de quebra e/ou aglomeração, podendo estar 

compreendidas entre os tamanhos de partículas mais favoráveis à aglomeração e o crescimento 

devido às forças de atração intermoleculares entre elas [comum para partículas até 20 µm, 

conforme Costa e Giulietti (2010)].  

Na figura 5.69 mostra-se o período de finalização do processo de evaporação, 

resfriamento e retirada do vácuo do sistema que ocorreu entre 199 min. até 213 min. de processo 

(iCFBRM), os resultados normalizados [representados como porcentagem (%)] e autoescala 

[portanto os resultados são apresentados com relação à própria subdivisão, e não com relação a 

todos os resultados] para destacar os eventos.
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Figura 5.69 – Gráfico das contagens de tamanho de corda das partículas nos intervalos de até 500 µm, temperatura do meio de cristalização e temperatura da 
camisa com valores normalizados (%) e autoescala no período de 199 min. até 213 min. (iCFBRM) do processo de cristalização de virginiamicina (etapa de 
evaporação) simulado em laboratório – ensaio 
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Na etapa de resfriamento do meio de cristalização a temperatura foi reduzida de 56 °C 

para 28 °C [finalização do processo de evaporação para iniciar o processo de precipitação 

(antissolvente)] sendo o intervalo de tempo compreendido entre 199 min. e 207 min. 

(iCFBRM)], portanto, numa taxa aproximada de 3,5 °C/min. 

Pelo gráfico da figura 5.69 pode-se observar que no início do resfriamento as partículas 

de todos os números de cordas que estavam crescendo quanto ao número de partículas 

(quantidade) começaram a estabilizar ou diminuir a taxa de crescimento. Por volta de 

aproximadamente 184 min. e 30 s até por volta de 187 min. e 20 s (iCFBRM) a temperatura do 

meio baixou de 36 a 28 °C sendo possível verificar um decréscimo na quantidade de partículas 

de todos os tamanhos de corda, havendo somente um pico das partículas de tamanho menor que 

5 µm, mas, que logo começou a decrescer. Essa diminuição da quantidade de partículas 

provavelmente foi ocasionada devido à parada da evaporação (parada de remoção do solvente 

da suspensão) com a diminuição da temperatura que, apesar de deslocar o sistema para mais 

próximo da curva metaestável, não foi suficiente para manter a nucleação e crescimento das 

partículas que estava mais eficiente quando se estava removendo o solvente da suspensão. Outro 

evento que foi possível perceber foi um leve aumento da quantidade de partículas de todos os 

tamanhos de corda após a retirada do vácuo do cristalizador, elevando a pressão do processo 

para a pressão ambiente. 

Comportamentos semelhantes, porém, em escalas diferente, foram verificados no ensaio 

exploratório, como pode ser notado na figura 5.70. O aumento da quantidade de partículas no 

ensaio exploratório não ocorreu logo após a finalização da etapa de evaporação, mas, foi 

possível verificar logo que o sistema retornou para a estação de trabalho EasyMax. 
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Figura 5.70 – Gráfico das contagens de tamanho de corda das partículas nos intervalos de até 500 µm, temperatura do meio de cristalização e temperatura da 
camisa com valores normalizados (%) e autoescala no período de 182 min. até 206 min. (iCFBRM) do processo de cristalização de virginiamicina (finalização 
da etapa de evaporação) simulado em laboratório – ensaio exploratório 
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Após atingir 28 °C e ser retirado o vácuo, o experimento foi pausado [por volta de 212 

min. (iCFBRM)] para retirada do cristalizador da estação de trabalho e a pesagem do mesmo 

para o cálculo do balanço de massa. Após pesagem, o cristalizador foi retornado para a estação 

de trabalho EasyMax para dar continuar com o processo de precipitação (antissolvente) de 

virginiamicina.  

Na figura 5.71 está o gráfico de quantidade de partículas para o processo de precipitação 

(antissolvente) de virginiamicina e nas figuras 5.72 e 5.73 o gráfico de distribuição de tamanho 

de corda entre o final da evaporação e para todo o processo de precipitação (antissolvente) de 

virginiamicina e o gráfico acumulativo de distribuição de tamanho de corda entre o final da 

evaporação e para todo o processo de precipitação (antissolvente) de virginiamicina, 

respectivamente. 

Nas figuras 5.71 a 5.73 foi possível observar que, no momento do retorno do meio de 

cristalização para a estação de trabalho, a quantidade de partículas com número de corda entre 

10 a 500 µm continuava num patamar praticamente estável e o número de partículas com 

tamanho de corda de 5 a 10 µm apresentou pequena queda na quantidade de partículas, porém, 

sendo a queda mais expressiva para as partículas com tamanho de corda menor que 5 µm 

reduzindo de 2.309 para 875 partículas. 
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Figura 5.71 – Gráfico das contagens de tamanho de corda das partículas nos intervalos de até 500 µm com valores normalizados (%) e autoescala no período de 
220 min. até 260 min. (iCFBRM) para o processo de cristalização de virginiamicina [etapa de precipitação (antissolvente) simulado em laboratório – ensaio 
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Figura 5.72 – Gráfico de distribuição de tamanho de corda das partículas do processo de cristalização [final da etapa de evaporação e toda etapa de precipitação 
(antissolvente)] de virginiamicina – ensaio  
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Figura 5.73 – Gráfico acumulativo de distribuição de tamanho de corda das partículas do processo de cristalização [final da etapa de evaporação e toda etapa de 
precipitação (antissolvente)] de virginiamicina – ensaio 
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No processo de precipitação antissolvente, que iniciou aos 218 min. (iCFBRM) foi 

possível observar que há uma diminuição da quantidade de partículas de todos os tamanhos de 

corda, sendo mais brusco para as partículas menores que 5 µm. Logo após o início da adição 

do antissolvente, as demais partículas de tamanho de corda maiores que 5 µm praticamente 

voltaram às quantidades anteriores ao início da adição de hexano (i.e., voltaram para os 

patamares que estavam antes de adicionar o antissolvente) provavelmente devido à 

estabilização do meio de cristalização e ao retorno das sondas após pesagem da solução para 

calcular o balanço de massa. 

Após 4 min. de adição do antissolvente hexano [por volta 222 min. de processo 

(iCFBRM)] haviam sido adicionados 17 mL de hexano. Foi possível notar que as partículas de 

tamanho de corda de 50 a 200 µm tiveram uma expressiva diminuição no número de partículas 

(quantidade), com simultâneo início de aumento das partículas de tamanho de corda de 5 a 50 

µm. Entre 222 e 223 min. de cristalização (iCFBRM) praticamente não houve alteração nas 

condições operacionais do processo (continuava a ser adicionar o hexano com a mesma vazão 

e a temperatura do meio de cristalização praticamente inalterada) e as partículas de tamanho de 

corda de 50 a 200 µm voltaram ao patamar que estavam antes do início da cristalização por 

precipitação (antissolvente). Isto provavelmente foi causado pelo aumento da taxa de 

crescimento e/ou pela aglomeração das partículas [ao mesmo tempo que as partículas de 

tamanho entre 5 a 50 µm estavam nucleando e crescendo bruscamente devido à supersaturação 

do meio de cristalização, elas também deveriam estar aglomerando pelo mesmo motivo 

(supersaturação) e, maior quantidade de partículas no meio de cristalização são características 

de processos de cristalização por precipitação e adição antissolvente, como descrito no item 

3.3.4 e mostrado no gráfico da figura 3.20 da revisão bibliográfica – alto grau de nucleação com 

formação de alto número de partículas e taxas de colisão e consequentemente maior taxa de 

aglomeração] (LEWIS, 2017). Este retorno se manteve até por volta de 224 min. de processo 

(iCFBRM), momento em que a quantidade das partículas de tamanho de corda de 50-100 µm e 

de 100-200 µm tiveram novo início de queda e se mantiveram caindo ou estáveis até o final do 

experimento.  

No mesmo período de processo [entre 222 e 223 min. de cristalização (iCFBRM)] houve 

um crescimento acentuado da quantidade de partículas de tamanho de corda entre 5 a 10 µm e 

de 10 a 50 µm, podendo ser propiciado devido à quebra das partículas com tamanho de corda 

de 50 a 100 µm e de 100 a 200 µm somado com outro momento de taxa de nucleação primária 

heterogênea. Este crescimento brusco finalizou-se com a parada de adição de hexano, que 
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ocorreu entre 229 e 230 min. de processo (iCFBRM), momento que iniciou a queda da 

quantidade destas partículas. 

Com relação às partículas de tamanho de corda menores (< 5 µm) foi possível observar 

que houve uma estabilização da quantidade de partículas presente no meio de cristalização 

desde o final da adição do hexano entre 229 e 230 min. até por volta de 241 min. (iCFBRM), 

momento que inicia um sutil decréscimo da quantidade de partículas com estes tamanhos de 

corda e continua até o final do processo de precipitação (antissolvente) aos 262 min. (iCFBRM). 

As taxas de nucleação, de aglomeração e quebra das partículas para os momentos 

descritos foram determinadas na tabela 5.10, em que valores com sinal positivo representa taxas 

de nucleação e os valores com sinal negativo representam as taxas de aglomeração e quebra 

sendo os tempos determinados pelo software iCFBRM. 

 

Tabela 5.10 – Taxas de nucleação, aglomeração e quebra para os principais momentos do processo de 
cristalização [evaporação e precipitação (antissolvente)] de virginiamicina simulada em laboratório – 
ensaio 

 
Fonte: O próprio autor. 

 

Pelos valores da tabela 5.10 foi possível perceber que as maiores taxas de nucleação 

ocorreram entre 193 min. e 19 s até 195 min. e 01 s para partículas de tamanho de corda entre 

50 e 100 µm; entre 210 min. e 05 s até 210 min. e 29 s para as partículas de tamanho de corda 

menor que 5 µm, de 5 a 10 µm e de 200 a 500 µm, sendo todas estas na etapa de evaporação. 

Para as partículas de tamanho de corda de 10 a 50 µm e de 100 a 200 µm, as maiores taxas de 

nucleação ocorreram na etapa de precipitação, entre 223 min. e 38 s e 226 min. e 48 s e entre 

222 min. e 29 s e 223 min. e 38 s, respectivamente.  

Ao final de todo o processo foi possível observar que a maior quantidade de partículas 

presentes no meio de cristalização em bancada são partículas com tamanho de corda entre 5 e 

50 µm, estando coerente com o tamanho de partícula dos lotes de virginiamicina bulk obtidos 

industrialmente e medidos pela técnica de difração a laser (figura 5.28 e tabela 5.3). 

Entre 
01:09:00 

e 
01:09:54

Entre 
01:47:21 

e 
01:47:57

Entre 
02:05:28 

e 
02:06:01

Entre 
02:26:27 

e 
02:27:21

Entre 
02:51:05 

e 
02:51:20

Entre 
03:13:19 

e 
03:15:01

Entre 
03:15:01 

e 
03:18:59

Entre 
03:24:43 

e 
03:25:28

Entre 
03:25:28 

e 
03:27:19

Entre 
03:30:05 

e 
03:30:29

Entre 
03:42:02 

e 
03:42:29

Entre 
03:42:29 

e 
03:43:38

Entre 
03:43:38 

e 
03:46:48

Entre 
04:05:01 

e 
04:20:44

< 5 12,86 105,56 -108,94 -173,83 364,37 -210,01 246,80 605,51 -744,96 2342,96 19,06 37,48 72,34 -1,97
5 a 10 NA 6,00 -6,82 -16,13 120,30 -48,79 39,63 -45,72 -108,41 282,59 13,26 131,06 159,28 -6,42

10 a 50 NA 6,40 -11,42 6,84 11,76 -21,89 8,80 -201,41 -60,94 48,62 13,40 150,93 234,75 -16,32
50 a 100 NA NA 0,36 1,98 4,12 51,07 39,46 -89,73 -52,95 18,82 -67,39 45,62 -0,56 -2,66

100 a 200 NA NA NA 1,34 0,56 8,22 28,39 -31,58 -25,49 19,35 -59,72 32,57 -10,24 -1,04
200 a 500 NA NA NA NA NA NA 1,58 0,87 -1,30 4,45 -2,29 0,13 0,30 0,01
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Ao comparar os comportamentos da quantidade de tamanho de corda do ensaio 

exploratório com o ensaio foi possível observar comportamentos bastante diferentes quanto às 

partículas de tamanho de corda < 5 µm (houve aumento da quantidade destas partículas no 

ensaio exploratório e diminuição no ensaio). Analisando os dados do processo exploratório foi 

possível verificar que o aumento da quantidade das partículas de tamanho de corda < 5 µm 

inicia durante a adição do antissolvente que começou com maior taxa de vazão do que no ensaio, 

porém, ao longo do processo de precipitação antissolvente (no ensaio), foi aumentada a taxa de 

adição de solvente sem haver alteração na quantidade de partículas de tamanho de corda menor 

que 5 µm. Conforme já foi descrito em outros parágrafos, o ensaio exploratório teve várias 

oscilações durante sua realização. Para verificar se essa diferença não foi somente devido à taxa 

de adição mais alta do antissolvente, foram realizados outros experimentos apenas do processo 

de precipitação antissolvente a fim de avaliar o comportamento do tamanho de corda das 

partículas. A vazão de adição do antissolvente para os dois testes adicionais da etapa de 

precipitação foi: no primeiro, a mesma vazão de adição de hexano utilizada no ensaio 

exploratório, e no segundo, a vazão de adição intermediária entre o ensaio exploratório e o 

ensaio, como pode ser verificado nas figuras 5.74 e 5.75. Estes testes de precipitação 

antissolvente foram realizados com a suspensão (MIBC + cristais de VM) obtida após a 

evaporação de um lote em escala industrial (o mesmo lote que foi utilizado para realização do 

ensaio exploratório e do ensaio). 

Pelos gráficos dos experimentos adicionais (figuras 5.74 e 5.75) foi possível verificar 

que não houve aumento da quantidade de partículas de tamanho de corda menor que 5 µm. Na 

realidade os dois ensaios apresentaram o mesmo comportamento do ensaio (diminuição da 

quantidade de partículas com este tamanho de corda) reforçando a conclusão de que a adição 

de solvente não promove o aumento de partículas de tamanho de corda menor do que 5 µm. 

Nas figuras 5.76 e 5.77 é apresentada a contagem total de partículas para os quatro 

experimentos realizados (ensaio exploratório, ensaio e os dois ensaios extras de precipitação – 

antissolvente), respectivamente. 
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Figura 5.74 – Gráfico das contagens de tamanho de corda das partículas menores que 5 µm para o processo de cristalização de virginiamicina [etapa de 
precipitação (antissolvente)] simulado em laboratório – ensaio extra 1 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O próprio autor. 
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Figura 5.75 – Gráfico das contagens de tamanho de corda das partículas menores que 5 µm para o processo de cristalização de virginiamicina [etapa de 
precipitação (antissolvente)] simulado em laboratório – ensaio extra 2 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O próprio autor.  
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Figura 5.76 – Gráfico de contagem total do número de corda das partículas com valores normalizados (%) e autoescala do processo de cristalização [evaporação 
e precipitação (antissolvente)] de virginiamicina simulado em laboratório – ensaio exploratório e ensaio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O próprio autor.  
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Figura 5.77 – Gráfico de contagem total do número de corda das partículas com valores normalizados (%) e autoescala do processo de cristalização [precipitação 
(antissolvente)] de virginiamicina simulado em laboratório – ensaio extra 1 e 2 

 

 
 

Fonte: O próprio autor. 

Tempo (min.) 
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Por causa da diferença do tempo na realização dos experimentos (tempo do processo de 

cristalização), foram separados o ensaio exploratório e o ensaio dos outros dois ensaios extras 

de precipitação antissolvente (figuras 5.76 e 5.77). Outro evento que pôde ser notado com a 

realização de todos estes experimentos foi que, excluindo o ensaio exploratório, houve a 

diminuição da quantidade total de partículas no meio de cristalização ao longo do processo de 

precipitação antissolvente. O ensaio exploratório, provavelmente não apresentou o mesmo 

comportamento (diminuição da quantidade de partículas no meio de cristalização durante o 

processo de precipitação antissolvente) devido a todas as particularidades e variações que 

ocorreram durante este experimento. Uma das possíveis causas para explicar esta diminuição 

da quantidade das partículas no meio de cristalização pode ser o fato de as partículas estarem 

se agregando umas às outras, porém, sem aumentar de tamanho e promovendo o fechamento 

dos poros das partículas já formadas tornando a partícula maciça (esta associação pôde ser feita, 

pois, nas análises de MEV foi possível observar que os cristais de VM possuem poros que vão 

se fechando ao longo do tempo). 

Por outro lado, os vários momentos em que foi possível observar aumento expressivo 

da quantidade de partículas no meio, tanto no ensaio exploratório quanto no ensaio, foi quando, 

provavelmente, o limite da zona metaestável do processo de cristalização foi atingido podendo 

ser explicado pela rápida remoção de solvente do meio de cristalização que encontrava-se cada 

vez mais concentrado e não havendo tempo hábil para que as partículas crescessem (as 

partículas não conseguiam crescer na mesma velocidade da remoção do solvente, ou seja, da 

concentração da solução/suspensão). 

 

5.4.1 Tempo de indução em escala laboratorial 

 

O tempo de indução para o processo de cristalização de virginiamicina partindo de uma 

solução de MIBC + VM com concentração de 1,54 % foi de 58 min. Este tempo foi determinado 

desde em que foram atingidos valores constantes para os parâmetros de processo (agitação, 

temperatura e vácuo) até o momento em que foi possível detectar o início das formações de 

partículas < 5 µm pelo FBRM. 

Para o ensaio exploratório este tempo não foi considerado devido a todas as perturbações 

ocorridas durante a realização do teste, como já descrito nos itens anteriores. 
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5.5 Avaliações do processo em escala industrial a partir dos resultados obtidos 

pelos experimentos realizados em escala laboratorial 

 

Com os resultados obtidos e informações extraídas dos experimentos de cristalização de 

virginiamicina [evaporação e precipitação (antissolvente)] realizados em escala laboratorial, 

iniciou-se a investigação para verificar se a alteração dos tamanhos de corda das partículas de 

VM ocorrida estava somente relacionada ao tamanho da partícula ou se havia mais alguma outra 

transformação ou outro fenômeno ocorrendo no meio de cristalização (como, por exemplo, 

transformação polimórfica). Para isso foram coletadas amostras do final da etapa de evaporação 

em escala industrial anteriores (antes da adição do antissolvente hexano). Outra avaliação 

realizada foi a análise dos impactos que as etapas de centrifugação, de secagem e 

homogeneização industrial provocam no tamanho do cristal, uma vez que é conhecido que a 

centrifugação pode provocar a quebra do cristal (diminuição do tamanho de partícula). Para 

isso, foram coletadas amostras do final da etapa de precipitação antissolvente em escala 

industrial. Conforme já descrito no item 4.1 de materiais e métodos, para evitar diferenciações 

e variações entre lotes e, permitindo uma avaliação mais consistente, as amostras coletadas nas 

duas etapas industriais pertenciam ao mesmo lote de produção, sendo as amostras identificadas 

como “após EV” (evaporação) e “após PR” (precipitação), respectivamente.  

  

5.5.1 Análises das amostras após EV e após PR  

 

5.5.1.1 Análise de difração a laser (tamanho de partícula e 

distribuição de tamanho de partícula) [Laser diffraction 

(particle size and particle size distribution)] 

 

Na figura 5.78 e na tabela 5.11 estão representados os resultados de difração a laser para 

as amostras 1 a 4 de virginiamicina (VM) bulk juntamente com as amostras de virginiamicina 

após evaporação (EV) e virginiamicina após precipitação (PR). 
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Figura 5.78 – Gráfico da curva de distribuição e da acumulada do tamanho de partícula das amostras 1 
a 4 de VM bulk e das amostras após EV e após PR 

 
Fonte: O próprio autor. 

 
Tabela 5.11 – Resultados das análises de tamanho partícula das amostras 1 a 4 de VM bulk e das 
amostras após EV e após PR 

 
Fonte: O próprio autor. 

 

Pelas análises de tamanho de partícula (figura 5.78 e tabela 5.11) foi possível notar que 

nas etapas posteriores à cristalização de antissolvente, portanto, nas etapas de centrifugação 

(principalmente), secagem e homogeneização houve a quebra dos cristais para praticamente 

metade do valor das partículas; quando comparado o valor do tamanho volumétrico após etapa 

de precipitação antissolvente e após homogeneização (durante a embalagem do produto 

acabado) o tamanho de partículas reduzem de valores por volta de 43 µm para valores por volta 

de 22 µm. As amostras (A1 a A4) correspondem ao produto acabado, portanto, após todas as 

etapas do processo produtivo, enquanto que a amostra após “EV” corresponde à todas etapas 

do processo produtivo até a precipitação antissolvente, portanto, não passando pelas etapas 

posteriores de centrifugação, secagem e homogeneização. 
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5.5.1.2 Tempo de residência das amostras após EV e após PR 

 

Em processos de cristalização de virginiamicina (VM), tanto a etapa de evaporação 

quanto a etapa de antissolvente, são considerados como batelada. Assim, foi possível calcular 

a taxa de crescimento de cristal dos processos de cristalização de VM como segue (LEWIS et 

al., 2015): 

                                           τ = ,     (15) 

 

Etapa de evaporação considerando tamanho médio das partículas deste lote na 

evaporação: o tempo de residência foi de 5 horas e 50 min. (21000 segundos), portanto, a taxa 

de crescimento do cristal deste lote nesta etapa foi de: 

 

21000 =
0,000031107

G
 

 

𝐆 = 𝟏, ퟒퟖ 𝐱 𝟏𝟎 ퟗ 𝐦/𝐬 

 

Etapa de antissolvente considerando tamanho médio das partículas deste lote na 

precipitação: o tamanho médio volumétrico das partículas (L4,3) foi de 43,217 µm, mas, como 

na etapa anterior de evaporação já havia sido obtido um L4,3 de 31,107 µm, portanto, foi 

considerado que na etapa de antissolvente o tamanho médio volumétrico das partículas de 

12,110 µm. O tempo de residência foi de aproximadamente 1 hora (3600 segundos), portanto, 

a taxa de crescimento do cristal deste lote nesta etapa foi de: 

 

3600 =
0,000012110

G
 

 

𝐆 = ퟑ, ퟑퟔ 𝐱 𝟏𝟎 ퟗ 𝐦/𝐬 
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5.5.1.3 Análise de termogravimetria [Thermogravimetric Analysis (TG 

ou TGA)] das amostras após EV e após PR 

 

Na figura 5.79 e na tabela 5.12 estão representados os resultados de termogravimetria 

TG ou TGA/DTG para as amostras 1 a 4 de virginiamicina (VM) bulk juntamente com as 

amostras de virginiamicina após evaporação (EV) e virginiamicina após precipitação (PR). 

 

   

Figura 5.79 – Termogramas normalizados das amostras 1 a 4 de VM bulk e para as amostras após EV e 
após PR 

 
Fonte: O próprio autor. 

 

 
Tabela 5.12 – Eventos térmicos durante análise de TG/TGA das amostras 1 a 4 de VM bulk e das 
amostras após EV e após PR 

 
Fonte: O próprio autor. 

 

A amostra após EV apresentou valores de perda de massa (%) praticamente igual aos 

das amostras do produto acabado para o 1º evento térmico. Porém, para os demais eventos (2º 
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e 3º), foram necessários por volta de praticamente 10 ºC a mais, resultando em perdas de massa 

ligeiramente menores para o 2º evento (por volta de 4 a 5 % menos quando comparado com as 

demais amostras de produto acabado), e com a perda na mesma faixa para o 3º evento (também 

comparado com as perdas das amostras de produto acabado, 1 a 4). Com relação à amostra após 

PR, os eventos térmicos ocorreram praticamente nas mesmas temperaturas das amostras 1 a 4, 

exceto para o primeiro evento térmico, que para esta amostra foi considerado a somatória de 

dois eventos térmicos (um ocorreu por volta de 108,88 °C com uma perda de 2,134 % de massa 

e outro em 182,45 ºC com uma perda de 3,494 % de massa). Assim, para demonstração e 

comparação com os resultados das demais amostras, o primeiro evento térmico para a amostra 

após PR foi considerado na temperatura de 182,45 ºC e levando em consideração a somatória 

das perdas de massas até esta temperatura 5,64 % (2,134 % + 3,494 %). Esta separação dos 

eventos térmicos para a amostra após PR pode ser devida à separação da perda de massa dos 

solventes [principalmente do solvente hexano que possui um ponto de ebulição por volta de 69 

°C; ponto de ebulição menor do que o do MIBC que é por volta de 116,8 °C (WOODS, 1995)] 

sendo que nesta etapa devido diferença de umidade na amostra, uma vez que a amostra após 

PR não passou pelas etapas de processo de centrifugação e secagem industriais e, portanto, 

apresentando maior massa dos dois solventes. Outro fator que colabora para relacionar que esta 

separação de eventos na amostra após PR deve ser devido à separação dos dois solventes é que 

a amostra após EV também não passou pelos processos de centrifugação e secagem industriais, 

porém, esta não possui em sua composição o solvente hexano e não apresentou a separarão de 

perdas de massas no primeiro evento térmico, ocorrendo a mesma perda de massa na mesma 

temperatura do que para as amostras de VM bulk (amostras 1 a 4).  

As demais análises podem ser consideradas as mesmas realizadas no item 5.1.3 em que 

o 1° evento ocorre na mesma temperatura de fusão do composto como indicado na literatura 

(MERCK INDEX, 2001); o 2° evento térmico foi relacionado com a degradação do fator M1; 

o 3° evento foi relacionado com a degradação do fator S1 e o resíduo alto ocorreu porque foi 

utilizada atmosfera inerte de nitrogênio (N2), como ocorre no processo industrial, e esta não 

reage com a amostra.  

Com estes resultados foi possível verificar que não foi identificada diferença 

significativa para os eventos de perda de massa pela análise de TGA/DTG, indicando que a 

variação de tamanho de partícula para os cristais de virginiamicina não está relacionado a 

diferentes formas do cristal (polimorfismo) ou amorfismo entre as amostras analisadas. 
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5.5.1.4 Análise de infravermelho próximo (NIR) das amostras após 

EV e após PR 

 

Na figura 5.80 estão representados os espectrogramas para as amostras 1 a 4 de 

virginiamicina (VM) bulk juntamente com as amostras de virginiamicina após evaporação (EV) 

e virginiamicina após precipitação (PR). 

 
Figura 5.80 – Espectros das amostras 1 a 4 de virginiamicina e das amostras após EV e após PR 

 
Fonte: O próprio autor. 

 

Pela figura 5.80 foi possível observar que não houve picos diferenciados para as 

amostras após EV e após PR, o que corrobora a hipótese de que não há polimorfismo ou 

amorfismo durante o processo de cristalização de virginiamicina seguindo os procedimentos 

estabelecidos. Novamente foi possível verificar que a amostra após PR apresenta maior 

intensidade de absorção quando comparada com as demais amostras e isso porque os cristais 

desta amostra são maiores, como análise de difração a laser mostrada no item 5.5.1.1. Como 

não foi escopo deste trabalho levantar dados para correlacionar a análise de NIR com o tamanho 

de partícula, não haverá prosseguimento desta análise, mas, ficou evidenciado a capacidade da 

análise de NIR para identificação do tamanho de partícula da virginiamicina bulk. 
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5.5.1.5 Análise de Difração de Raio X de Pó {PDRX [Powder X-Ray 

Diffraction (PXRD)]} das amostras após EV e após PR 

 

Na figura 5.81 estão representados os difratogramas para as amostras 1 a 4 de 

virginiamicina (VM) bulk juntamente com as amostras de virginiamicina após evaporação (EV) 

e virginiamicina após precipitação (PR). 

 
Figura 5.81 – Difratogramas normalizados das amostras 1 a 4 de VM bulk e das amostras após EV e 
após PR 

 
Fonte: O próprio autor. 

 

Analisando os difratogramas das amostras de virginiamicina bulk 1 a 4 com a amostra 

após EV (figura 5.81) foi possível verificar que os picos são nos mesmos valores de passo 2θ 

(°) confirmando que o cristal de virginiamicina ao final da etapa de evaporação (considerando 

uma concentração da suspensão por volta de 0,457 kg/L) já estão formados. Avaliando a 

amostra do material após PR foi possível verificar diferenças entre os difratogramas, estas 

diferenças podem ser devido à presença de maior quantidade de hexano na amostra após PR, 

como observado na análise de TGA, e podendo ter provocado esta alteração nos cristais 

Assim, os resultados da análise de DRX corroboram com as análises e verificações já 

realizada com as demais técnicas analíticas em que não foi identificado diferentes formas 

cristalográficas (polimorfismo) ou amorfismo para o cristal de virginiamicina produzidas 

industrialmente pela Phibro Saúde Animal Internacional Ltda.  
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5.5.1.6 Análise de Microscopia de Estágio a Quente (Hot-Stage 

Microscopy) das amostras após EV e após PR 

 

Nas figuras 5.82 a 5.85 estão representadas as análises de microscopia de estágio a 

quente (hot-stage microscopy) para as amostras de virginiamicina após evaporação (EV) e 

virginiamicina após precipitação (PR). 

 
Figura 5.82 – Imagens da microscopia de estágio a quente da amostra após EV em cadinho de alumínio 
e menor quantidade de amostra (30; 130; 155; 175; 185 e 195 ºC, respectivamente)  

   

   

   
Fonte: O próprio autor. 

30 °C 130 °C 

155 °C 175 °C 

195 °C 185 °C 
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Figura 5.83 – Imagens da microscopia de estágio a quente da amostra após EV em cadinho de alumínio 
e menor quantidade de amostra durante resfriamento (170; 80; 50 e 30 ºC, respectivamente) 

  

  
Fonte: O próprio autor. 
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Figura 5.84 – Imagens da microscopia de estágio a quente da amostra após PR em cadinho de alumínio 
e menor quantidade de amostra (30; 130; 155; 175; 185 e 195 ºC, respectivamente) 

   

   

   
Fonte: O próprio autor. 
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Figura 5.85 – Imagens da microscopia de estágio a quente da amostra após PR em cadinho de alumínio 
e menor quantidade de amostra durante resfriamento (170; 80; 50 e 30 ºC, respectivamente) 

   

   
Fonte: O próprio autor. 

 

Pelas figuras 5.82 a 5.85 foi possível verificar que o comportamento das amostras após 

EV e após PR foram os mesmos identificados para as amostras de produto acabado 

(virginiamicina bulk), não sendo identificadas diferenças de fusão dos cristais e, novamente, 

não identificando polimorfismo ou amorfismo entre as amostras analisadas 
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5.5.2 Adaptações e continuação dos estudos em escala industrial para 

melhoria de processo [aplicação de qualidade baseada no projeto 

(QbD) e qualidade baseada no controle (QbC)]  

 

5.5.2.1 Aplicação da automação no processo de cristalização 

industrial de virginiamicina para melhoria de processo 

 

Conforme descrito na revisão bibliográfica o conceito de Quality by Control (QbC) está 

alinhado com o conceito de fábricas inteligentes que tem como objetivo a redução de custos, 

diminuir impactos ambientais e permitir processos mais ágeis e mais robustos, assim, durante 

a execução deste trabalho também foi realizada a avaliação do processo de evaporação do ponto 

de vista de utilização e aplicação da automação para gerenciamento de riscos. A planta de 

clarificação/purificação/recuperação de virginiamicina (VM) possui o sistema supervisório ou 

sistema integrado de gestão dos equipamentos produtivos, mas alguns dos recursos deste 

sistema não estavam sendo utilizados para o processo de cristalização durante a etapa de 

evaporação (faltava aumentar o controle e a tomada de decisão da planta pelo sistema 

supervisório com o aumento da automação). O software já possuía algumas lógicas e 

intertravamentos de bloqueio e parada de processo para evitar ultrapassar parâmetros críticos 

de processo, por exemplo a Tcrítica da etapa de evaporação, e não haver desvios de qualidade no 

produto em processamento. Porém, em algumas situações tais como quando a vazão de 

alimentação da solução mãe não era suficiente para vencer a taxa de evaporação do solvente ou 

quando esta alimentação era cortada devido ao processo de evaporação ter chegado ao final as 

válvulas de vácuo e vapor continuavam abertas (dependia da ação humana para fechar) e 

quando houvesse falha humana, a suspensão de virginiamicina secava no interior do 

equipamento causando problemas de incrustações e de parada inesperadas da produção com 

perda de material, horas extras (manutenção mecânica, elétrica e instrumentação e de segurança 

industrial), disponibilidade e contratação de empresa terceirizada para realizar processo de 

limpeza com água a alta pressão (hidrojateamento), além de possíveis paradas inesperadas da 

planta de produção anterior (fermentação) (ver figuras 5.86 e 5.87). 
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Figura 5.86 – Material incrustado dentro do evaporador 

   
Fonte: O próprio autor. 

 

Figura 5.87 – Hidrojateamento para retirada de material incrustado no evaporador 

    
Fonte: O próprio autor. 
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Desta forma, foram criadas lógicas no sistema supervisório da planta que permitem o 

equipamento entrar em condição de repouso para estas situações específicas (ao final do 

processo de evaporação ou quando o nível do evaporador zerar, por exemplo) sem necessidade 

de intervenção humana. Assim, foi possível eliminar os problemas de paradas não programadas 

deste equipamento, garantindo a melhoria de processo e maior gerenciamento de risco e paradas 

da planta de clarificação/purificação/recuperação de virginiamicina por este motivo.  

 

5.5.2.2 Determinação da rotação do agitador do precipitador (PR) 

 

As relações entre a rotação do inversor do motor e do eixo do agitador foram 

determinadas conforme gráfico da figura 5.88. Por questão de segredo industrial, os valores de 

rotação foram codificados para RA (rotação do eixo do agitador) e RI (rotação do inversor do 

motor).  

 
Figura 5.88 – Gráfico de conversão da rotação do eixo do agitador do PR 

 
Fonte: O próprio autor. 

 

Apesar da representação dos valores dos eixos da abcissa e ordenada ter sido codificada 

para apresentação neste trabalho, os resultados são correspondentes aos valores reais. Conforme 

pode ser verificado no gráfico da figura 5.88 foi realizada a correlação entre as duas rotações e 

traçada a linha de tendência com interseção no zero obtendo um ótimo resultado de correlação 

(R2 igual a 0,9998) sendo a equação de conversão de rotação igual à: y = 0,053x, ou seja, 
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RA=0,053RI. Esta conversão é necessária (embora pareça óbvia) pois se trata da apresentação 

na tela do sistema supervisório da planta, que se relaciona com o valor efetivo de agitação no 

processo industrial quando se estiver tratando deste parâmetro. 

 

5.5.2.3 Teste hidrodinâmico de agitação do precipitador (PR) 

 

Após realização do teste determinou-se a rotação mínima para manter em suspensão as 

partículas no meio de cristalização antissolvente, valor codificado como RAmin. rpm. Este valor 

corresponde ao utilizado como valor mínimo (-1) para o planejamento de experimentos (DoE) 

e valor máximo foi a rotação máxima atingida pelo agitador (RAmáx.) sendo aplicado para 

condição de (+1) no DoE. 

 

5.5.2.4 Melhoria de processo aplicando as ferramentas de EVOP/DoE 

 

Baseado nos resultados obtidos após a realização dos ensaios em escala laboratorial para 

os processos de cristalização (evaporação e adição antissolvente) de virginiamicina durante a 

formação de seus cristais, e também nos dados extraídos da literatura para processos de 

cristalização típicos, foram definidos os parâmetros de estudo e conduzidos os experimentos 

em escala industrial, buscando a aplicação do aumento de escala (laboratorial para industrial) 

tendo em vista os fenômenos observados durante a formação dos cristais de virginiamicina. 

Na tabela 5.13 estão representados os dados referentes aos fatores principais (variáveis 

controladas) com as faixas de trabalho bem como com as variáveis respostas e seus resultados 

obtidos no primeiro planejamento de experimentos fatorial fracionado 26-1VI. Alguns resultados 

foram complementados com as designações de: pouco, moderado e muito, sendo que estes 

resultados significam: 

 

 

Bloqueio da           Pouco: o problema foi resolvido rapidamente (< 15 min.); 

alimentação da      Moderado: o problema foi resolvido em tempo razoável (15 a 30 min.); 

centrífuga (CE)     Muito: o problema demorou para ser resolvido (> 30 min.). 
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Pouco: pouco material incrustado, não comprometendo em nada a 

operação (apenas uma pequena quantidade ou camada incrustada); 

Moderado: quantidade mais considerável de incrustação que ainda 

            também não compromete a operação ou que pode levar a pequena parada 

de produção para realização de um método de limpeza no local [Clean-in-  

Place (CIP)], por exemplo; 

Muito: quantidade maior de material e que vai comprometer a operação, 

será necessário realizar uma limpeza CIP imediatamente ou será 

necessário realizar a raspagem do equipamento. 
 

 
Tabela 5.13 – Matriz do planejamento de experimentos 26-1

VI do processo de cristalização de VM com 
as variáveis respostas 

Temp. 
(EV) 

Massa 
soluto 
(EV) 

Temp.  
transf. 

suspensão  
(EV-PR) 

Agitação 
(PR) 

Tempo 
adição 

antissol. 

Relação 
antissol. / 

sol. 

Incrustação 
PR 

Bloqueio 
alimentação 

CE 

Atividade 
microb. 

(potência) 

[°C] [kg] [°C] [rpm] [min.] - - - [%] 

1 1 EV -1 -1 1 Sim (pouco) Sim 
(moderado) 243 

1 1 < T -1 1 1 Sim (pouco) Não 249 

-1 -1 EV 1 1 1 Sim 
(moderado) Não 251 

1 1 < T 1 1 -1 Não Não 260 
-1 -1 < T 1 1 -1 Não Não 260 
-1 -1 < T -1 -1 -1 Não  Não 253 
1 1 < T -1 -1 -1 Não Não 261 
-1 1 EV -1 -1 -1 Sim (muito) Sim (muito) 252 
0 0 EV 0 0 0 Não Não 233 
0 0 EV 0 0 0 Não Não 240 
0 0 < T 0 0 0 Não Não 233 
1 1 EV 1 1 1 Não Não Abortado 

0 0 EV 0 0 0 Não Sim 
(moderado) 254 

1 1 EV -1 1 -1 Abortado Sim (pouco) Abortado 
EV = evaporador; PR = precipitador; T = temperatura específica determinada para avaliação e CE = centrífuga. 

Fonte: O próprio autor. 

 

 

Com a instalação do medidor de temperatura no precipitador, foi possível observar que, 

como esperado, a temperatura em que a suspensão estava sendo transferida do evaporador para 

Incrustação: 
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o precipitador (PR) estava consistente (isto é, os valores da temperatura do evaporador estavam 

consistentes com os valores da temperatura do precipitador) e também que durante a etapa de 

precipitação não foi possível observar calor sendo liberado para o meio de cristalização (ou que 

o calor é tão pequeno que não interfere ou não chega a se dissipado para todo o equipamento), 

como descrito no item 3.3.3 da revisão bibliográfica.  A provável explicação para que não 

ocorra a formação de polimorfos diferentes ou amorfo para os lotes de virginiamicina bulk 

produzidos industrialmente na Phibro Saúde Animal Internacional Ltda. durante a etapa de 

precipitação antissolvente é o fato de que os cristais são formados na etapa de evaporação (como 

já comprovado nos resultados mostrados anteriormente), portanto, na etapa antissolvente é 

promovida o aumento a supersaturação promovendo a nucleação, favorecendo o crescimento 

dos cristais e aglomeração dos mesmos e também para remoção dos cristais remanescentes 

solúveis no MIBC e não havendo falta de nucleação para formação de sólido amorfo (ZHANG; 

ZHOU, 2017) e, por isso, que não deve ocorrer o desprendimento de calor durante a 

precipitação que é realizada em equipamento fechado e atmosfera inerte. A precipitação (adição 

do antissolvente) além de ser responsável pela remoção dos cristais de VM remanescentes no 

MIBC também colabora para o aumento dos tamanhos das partículas (aglomerados) devido ao 

aumento da supersaturação com aumento da taxa de nucleação e crescimento dos cristais com 

concomitante aumento da aglomeração, como foi possível observar pelas análises realizadas de 

FBRM na etapa laboratorial (item 5.4) e também de difração de raio laser (figura 5.28 e tabela 

5.3).  

Pela tabela 5.13 foi possível perceber que dois experimentos precisaram ser abortados 

por eventos distintos, porém, pelos mesmos motivos. O primeiro foi devido ao material ter 

ficado impregnado dentro do evaporador no momento da transferência da suspensão para o 

precipitador, diminuindo a quantidade de material a ser obtido no final de processamento e 

(mais grave) incrustando no trocador de calor de evaporador e comprometendo o início da 

próxima evaporação (não estava permitindo recirculação do material dentro do evaporador). 

Após algumas tentativas de remoção da incrustação pela recirculação do próprio material 

(solução subsaturada de MIBC com VM) dentro no equipamento obteve sucesso e foi possível 

continuar a evaporação normalmente sem perda de material e sem a necessidade de abertura do 

equipamento e remoção do material por hidrojateamento. Desse modo, alcançou-se o resultado 

esperado que foi a remoção da incrustação com limpeza no local [clean-in-place (CIP)], porém, 

correu-se o risco de haver uma parada longa do processo produtivo com abertura do 

equipamento e contratação de empresa terceirizada para realizar a remoção da incrustação. O 

lote da evaporação que apresentou este princípio de incrustação não foi contemplado no 
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planejamento, pois, como já foi descrito nos itens 3.1.11 da revisão bibliográfica e 4.2.7 de 

materiais e métodos, os experimentos não foram executados em sequência. 

O segundo evento que ocorreu foi uma cristalização muito violenta (muito rápida) 

durante a adição do antissolvente na etapa de precipitação do último experimento. Este evento 

foi acompanhado visualmente pelo visor do precipitador (como na figura 5.42) em que foi 

possível observar a formação brusca das cristais de VM no centro do equipamento e subindo 

pelos impelidores e eixo do agitador do cristalizador sendo que nas áreas mais longes do 

centro/eixo e mais próximas às paredes do precipitador estava ficando um material mais límpido 

(indicando somente a presença de solvente e sem a presença dos cristais de VM), características 

típicas em precipitações de virginiamicina de ocorrência de incrustação críticas no equipamento 

(conhecimento de processo devido à experiências obtidas em outras ocasiões). Por causa deste 

evento, e também devido aos demais problemas já ocorridos nos experimentos anteriores, foi 

decidido abortar o teste e aumentar a velocidade da agitação do precipitador aumentando de 

RAmín. para RAmáx., aumentando a velocidade de recirculação da suspensão e a quebra das 

partículas, e diminuindo a formação da aglomeração/incrustação, havendo distribuição das 

partículas de VM ao longo do equipamento e não apresentando mais problemas para dar 

continuidade ao processo (MERSMANN; RENNIE, 2001). 

Ainda na tabela 5.13 pôde ser observado que não foram completados todos os ensaios 

experimentais propostos inicialmente, pois, com pouco mais de 1/3 dos ensaios já foi possível 

verificar pelos resultados obtidos que um dos fatores analisados (temperatura de transferência 

da suspensão do evaporador para o precipitador) estava sendo prejudicial ao processo 

produtivo. A transferência do material mais quente para o precipitador (PR) estava causando 

incrustações no PR e chegando, nos piores casos, até mesmo dificultar a passagem da suspensão 

pela válvula de fundo do equipamento (saída do precipitador e alimentação da centrífuga). 

Os resultados observados no planejamento de experimentos vão ao encontro com os 

trabalhos publicados na literatura de que a temperatura da superfície em que a incrustação está 

precipitando é um dos parâmetros mais significantes para determinar a quantidade de 

incrustação, sendo verdadeiro tanto para solutos em que a solubilidade aumenta com o aumento 

da temperatura quanto para solutos em que a solubilidade diminui com o aumento da 

temperatura (HASAN et al., 2012). 

Assim, para evitar os riscos mencionados acima, determinou-se que para as 

concentrações e velocidades do fluxo da suspensão utilizada no precipitador, a temperatura de 

transferência da suspensão do evaporador para o precipitador precisa ser controlada 

(preferencialmente igual ou abaixo de Tpreferencial °C), evitando grande parte do problema de 
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incrustação no precipitador (paredes e agitador/impelidores). Como o precipitador é um 

equipamento de aço inox sem revestimento interno de material anti-incrustante ou controle de 

temperatura interna ou externa, a temperatura das paredes e do agitador do PR ficam próximas 

à temperatura ambiente. Assim, transferindo o material com temperatura mais baixa, evita-se o 

resfriamento brusco (variação brusca de temperatura, principalmente resfriamento, que é um 

dos métodos de obtenção de supersaturação), evitando que o sistema atinja o limite da zona 

metaestável evitando a formação descontrolada dos núcleos e partículas formadas e também o 

crescimento desgovernado das mesmas, conforme já descrito anteriormente (figuras 1.2 da 

introdução). Além de evitar incrustações severas dentro do precipitador, a transferência da 

suspensão com temperaturas mais baixa também possibilita reduzir drasticamente os problemas 

de incrustações e entupimentos das linhas, válvulas e bomba de transferência do evaporador 

para o precipitador. 

Outra observação feita dos resultados obtidos foi que quando a velocidade de rotação 

do agitador do precipitador foi mais baixa (RAmin.), com a maior concentração de soluto na 

suspensão e com a temperatura de transferência alta ocorreram incrustações e/ou dificuldades 

para iniciar a centrifugação. No último experimento também foi possível observar que, após 

abortar o experimento a aumentar a velocidade de agitação, a precipitação ocorreu de forma 

mais homogênea permitindo a melhor agitação da suspensão e melhor distribuição do 

antissolvente e partículas de VM (removendo o princípio de incrustação que estava se formando 

e excedendo a velocidade de decantação das partículas nas paredes do precipitador) evitando 

assim, a supersaturação nas paredes do equipamento utilizando maior velocidade da suspensão, 

porém, contribuindo negativamente com a nucleação secundária (MERSMANN; RENNIE, 

2001). Mas, como o principal objetivo deste trabalho era a redução da incrustação no 

equipamento, outra alteração que foi proposta para o novo planejamento de experimentos foi a 

mínima velocidade de rotação do motor do agitador (agitação dos impelidores) do precipitador 

que foi determinada uma rotação RAmín.2, aumentado em 11 rpm em comparação com o RAmín. 

utilizado no primeiro planejamento. 

Após os aprendizados e os experimentos abortados do primeiro EVOP/DoE, foi 

proposto um segundo planejamento fatorial fracionado. Neste novo planejamento a variável de 

controle temperatura de transferência da suspensão do evaporador para o precipitador foi fixada 

em ≤ Tpreferencial °C, obtendo assim, um novo planejamento de experimentos com menor número 

de fatores a serem avaliados, ou seja, um planejamento fatorial fracionado 25-1V conforme tabela 

4.2 de materiais e métodos. Como um dos objetivos principais do estudo (minimizar/eliminar 

os problemas de incrustação graves/críticas no precipitador) já havia sido atingido, o intuito 
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deste novo planejamento foi estudar a região que estava sendo trabalhado o processo 

estacionário de cristalização de virginiamicina e propor uma evolução (EVOP) a fim de 

verificar se o processo estava ou continuava sendo operado com os parâmetros no ponto ótimo 

ou se era necessário propor melhorias no mesmo. Igualmente para o primeiro DoE, os 

parâmetros de processo da etapa de centrifugação e de secagem foram mantidos os mesmos 

para todos os lotes produzidos e, como já descrito nos itens 3.1.12 da revisão bibliográfica e 

4.2.6 de materiais e métodos, todos os parâmetros avaliados para todos os planejamentos de 

experimentos realizados foram definidos valores dentro dos intervalos aceitáveis comprovados 

[Proven Acceptable Ranges (PAR)] do processo, não sendo ultrapassado nenhum parâmetro 

crítico ou qualquer outro parâmetro estabelecido nos registros (EMA, 2017). 

Na tabela 5.14 estão representados os dados referentes aos fatores principais (variáveis 

controladas) com as faixas de trabalho bem como com as variáveis respostas e seus resultados 

obtidos no primeiro planejamento de experimentos fatorial fracionado 25-1V. 

 

Tabela 5.14 – Matriz do planejamento de experimentos 25-1
V do processo de cristalização de VM com 

as variáveis respostas 

Temp. 
(EV) 

Massa 
soluto 
(EV) 

Agitação 
(PR) 

tempo  
adição 

antissol. 

Relação 
antissol. / sol. 

Incrustação 
PR 

Bloqueio 
alimentação 

CE 

Atividade 
microbiológica 

(potência) 
[°C] [kg] [rpm] [min.] - - - [%] 

1 1 -1 -1 1 Não Não 259 
0 0 0 0 0 Não Não 258 
-1 -1 -1 -1 1 Não Não 263 
-1 -1 1 1 1 Não Não 253 
-1 -1 -1 1 -1 Não Não 244 
-1 1 -1 1 1 Não Não 251 
1 -1 -1 -1 -1 Não Não 255 
1 -1 -1 1 1 Não Não 251 
-1 -1 1 -1 -1 Não Não 247 
1 -1 1 1 -1 Não Não 246 
0 0 0 0 0 Não Não 260 
-1 1 1 -1 1 Não Não 249 
1 -1 1 -1 1 Não Não 250 
1 1 1 1 1 Não Não 247 
-1 1 -1 -1 -1 Não Não 265 
1 1 -1 1 -1 Não Não 267 
-1 1 1 1 -1 Não Não 261 
1 1 1 -1 -1 Não Não 265 
0 0 0 0 0 Não Não 253 

 

Fonte: O próprio autor. 
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Com a realização deste segundo planejamento de experimentos foi possível reconfirmar 

que a temperatura de transferência da suspensão do evaporador para o precipitador é um dos 

fatores fundamentais para evitar a incrustação no precipitador e o entupimento da alimentação 

da centrífuga, pois, o parâmetro foi fixado e por isso em nenhum dos ensaios ocorreram estes 

eventos de incrustação (tabela 5.14). Outro ponto que poderia estar impactando para a 

incrustação, conforme descrito na literatura e no item 3.3.5 da revisão bibliográfica, era a 

concentração da suspensão, que poderia impactar na capacidade produtiva da planta. Porém, 

para os valores que foram estudados, não ocorreram problemas. 

A partir destes dados foi possível estimar os efeitos principais e de interação de segunda 

ordem (quanto maior a ordem de interação menor as chances destas impactarem nas respostas 

do DoE e para um planejamento de resolução V as interações de terceira ordem estão 

confundidas com as de segunda ordem) que mais contribuem para a alteração da variável 

resposta (quais termos foram estatisticamente significativos para o modelo), bem como definir 

o modelo matemático mais adequado deste planejamento de experimentos.  

A princípio, para verificar quais fatores e/ou interações de segunda ordem que 

apresentam efeito estatístico significativo, foi realizada uma análise do gráfico de Pareto (figura 

5.89) e da tabela de análise de variância (ANOVA) (tabela 5.15) considerando um intervalo de 

confiança menos rigoroso de 90 %. 

 

Figura 5.89 – Gráfico de Pareto para os efeitos de todos os fatores principais estudados e suas interações 
de segunda ordem padronizados do planejamento de experimentos 25-1

V para a variável resposta 
atividade microbiológica (potência) contemplando os pontos centrais 

 
Fonte: O próprio autor. 

Termo

BC
AD
DE
A

BD
AC
CE
AB
AE
CD

E
D
C
B

BE

6543210

A Temperatura (EV)
B Massa (EV)
C Agitação (PR)
D Adição hexano
E Relação hex./MIBC

Fator Nome

Efeitos Padronizados

2,920

Gráfico de Pareto dos Efeitos Padronizados
(a resposta é  Potência; α = 0,1)
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Esta primeira análise dos resultados foi realizada com o objetivo de retirar termos que 

estavam muito distantes de ser significativos, sendo possível verificar pelo gráfico de Pareto 

(figura 5.89) e da tabela de análise de variância (ANOVA) (tabela 5.15) dos efeitos dos fatores 

e das interações de segunda ordem que o único fator principal que está muito longe de 

apresentar significância estatística no modelo é o fator A (temperatura de evaporação) bem 

como as interações de segunda ordem deste fator. Outra análise que foi possível realizar pela 

ANOVA foi de que o modelo não apresenta curvatura (valor-p maior do que 0,10). 

 
Tabela 5.15 – Análise de variância (ANOVA) para os efeitos de todos os fatores principais estudados e 
suas interações de segunda ordem padronizados do planejamento de experimentos 25-1

V para a variável 
resposta atividade microbiológica (potência) contemplando os pontos centrais 
 

Fonte GL SQ (Aj.) QM (Aj.) Valor F Valor-P 

Modelo 16 898,947 56,184 4,32 0,204 

  Linear 5 391,312 78,262 6,02 0,149 

    Temperatura (EV) 1 3,062 3,062 0,24 0,675 

    Massa (EV) 1 189,062 189,062 14,54 0,062 

    Agitação (PR) 1 85,562 85,562 6,58 0,124 

    Adição hexano 1 68,062 68,062 5,24 0,149 

    Relação hex./MIBC 1 45,562 45,562 3,50 0,202 

  Interações de 2 fatores 10 492,625 49,263 3,79 0,227 

    Temperatura (EV)*Massa (EV) 1 18,063 18,063 1,39 0,360 

    Temperatura (EV)*Agitação (PR) 1 7,562 7,562 0,58 0,525 

    Temperatura (EV)*Adição hexano 1 0,562 0,562 0,04 0,854 

    Temperatura (EV)*Relação hex./MIBC 1 39,062 39,062 3,00 0,225 

    Massa (EV)*Agitação (PR) 1 0,562 0,562 0,04 0,854 

    Massa (EV)*Adição hexano 1 5,063 5,063 0,39 0,596 

    Massa (EV)*Relação hex./MIBC 1 370,563 370,563 28,50 0,033 

    Agitação (PR)*Adição hexano 1 39,063 39,063 3,00 0,225 

    Agitação (PR)*Relação hex./MIBC 1 10,563 10,563 0,81 0,463 

    Adição hexano*Relação hex./MIBC 1 1,562 1,562 0,12 0,762 

  Curvatura 1 15,010 15,010 1,15 0,395 

Erro 2 26,000 13,000       

Total 18 924,947          
 

Fonte: O próprio autor. 
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Assim, com os dados da primeira análise foi retirado o fator A e suas interações do 

modelo e realizada uma nova avaliação do gráfico de Pareto e tabela ANOVA ainda intervalo 

de confiando de 90 %, como pode ser verificado na figura 5.90 e tabela 5.16. 

 

Figura 5.90 – Gráfico de Pareto para os efeitos dos fatores principais (exceto fator A) e suas interações 
de segunda ordem padronizados do planejamento de experimentos 25-1

V para a variável resposta 
atividade microbiológica (potência) contemplando os pontos centrais 

 
Fonte: O próprio autor. 

 

Pela figura 5.90 e tabela 5.16 foi possível notar que nenhum outro fator principal pode 

ser excluído do modelo, pois se o fator sozinho não apresentou significância estatística com 90 

% de confiança, sua interação de segunda ordem apresentou (fator E). Porém, é possível 

perceber que interações de segunda ordem (BD, DE e BC) estão muito longe de apresentar 

significância estatística para o planejamento de experimentos realizado. Por isso, estas 

interações também foram retiradas do modelo para verificar o melhor ajuste. Outro termo que 

não apresentou significância estatística foi o ponto central [(Pt Ct)/curvatura], demonstrando 

que o modelo é linear (significância estatística com valor-p = 0,013) e que o processo não está 

ocorrendo na região de ótimo (o modelo não está na região da curvatura). 
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Tabela 5.16 – Análise de variância (ANOVA) para os efeitos dos fatores principais (exceto fator A) e 
suas interações de segunda ordem padronizados do planejamento de experimentos 25-1

V para a variável 
resposta atividade microbiológica (potência) contemplando os pontos centrais 

 
Fonte GL SQ (Aj.) QM (Aj.) Valor F Valor-P 

Modelo 11 830,635 75,512 5,60 0,016 

  Linear 4 388,250 97,063 7,20 0,013 

    Massa (EV) 1 189,063 189,063 14,03 0,007 

    Agitação (PR) 1 85,563 85,563 6,35 0,040 

    Adição hexano 1 68,063 68,063 5,05 0,059 

    Relação hex./MIBC 1 45,563 45,563 3,38 0,109 

  Interações de 2 fatores 6 427,375 71,229 5,29 0,023 

    Massa (EV)*Agitação (PR) 1 0,562 0,562 0,04 0,844 

    Massa (EV)*Adição hexano 1 5,062 5,062 0,38 0,559 

    Massa (EV)*Relação hex./MIBC 1 370,562 370,562 27,50 0,001 

    Agitação (PR)*Adição hexano 1 39,063 39,063 2,90 0,132 

    Agitação (PR)*Relação hex./MIBC 1 10,563 10,563 0,78 0,405 

    Adição hexano*Relação hex./MIBC 1 1,562 1,562 0,12 0,743 

  Curvatura 1 15,010 15,010 1,11 0,326 

Erro 7 94,312 13,473       

  Falta de ajuste 5 68,312 13,662 1,05 0,553 

    Erro Puro 2 26,000 13,000       

Total 18 924,947          
 

Fonte: O próprio autor. 

 

Portanto, com a remoção das interações (BD, DE e BC) e do ponto central do modelo e 

sendo mais rigoroso para dar continuidade na avaliação dos resultados do planejamento, 

aumentou-se o nível do intervalo de confiança de 90 para 95 %, como pode ser verificado nos 

resultados das figuras 5.91 e 5.92 e tabela 5.17.  
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Figura 5.91 – Gráfico de Pareto para os efeitos dos fatores principais (exceto fator A) e as interações de 
segunda ordem (BE e CD) padronizados do planejamento de experimentos 25-1

V para a variável resposta 
atividade microbiológica (potência) sem contemplar os pontos centrais 

 
Fonte: O próprio autor. 

 

Figura 5.92 – Gráfico Normal para os efeitos dos fatores principais (exceto fator A) e as interações de 
segunda ordem (BE e CD) padronizados do planejamento de experimentos 25-1

V para a variável resposta 
atividade microbiológica (potência) sem contemplar os pontos centrais 

 
Fonte: O próprio autor. 

Termo

CD

E

D

C

B

BE

6543210

A Temperatura (EV)
B Massa (EV)
C Agitação (PR)
D Adição hexano
E Relação hex./MIBC

Fator Nome

Efeitos Padronizados

2,179

Gráfico de Pareto dos Efeitos Padronizados
(a resposta é  Potência; α = 0,05)

5,02,50,0-2,5-5,0

99

95

90

80

70
60
50
40
30

20

10

5

1

A Temperatura (EV)
B Massa (EV)
C Agitação (PR)
D Adição hexano
E Relação hex./MIBC

Fator Nome

Efeitos Padronizados

Pe
rc

en
tu

al

Não é Significativo
Significativo

Tipo de Efeito

BE

D

C

B

Gráfico Normal dos Efeitos Padronizados
(a resposta é  Potência; α = 0,05)



243 
Resultados e Discussão 
 

 

 

Avaliando os gráficos de Pareto e Normal dos efeitos e interações de segunda ordem 

dos fatores padronizados e selecionados para a variável resposta atividade microbiológica 

(potência) do antibiótico virginiamicina (figuras 5.91 e 5.92) foi possível observar que com um 

nível de confiança de 95 % a interação entre o fator B (massa na etapa de evaporação), C 

(agitação da suspensão no precipitador) e D (tempo de adição de hexano), bem como para a 

interação entre os fatores B e E (relação entre hexano/MIBC) apresentaram significância 

estatística. Analisando os resultados para o planejamento de experimentos foi possível predizer 

que as conclusões obtidas pelo experimento são válidas uma vez que para o planejamento 

fatorial fracionado de resolução V as interações de segunda ordem estão confundidas com as 

interações de terceira ordem e quanto maior a ordem da interação, menor as chances desta 

interação de maior ordem estar impactando nos resultados dos experimentos [interações de 

terceira ordem possuem menor probabilidade de ocorrência (impacto na variável resposta) do 

que interações de segunda ordem].   

Com a exclusão dos fatores e interações de segunda ordem que não apresentaram 

significância estatística com 90 % de confiança nos experimentos (fator A e suas interações 

bem como das interações BC, BD, CE e DE) e também do ponto central (uma vez que a 

curvatura não foi significante) foi possível verificar a maior quantidade de fatores e interações 

de segunda ordem que demonstraram ser significantes com 95 % de confiança.  

Como descrito no penúltimo parágrafo do item 3.4.2 da revisão bibliográfica, os 

resíduos são as diferenças entre os valores observados das respostas (obtido 

experimentalmente) e os valores obtidos pelo modelo para as mesmas condições de níveis dos 

fatores. As análises realizadas foram de distribuição normal dos resíduos, verificar se os 

resíduos apresentam distribuição normal (se os pontos tendem a se concentrar em torno de uma 

reta no gráfico de distribuição normal), avaliando a homoscedasticidade [verificar se os 

resíduos se distribuem aleatoriamente ao longo do zero no gráfico de valores ajustados e não 

ultrapassado os valores ± 3 (esperado em praticamente todos os casos) ou ± 2 (esperado em 95 

% dos casos) para os valores dos resíduos padronizados; resíduos maiores do que ± 3 ou ± 4 

desvios padronizados é um potencial ponto fora da curva (outlier)] além de avaliar a 

distribuição aleatória sem apresentar configurações lineares no gráfico de ordem de observação 

(MONTGOMERY, 2017; YANES, 2018) (figuras 5.93 a 5.95).  
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Figura 5.93 – Gráfico Normal para os resíduos padronizados para os fatores principais (exceto fator A) 
e as interações de segunda ordem (BE e CD) do planejamento de experimentos 25-1

V para a variável 
resposta atividade microbiológica (potência) sem contemplar os pontos centrais 

 
Fonte: O próprio autor. 

 

Figura 5.94 – Gráfico de resíduos padronizados versus valores ajustados para os fatores principais 
(exceto fator A) e as interações de segunda ordem (BE e CD) do planejamento de experimentos 25-1

V 
para a variável resposta atividade microbiológica (potência) sem contemplar os pontos centrais 

 
Fonte: O próprio autor. 
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Figura 5.95 – Gráfico de resíduos padronizados versus ordem de observação para os fatores principais 
(exceto fator A) e as interações de segunda ordem (BE e CD) do planejamento de experimentos 25-1

V 
para a variável resposta atividade microbiológica (potência) sem contemplar os pontos centrais 

 
Fonte: O próprio autor. 

 

Pela análise de ajuste do modelo, figuras 5.93 a 5.95, foi possível verificar um resultado 

bastante coerente com a literatura (conforme descrito no penúltimo parágrafo do item 3.4.2 da 

revisão bibliográfica) uma vez que os resultados dos resíduos seguiram uma normalidade, pois, 

os resíduos padronizados estão distribuídos tendendo a uma reta no gráfico de normalidade 

(figura 5.93), estão distribuídos aleatoriamente em torno do valor zero e entre os valores ± 2 

{um resíduo apresenta valor grande e desvia do padrão em -2,36, porém, ainda não sendo 

considerado um potencial ponto fora da curva [(outlier) resíduos maiores que ± 3 

(MONTGOMERY, 2017; YANES, 2018)]} no gráfico de valor ajustado (figura 5.94) e não 

estão demonstrando linearidade ou tendência sendo também distribuídos entre os valores  ± 2 

{1 resíduo apresenta valor grande e desvia do padrão em -2,36, porém, ainda não sendo 

considerado um potencial ponto fora da curva [(outlier) resíduos maiores que ± 3 

(MONTGOMERY, 2017; YANES, 2018)]} no gráfico de ordem de observação (figura 5.95). 

Outra análise que pode auxiliar para avaliação do ajuste do modelo é pela ANOVA (tabela 

5.17).  
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Tabela 5.17 – Análise de variância (ANOVA) para os efeitos dos fatores principais (exceto fator A) e 
as interações de segunda ordem (BE e CD) padronizados do planejamento de experimentos 25-1

V para a 
variável resposta atividade microbiológica (potência) sem contemplar os pontos centrais 
 

Fonte GL SQ (Aj.) QM (Aj.) Valor F Valor-P 

Modelo 6 797,88 132,979 12,56 0,000 

  Linear 4 388,25 97,062 9,17 0,001 

    Massa (EV) 1 189,06 189,062 17,85 0,001 

    Agitação (PR) 1 85,56 85,563 8,08 0,015 

    Adição hexano 1 68,06 68,063 6,43 0,026 

    Relação hex./MIBC 1 45,56 45,563 4,30 0,060 

  Interações de 2 fatores 2 409,63 204,813 19,34 0,000 

    Massa (EV)*Relação hex./MIBC 1 370,56 370,563 34,99 0,000 

    Agitação (PR)*Adição hexano 1 39,06 39,063 3,69 0,079 

Erro 12 127,07 10,589       

  Curvatura 1 15,01 15,010 1,47 0,250 

  Falta de ajuste 9 86,06 9,563 0,74 0,695 

    Erro Puro 2 26,00 13,000       

Total 18 924,95          
 

Fonte: O próprio autor. 

 

O resultado que corrobora com a análise de ajuste do modelo pelos resíduos é o valor-p 

para falta de ajuste do modelo na tabela de variância (ANOVA) (tabela 5.17) que não demonstra 

valor significativo (valor-p = 0,695, maior do que 0,05).  Continuando a análise da tabela 

ANOVA, tabela 5.17, também foi possível perceber que os fatores B (massa na etapa de 

evaporação), C (agitação da suspensão no precipitador) e D (tempo de adição de hexano), bem 

como para a interação entre os fatores B e E (relação entre hexano/MIBC) apresentaram 

significância estatística considerando um intervalo de confiança de 95 % {maiores valores da 

somatória dos quadrados [SQ (Aj.) e números de valor-p menores que 0,05]}. Ainda na tabela 

5.17 observa que o modelo não apresenta curvatura (valor-p = 0,250; sendo maior que 0,05) e 

apresentou significância estatística para regressão linear (valor-p = 0,001; sendo menor que 

0,05).  

Devido aos resultados obtidos nas análises de ajuste do modelo, foram construídas a 

equação do modelo com as variáveis codificadas (22) e a tabela de sumário do modelo (tabela 

5.18). 
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Tabela 5.18 – Sumário do modelo matemático 

S R2 R2(aj) R2(pred) 

3,25413 86,26% 79,39% 66,16% 
Fonte: O próprio autor. 

 

 

Na tabela 5.18 foi possível verificar que o modelo linear consegue explicar por volta de 

86,26 % dos resultados para atividade microbiológica (potência), sendo considerado como 

havendo uma relação forte ou muito forte (MUKAKA, 2012; ARANHA, 2016; BOLONINI et 

al., 2016; AKOGLU, 2018). 

 

Nas figuras 5.96 e 5.97 estão representados os gráficos das variações da resposta 

(médias ajustadas) em relação aos efeitos principais e interação dos fatores. 

 

 
Figura 5.96 – Gráfico da variação da resposta atividade microbiológica (potência) (médias ajustadas) 
para os fatores principais (exceto fator A) do planejamento de experimentos 25-1

V sem contemplar os 
pontos centrais 

 
Fonte: O próprio autor. 
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Figura 5.97 – Gráfico da variação da resposta atividade microbiológica (potência) (médias ajustadas) 
para as interações de segunda ordem (BE e CD) do planejamento de experimentos 25-1

V sem contemplar 
os pontos centrais 

 
Fonte: O próprio autor. 

 

Analisando os gráficos de variação da resposta (médias ajustadas) dos efeitos principais 

dos fatores da tabela 5.17 foi possível perceber que a maior inclinação (influência mais 

expressiva nos experimentos) ocorreu para o fator B (massa no evaporador) que apresentou 

influência positiva (maior potência quando se trabalha com o nível máximo) seguida pelos 

fatores C, D e E (velocidade de rotação do agitador do precipitador, tempo de adição do 

antissolvente e relação antissolvente/solvente) que apresentaram inclinações bastante 

semelhantes entre si, porém, com influência negativa (maior potência quando se trabalha no 

nível mínimo). 

Pelo gráfico de variação da resposta (médias ajustadas) para as interações (figuras 5.96 

e 5.97), foi possível notar que a interação entre o fator B (Massa EV) e E (Relação 

hexano/MIBC) são significativas (linhas que se cruzam), confirmando as condições ideais para 

aumentar a atividade microbiológica (potência), que seria com maior massa no evaporador e 

menor relação de antissolvente/solvente, como observado para os fatores isolados. Outra 

interação que também demonstra possível influência para o processo, porém, com amplitude 
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muito menor (linhas que quase se cruzam) é a interação entre a agitação do PR (C) e o tempo 

de adição do hexano (D). 

Nas figuras 5.98 a 5.109 estão apresentados os gráficos de contorno e de superfície de 

resposta para as variáveis e interações estudadas. 

 
Figura 5.98 – Gráfico de contorno da atividade microbiológica (%) versus os fatores principais 
velocidade de rotação do agitador do precipitador (agitação PR) e a concentração da suspensão ao final 
da evaporação (massa EV) 

 
Fonte: O próprio autor. 

 

Figura 5.99 – Gráfico de contorno da atividade microbiológica (%) versus os fatores principais 
velocidade de adição do antissolvente no precipitador (adição de hexano) e a concentração da suspensão 
ao final da evaporação (massa EV) 

 
Fonte: O próprio autor. 
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Figura 5.100 – Gráfico de contorno da atividade microbiológica (%) versus os fatores principais relação 
do antissolvente/solvente no precipitador (relação hexano/MIBC) e a concentração da suspensão ao final 
da evaporação (massa EV) 

 
Fonte: O próprio autor. 

 

Figura 5.101 – Gráfico de contorno da atividade microbiológica (%) versus os fatores principais a 
velocidade de adição do antissolvente no precipitador (adição de hexano) e a velocidade de rotação do 
agitador do precipitador (agitação PR) 

 
Fonte: O próprio autor. 
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Figura 5.102 – Gráfico de contorno da atividade microbiológica (%) versus os fatores principais relação 
do antissolvente/solvente no precipitador (relação hexano/MIBC) e a velocidade de rotação do agitador 
do precipitador (agitação PR) 

 
Fonte: O próprio autor. 

 

Figura 5.103 – Gráfico de contorno da atividade microbiológica (%) versus os fatores principais relação 
do antissolvente/solvente no precipitador (relação hexano/MIBC) e a velocidade de adição do 
antissolvente no precipitador (adição de hexano) 

 
Fonte: O próprio autor. 
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Figura 5.104 – Gráfico de superfície de resposta da atividade microbiológica (%) versus os fatores 
principais velocidade de rotação do agitador do precipitador (agitação PR) e a concentração da 
suspensão ao final da evaporação (massa EV) 

 
Fonte: O próprio autor. 

 

Figura 5.105 – Gráfico de superfície de resposta da atividade microbiológica (%) versus os fatores 
principais velocidade de adição do antissolvente no precipitador (adição de hexano) e a concentração da 
suspensão ao final da evaporação (massa EV) 

 
Fonte: O próprio autor. 
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Figura 5.106 – Gráfico de superfície de resposta da atividade microbiológica (%) versus os fatores 
principais relação do antissolvente/solvente no precipitador (relação hexano/MIBC) e a concentração da 
suspensão ao final da evaporação (massa EV) 

 
Fonte: O próprio autor. 

 

Figura 5.107 – Gráfico de superfície de resposta da atividade microbiológica (%) versus os fatores 
principais a velocidade de adição do antissolvente no precipitador (adição de hexano) e a velocidade de 
rotação do agitador do precipitador (agitação PR) 

 
Fonte: O próprio autor. 
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Figura 5.108 – Gráfico de superfície de resposta da atividade microbiológica (%) versus os fatores 
principais relação do antissolvente/solvente no precipitador (relação hexano/MIBC) e a velocidade de 
rotação do agitador do precipitador (agitação PR) 

 
Fonte: O próprio autor. 

 

Figura 5.109 – Gráfico de superfície de resposta da atividade microbiológica (%) versus os fatores 
principais relação do antissolvente/solvente no precipitador (relação hexano/MIBC) e a velocidade de 
adição do antissolvente no precipitador (adição de hexano) 

 
Fonte: O próprio autor. 
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Analisando os gráficos de contorno e superfície de resposta (figuras 5.98 a 5.109) foi 

possível observar que nenhuma das interações entre as variáveis já atingiu o máximo da variável 

resposta (em nenhuma das interações observadas houve curvatura), porém, foi possível traçar 

o caminho de ascensão (máxima inclinação) para buscar o ponto ótimo das etapas (evaporação 

e precipitação) do processo de cristalização de virginiamicina (VM) para obter os maiores 

resultados de atividade microbiológica (potência).  

Para verificar os valores de potência previstos para cada combinação dos níveis de 

fatores estudados, foi representado o gráfico de cubo das médias ajustadas na figura 5.110. 

 
Figura 5.110 – Gráfico de cubo das médias ajustadas para atividade microbiológica (%) 

 
Fonte: O próprio autor. 

 

Pelo gráfico dos cubos das médias ajustadas (figura 5.110) foi possível perceber que 

todas as previsões dos maiores valores de potência ocorrem quando se está trabalhando com a 

menor relação entre hexano/MIBC e com a maior quantidade de massa no evaporador 

(marcadores do gráfico). Com relação ao fator massa de soluto na etapa de evaporação 

(concentração da suspensão de VM) o aumento desta concentração precisa ser avaliado com 

cautela para evitar a ocorrência de incrustações no precipitador, pois, como descrito na 

literatura, a concentração da suspensão é uma das possíveis ocorrências de incrustação (ver item 

3.3.5 da revisão bibliográfica). Desta forma, para buscar o caminho de ascensão máxima o ideal 
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seria trabalhar com um novo planejamento de experimentos com os níveis definidos tais como 

na tabela 5.19. 

 
Tabela 5.19 – Parâmetros para estudo do caminho de ascensão 

 
Fonte: O próprio autor. 

 

Porém, como alguns fatores possuem valores estabelecidos em procedimentos e este 

novo planejamento (tabela 5.19) estaria trabalhando fora dos valores especificados nestes 

procedimentos, é necessário realizar avaliações sobre as influências que estas alterações podem 

provocar no produto acabado, bem como solicitar permissões para órgãos regulatórios tanto 

brasileiros quanto no exterior, algo que se situa fora do escopo do trabalho. 

A aplicação industrial dos níveis dos parâmetros para obter os maiores valores de 

atividade microbiológica (potência), portanto, compreende as seguintes condições: operação 

com altas temperatura na etapa de evaporação, menor relação de antissolvente/solvente na etapa 

de precipitação e menor tempo de adição de antissolvente na etapa de precipitação e com todos 

os parâmetros dentro dos intervalos aceitáveis comprovados [Proven Acceptable Ranges 

(PAR)] do processo, não sendo ultrapassado nenhum parâmetro crítico ou qualquer outro 

parâmetro estabelecido nos registros (EMA, 2017). Apesar de não atingir a potência estipulada 

no gráfico de cubos para todos os lotes produzidos de virginiamicina bulk, no ano fiscal passado 

(junho de 2018 a julho de 2019) foi possível obter a maior média de potência já registrada para 

a produção deste antibiótico na planta de Guarulhos/SP. 

Os resultados obtidos na análise EVOP/DoE também estão de acordo com os resultados 

encontrados na figura do apêndice E (figura AE) de análise da correlação entre a potência e o 

fator de sinergia (Fs), pois, com os resultados foi possível aumentar a média de potências do 

produto acabado (virginiamicina bulk) demonstrando que além da sinergia entre os fatores, o 

processo de formação do cristal também influencia para obtenção da atividade microbiológica 

(potência) final da virginiamicina bulk. 
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6 CONCLUSÕES 

 

Com os resultados experimentais obtidos, tanto em escala laboratorial quanto em escala 

industrial foi possível concluir que: 

O gerenciamento de risco, um dos itens relacionados com qualidade baseada no projeto 

(QbD) e qualidade baseada no controle (QbC) foi atingido pela redução das paradas da 

produção e aprendizado de todos envolvidos no processo da importância de alguns parâmetros 

de processo na produção da virginiamicina bem como aumentando a automação na etapa de 

evaporação que permitiu eliminar as tomadas de ação por humanos passando ser totalmente 

pela máquina (transformação digital) eliminando as incrustações e paradas não programadas 

desta etapa devido à falha humana durante ou ao final deste processo; 

Com a análise de PDRX foi possível confirmar que o produto formado durante a etapa 

de clarificação/purificação/recuperação de virginiamicina (VM bulk) pela Phibro Saúde Animal 

Internacional Ltda. forma um solvato (sólido polimorfo ou pseudopolimorfo) bastante definido 

e não um sólido amorfo como descrito na literatura; 

Porém, não foi possível definir os fatores internos [índices de Miller (representação 

vetorial da orientação dos planos atômicos no retículo cristalino sendo o inverso dos interceptos 

fracionais que o plano faz com os eixos cristalográficos)] e nem a forma ou hábito do cristal; 

Pelas análises de microscopia óptica (MO) e eletrônica de varredura (MEV) foi possível 

determinar o formato dos cristais de virginiamicina bulk que são do tipo bastonetes (rod-like) 

com presença de aglomerados. 

 Com as análises de PDRX, TGA, Hot-Stage, NIR não foi identificado polimorfismo ou 

amorfismo entre as amostras de virginiamicina bulk produzidas pela Phibro Saúde Animal 

Internacional Ltda., portanto, a variação de atividade microbiológica (potência) não ocorre 

devido a este fenômeno; 

Os resultados obtidos da aplicação da tecnologia analítica de processo (PAT) FBRM em 

escala laboratorial para o processo de cristalização de virginiamicina demonstrou ser promissor 

na aplicação desta técnica para medição e acompanhamento do processo industrial deste 

composto; 

Com a análise hierárquica foi possível verificar que as matérias-primas, os processos e 

os equipamentos utilizados para clarificação/purificação/recuperação de virginiamicina são 

adequados para boa qualidade do produto acabado em bioprocessos (conforme perfil típico de 
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qualidade na tabela 3.1 da revisão bibliográfica) como pode ser reforçado com as conclusões 

descritas no próximo parágrafo; 

Apesar do processo de precipitação ser favorável para formação de amorfos e 

polimorfos, a configuração da alimentação e mistura dos reagentes e, principalmente a 

formação dos cristais na etapa anterior de cristalização (a evaporação), devem evitar a formação 

destes tipos de sólidos no processo produtivo da Phibro Saúde Animal Internacional Ltda. Este 

último (formação dos sólidos na etapa anterior de evaporação) deve ser o fator preponderante 

porque os resultados obtidos durante a avaliação da melhoria de processo aplicando as 

ferramentas de EVOP/DoE indicam que diminuindo o tempo de adição de antissolvente bem 

como diminuindo a velocidade de rotação do agitador do precipitador (fatores que favorecem 

o aumento da supersaturação e concomitantemente a formação de cristais menores e mais 

impuros, talvez favorecendo a formação de amorfismo e polimorfismo) demonstraram ser 

melhores para o aumento da atividade microbiológica (potência) da virginiamicina – que 

também faz sentido uma vez que partículas menores apresentam maior solubilidade e 

provavelmente maior biodisponibilidade; 

A aplicação da ferramenta EVOP/DoE demostrou ser uma importante ferramenta para 

melhoria de processo industrial, permitindo identificar parâmetros críticos para evitar 

incrustações e paradas de processo bem como buscar o melhor do processo já implementado e; 

O processo de cristalização de virginiamicina influencia na potência final do produto 

acabado bulk. 
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7 PROPOSTAS PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

Algumas propostas para trabalhos futuros são: 

 

Determinar a estrutura cristalina da virginiamicina bulk; 

Realizar o caminho de ascensão para determinar o ponto de curvatura para variável 

resposta atividade microbiológica (potência) do processo de cristalização de virginiamicina e, 

após definido o experimento que apresente curvatura significativa, aplicar a análise da 

metodologia de superfície de resposta (MSR) para buscar o ponto ótimo para variável resposta 

atividade microbiológica (potência) do processo de cristalização de virginiamicina; 

Avaliar novas configurações de alimentação e mistura para o processo de precipitação 

(cristalização antissolvente) em escala industrial para virginiamicina; 

Avaliar processo de cristalização com semeadura; 

Aplicar as Ferramentas de Análise Multivariada PCA e PSL no processo industrial; 

Avaliar a tecnologia analítica de processo (PAT) de microscopia em tempo real 

[Particle Vision and Measurement (PVM)] ou EasyViewer (imagens de alta resolução) no 

processo de cristalização de virginiamicina; 

Aprofundar os estudos para aplicação adequada da tecnologia de infravermelho médio 

(ReactIR) e testar infravermelho próximo (NIR) ou Raman no processo de cristalização de 

virginiamicina;  

Aplicar as ferramentas PAT em escala industrial; 

Definir o espaço de projeto [Design Space (DS)] do processo de virginiamicina 

industrial; 

Avaliar ferramentas de processo para possibilitar a liberação do produto acabado 

(virginiamicina bulk) em tempo real [Real Time Release Testing (RTRT)] sem necessidade de 

análises laboratoriais.
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APÊNDICE A – Resultados de microscopia eletrônica de varredura (MEV) da amostra 

1 de VM bulk 

 

   

  

  
Fonte: O próprio autor. 
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Fonte: O próprio autor.
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APÊNDICE B – Resultados de microscopia eletrônica de varredura (MEV) da amostra 

2 de VM bulk 

 

  

 

  
Fonte: O próprio autor.
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Fonte: O próprio autor.
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APÊNDICE C – Resultados de microscopia eletrônica de varredura (MEV) da amostra 

3 de VM bulk 

 

 

  

  
Fonte: O próprio autor. 
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Fonte: O próprio autor.
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APÊNDICE D – Resultados de microscopia eletrônica de varredura (MEV) da amostra 

4 de VM bulk 

 

  

  

  
Fonte: O próprio autor.
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Fonte: O próprio autor.
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APÊNDICE E – Análise de correlação dos fatores M1 e S1 e a atividade microbiológica 

(potência) no produto acabado (virginiamicina bulk) 

 

Na figura AE foi construído um gráfico da regressão no Minitab 18.1 contendo as 

informações sobre a atividade microbiológica (potência) e o fator de sinergia (FS) de todos os 

lotes de virginiamicina bulk produzidos no ano de 2017, 2018 e até o final de junho de 2019.  

 
Figura AE – Gráfico de regressão para a atividade microbiológica (potência) e fator de sinergia (FS) 

 
Fonte: O próprio autor. 

 

Analisando o gráfico da figura AE foi possível verificar que há uma relação 

estatisticamente significativa (p < 0,001) entre a relação da potência e os fatores principais (M1 

e S1) comprovando o efeito sinérgico entre estes fatores (conforme item 3.1, figuras 3.4 e 3.5 e 

item 4.2), porém, foi possível verificar também (pela distribuição dos dados no gráfico) a falta 

de um modelo matemático que descrevesse a correlação entre a potência e o fator de sinergia 

FS (valor de R2 muito baixo, igual a 19,77 %) indicando que além da sinergia entre os fatores 

M1 e S1, outros fenômenos impactam para obter a potência na VM bulk. Entre os possíveis 

estatisticamente significativa (p < 0,05).
A relação entre Atividade microbiológica (%) e Fator de sinergia é
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valor de Fator de sinergia, ou encontrar as configurações de
ser usada para prever Atividade microbiológica (%) para um
Se o modelo se encaixar bem aos dados, esta equação poderá
   Y = 108,2 + 43,18 X
relação entre Y e X é:
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X: Fator de sinergia
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fatores que afetam a potência da VM é o processo de formação do cristal (como já descrito 

neste trabalho) e, por isso, foi proposto o estudo do EVOP/DoE para o processo de cristalização 

de VM na etapa industrial e definindo como variáveis respostas tanto a incrustação como 

também a potência obtida para o produto acabado (VM bulk). 

 

 


