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RESUMO 
 

ALVARENGA, Rodrigo Neder. Melhoria do processo de cristalização industrial por meio 
de análise hierárquica de processo e Quality by Design: estudo da produção de 
virginiamicina. 2020. 290 p. Tese (Doutorado em Ciências) – Escola Politécnica de 
Engenharia Química, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2020. 
 
A virginiamicina (VM) é um antibiótico de uso veterinário produzido pelo microrganismo 
Streptomyces virginiae. Ela é constituída por duas moléculas principais (denominadas de 
fatores M1 e S1) que possuem efeito sinérgico, existindo uma relação ótima para se obter 
melhores valores (valores mais altos) de atividade microbiológica. O processo de clarificação, 
recuperação e purificação deste composto envolve uma etapa de cristalização, que compreende 
a evaporação do solvente e precipitação por efeito antissolvente, para formação do produto 
acabado. O processo industrial de cristalização pode apresentar problemas críticos de 
incrustação (principalmente na etapa antissolvente), causando paradas inesperadas de produção, 
perda de produto, trabalho em condições adversas e possível parada do processo de 
fermentação. Com o objetivo de avaliar sistematicamente o processo de cristalização industrial 
de virginiamicina, foi realizada a caracterização detalhada do produto acabado pelas técnicas 
de difração a laser, difração de raios X de pó, microscopia óptica, microscopia eletrônica de 
varredura, termomicroscopia, termogravimetria, espectroscopia de infravermelho próximo e 
antibiograma. Em seguida, foi realizada a análise hierárquica do processo, o aumento da 
automação da planta produtiva e a aplicação do conceito de qualidade baseada no projeto 
(Quality by Design) utilizando as ferramentas de diagrama de causa e efeito (Ishikawa), 
operação evolucionária (Evolutionary Operation), planejamento de experimentos (Design of 
Experiments) e o sistema de tecnologia analítica de processo (Process Analytical Technology). 
Pelas técnicas de caracterização foi possível determinar que os cristais de VM nas condições 
industriais possuem tamanho médio por superfície (diâmetro médio de Sauter) D[3,2] de 6,53 
µm, constituindo um cristal bem definido do tipo bastonete e sem polimorfismo quando 
produzida nas condições industriais. Aplicando o sistema de tecnologia analítica de processo e 
as ferramentas de operação evolucionária e planejamento de experimentos, foi possível 
comprovar que, além da sinergia entre os fatores (M1 e S1) produzidos pelo microrganismo, o 
processo de cristalização também influencia os valores de atividade microbiológica. A análise 
do processo industrial mostrou que a operação não resultava nos maiores valores de atividade 
microbiológica (ponto ótimo), assim, a partir do acompanhamento de formação de cristais em 
tempo real, por meio da determinação do tamanho de corda por feixe de luz focalizado (FBRM), 
e considerando as análises anteriores, foi possível modificar o processo industrial dentro das 
condições certificadas, resultando em uma melhora expressiva no processo produtivo com a 
eliminação das paradas inesperadas devido à incrustações críticas na cristalização e alcançar 
maiores valores de atividade microbiológica no produto acabado. 
 
 
 
 
 
Palavras-chave: Cristalização industrial. Análise hierárquica de processo. Qualidade baseado 
no projeto (Quality by Design). Operação evolucionária com planejamento de experimentos 
(Evolutionary Operation/Design of Experiments). Tecnologia analítica de processo (Process 
Analytical Technology). 
  



 
 

ABSTRACT 
 

ALVARENGA, R. N. Industrial process crystallization improvement by process 
hierarquical analysis and Quality by Design: study of virginiamycin production. 2020. 290 
p. Thesis (Doctor in Science) – Escola Politécnica de Engenharia Química, Universidade de 
São Paulo, São Paulo, 2020.  
 
Virginiamycin (VM) is a veterinary antibiotic produced by the microorganism Streptomyces 
virginiae. It is composed by two main molecules (called factors M1 and S1) that have a 
synergistic effect, and having an optimal relationship to obtain better values (higher values) of 
microbiological activity. The clarification, recovery and purification process of this compound 
involves a crystallization step, which includes evaporation of the solvent and anti-solvent 
precipitation, to the formation of the finished product. The industrial process of crystallization 
can present critical incrustations problems (mainly in the anti-solvent step) causing unexpected 
production interruptions, product loss, work in adverse conditions and possible stop of the 
fermentation process. In order to systematically evaluate the industrial crystallization process 
of virginiamycin, a detailed characterization of the finished product was carried out by laser 
diffraction, powder X-ray diffraction, optical microscopy, scanning electron microscopy, 
thermomicroscopy, thermogravimetry, near infrared spectroscopy and antibiogram. Then, the 
hierarchical analysis of the process, the increase of productive plant automation and the 
application of the concept of quality by design using the tools of cause and effect diagram 
(Ishikawa), evolutionary operation, design of experiments and process analytical technology 
system were performed. By the characterization techniques it was possible to determine that 
the industrial crystals of VM have mean surface size (Sauter mean diameter) D[3.2] of 6.53 
µm, consisting of a well-defined rod-like type crystal and without polymorphism when 
produced in industrial conditions. Applying the system of process analytical technology and the 
tools of evolutionary operation and design of experiments, it was possible to prove that, besides 
the synergy between the factors (M1 and S1) produced by the microorganism, the crystallization 
process also affects the microbiological activity values. Analysis of the industrial process 
showed that the operation does not result in the highest values of microbiological activity 
(optimal point), therefore, monitoring the formation of crystals in real time, by determining the 
chord lenth size by focused beam reflectance measurement (FBRM), and considering the 
previous analyzes, it was possible to modify the industrial process under the certified 
conditions, resulting in an expressive improvement in the production process with the 
elimination of unexpected produtcion stoppage due to critical incrustation during crystallization 
and reaching higher values of microbiological activity in the finished product. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: Industrial Crystallization. Hierarchical Design Procedure. Quality by Design. 
Evolutionary Operation/Design of Experiments. Process Analytical Technology. 

 

  



 

LISTA DE FIGURAS 
 

Figura 1.1 – Fluxograma simplificado da descrição das etapas do processo de 
clarificação/purificação/recuperação de virginiamicina. Em destaque as etapas de estudo 
(processo de cristalização).................................................................................................... 27 
Figura 1.2 – Exemplos de material acumulado dentro do equipamento: nas figuras à esquerda 
o equipamento limpo e à direita equipamento com material incrustado (três ocasiões 
distintas). ............................................................................................................................. 28 
Figura 3.1 – Imagens da colônia e do microrganismo Streptomyces virginiae. A) Imagem da 
colônia (lupa Nikon 89043) com aumento de 8x e B) Imagem do microrganismo (microscópio 
Olympus BH-2 equipado com uma câmera fotográfica BEL-Eurekam 5.0) com aumento de 
1500x ................................................................................................................................... 32 
Figura 3.2 – Árvore genealógica do microrganismo Streptomyces virginiae, cultura 899 e seus 
mutantes até final do século 20. Linha pontilhada: variações espontâneas e linhas contínuas: 
mutagênese induzida ............................................................................................................ 33 
Figura 3.3 – Representação da estrutura química dos dois fatores independentes M1 e S1 da 
virginiamicina provenientes do microrganismo Streptomyces virginiae ................................ 34 
Figura 3.4 – Gráfico da atividade do antibiótico de virginiamicina contra Staphylococcus 
aureus. Comparação entre as porcentagens dos dois fatores M e S ....................................... 35 
Figura 3.5 – Efeito da sinergia dos fatores M e S in vitro e in vivo. A – Efeito inibitório em 3 
culturas de bactérias gram-positivas (Streptococcus pyogenes, –o–; Sarcina lutea, – - - – e 
Bacillus subtilis, - - o - -) e B – Ação terapêutica da administração em ratos ........................ 36 
Figura 3.6 – Representação simplificada e geral de um processo fermentativo ..................... 38 
Figura 3.7 – Fluxograma de processo de clarificação/purificação/recuperação de 
virginiamicina ...................................................................................................................... 39 
Figura 3.8 – Fluxograma de processo de clarificação/purificação/recuperação de 
virginiamicina ilustrado ....................................................................................................... 41 
Figura 3.9 – Representação típica da curva de solubilidade de uma substância ..................... 42 
Figura 3.10 – Representação da formação de embriões (clusters) e núcleo ........................... 44 
Figura 3.11 (a) – Gráfico representativo da energia livre de Gibbs em função do raio 
(tamanho) do embrião no processo de nucleação .................................................................. 45 
Figura 3.11 (b) – Destaque da figura 3.11 (a) para a energia de Gibbs no raio (tamanho) 
crítico do embrião (cluster) no processo de nucleação .......................................................... 45 
Figura 3.12 – Representação da variação da energia de Gibbs em função do raio (tamanho) do 
embrião e da supersaturação no processo de nucleação para duas soluções com 
supersaturações diferentes .................................................................................................... 47 
Figura 3.13 – Gráfico do efeito da supersaturação no processo de cristalização .................... 48 
Figura 3.14 – Representação da nucleação primária heterogênea .......................................... 50 
Figura 3.15 – Taxas de nucleação primária homogênea, primária heterogênea e nucleação 
secundária em função da supersaturação da solução ............................................................. 54 
Figura 3.16 – Perfil de concentração de crescimento dos cristais em solução supersaturada . 55 
Figura 3.17 – Diferentes tipos de crescimento de cristal com relação à supersaturação ......... 56 
Figura 3.18 – Configuração da adição e mistura dos reagentes no processo de precipitação .. 58 
Figura 3.19 – Representação fenômeno de aglomeração e quebra de partículas .................... 59 
Figura 3.20 – Relação entre supersaturação e taxa de aglomeração ....................................... 60 
Figura 3.21 – Relação entre frequência de colisões e taxa de aglomeração das partículas a 
diferentes taxas de cisalhamento .......................................................................................... 61 
Figura 3.22 – Mecanismos de formação de incrustação em resfriamento abaixo da superfície 
do líquido ............................................................................................................................. 63 
Figura 3.23 – Representação de um sólido cristalino 3.23.1 e um sólido amorfo 3.23.2 ........ 64 



 
 

Figura 3.24 – Representação dos 7 sistemas cristalinos básicos e as 14 redes de Bravais ...... 64 
Figura 3.25 – Representação de vários tipos de diferentes de sólidos para um IFA ............... 65 
Figura 3.26 – Representação de 2 formas polimórficas diferentes de um cristal (IFA) .......... 66 
Figura 3.27 – Representação das curvas de solubilidade para polimorfos do tipo monotrópicos 
(a) e enantiotrópicos (b) ....................................................................................................... 68 
Figura 3.28 – Problemas envolvendo formação de sólidos na indústria farmacêutica desde 
1985 até 2013 ...................................................................................................................... 69 
Figura 3.29 – Representação esquemática do estudo de planejamento de experimentos ........ 76 
Figura 3.30 – Representação do diagrama de causa e efeito 6 M’s ........................................ 80 
Figura 3.31 – Ilustração de diferentes opções para análises de material durante processamento
 ............................................................................................................................................ 82 
Figura 3.32 – Representação do método de funcionamento da medição de FBRM ............... 85 
Figura 3.33 – Exemplos de sinais de saída, leituras e gráficos gerados pelo FBRM .............. 85 
Figura 4.1 – Equipamento para medição de halo utilizado nas análises ................................. 96 
Figura 4.2 – Equipamento de infravermelho próximo utilizado nas análises de VM ............. 97 
Figura 4.3 – Equipamento de TGA utilizado nas análises de VM ......................................... 98 
Figura 4.4 – Célula em que foram inseridos os cadinhos para análise de hot-stage microscopy 
de VM ............................................................................................................................... 100 
Figura 4.5 – Representação de 5 difratogramas para 5 formas sólidas diferentes de um(a) 
mesmo(a) composto/substância químico(a), não relacionado com a virginiamicina 
(intensidades normalizadas) ............................................................................................... 101 
Figura 4.6 – Difratômetro de raio X utilizado nas análises .................................................. 102 
Figura 4.7 – Equipamento de microscopia eletrônica de varredura utilizado nas análises .... 103 
Figura 4.8 – Sistema utilizado para realização do teste de granulometria (Ro-Tap e conjunto 
de peneiras) ........................................................................................................................ 105 
Figura 4.9 – Equipamento de análise de tamanho de partícula por difração a laser.............. 105 
Figura 4.10 – Unidade externa de suspensão de amostra..................................................... 106 
Figura 4.11 – Instalação do medidor de temperatura no precipitador .................................. 108 
Figura 4.12 – Estação de trabalho EasyMax 402 utilizada nos testes de bancada ................ 109 
Figura 4.13 – Vácuo obtido na bomba de vácuo durante a realização dos experimentos 
simulados de evaporação .................................................................................................... 110 
Figura 4.14 – Equipamento de FBRM utilizado nos experimentos de bancada ................... 111 
Figura 4.15 – Equipamento de infravermelho (ReactIR) utilizado nos experimentos de 
bancada .............................................................................................................................. 112 
Figura 4.16 – Diagrama de causa e efeito para o processo de cristalização de virginiamicina 
(VM) ................................................................................................................................. 114 
Figura 4.17 – Tacômetro digital e agitador do precipitador (PR) ........................................ 118 
Figura 5.1 – Espectros de infravermelho próximo (NIR) das amostras 1 a 4 de VM bulk .... 120 
Figura 5.2 – Espectros de infravermelho próximo (NIR) das amostras 1 e 2 de VM bulk .... 121 
Figura 5.3 – Espectros de infravermelho próximo (NIR) das amostras 3 e 4 de VM bulk .... 121 
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) ....................................................................................................................... 122 
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) ................................................... 123 
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) ................................................................................................................ 125 



 

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) ................................................................................................................ 126 
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)
 .......................................................................................................................................... 127 
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) ................................................................................................................ 128 
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)
 .......................................................................................................................................... 129 
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) ................................................................................................................ 130 
Figura 5.12 – Imagens de microscopia de estágio a quente ilustrando a perda do solvente 
isopropanol de um solvato imerso em óleo de silicone ....................................................... 131 
Figura 5.13 – Imagens em lâmina de vidro e óleo de imersão com aumento de 100 e 200 vezes 
 .......................................................................................................................................... 132 
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) ................................................................................................................ 132 
Figura 5.15 – Difratogramas das amostras 1 a 4 de VM bulk .............................................. 133 
Figura 5.16 – Difratogramas das amostras 1 e 2 de VM bulk .............................................. 134 
Figura 5.17 – Difratogramas das amostras 3 e 4 de VM bulk .............................................. 134 
Figura 5.18 – Difratogramas normalizados das amostras 1 a 4 de VM bulk ........................ 134 
Figura 5.19 – Difratograma da amostra 1 de VM bulk e de registros encontrados no banco de 
dados ................................................................................................................................. 135 
Figura 5.20 – Microscopia óptica dos cristais de virginiamicina (VM) para as amostras 1, 2, 3 
e 4, respectivamente ........................................................................................................... 137 
Figura 5.21 – Análise de microscopia eletrônica de varredura (MEV) para as amostras 1 e 2
 .......................................................................................................................................... 138 
Figura 5.22 – Análise de microscopia eletrônica de varredura (MEV) para amostras 3 e 4 . 139 
Figura 5.23 – Regiões de análise de EDS realizadas nas amostras 1 e 2, respectivamente ... 140 
Figura 5.24 – Análise de tamanho de partícula no MEV para as amostras 1 e 2 .................. 141 
Figura 5.25 – Análise de tamanho de partícula no MEV para as amostras 3 e 4 .................. 142 
Figura 5.26 – Suspensão de virginiamicina bulk em ciclohexano (a), xilol (xileno) (b), 
propilenoglicol (c) e éter etílico (d) .................................................................................... 144 
Figura 5.27 – Suspensão de virginiamicina em água deionizada preparada para análise de 
difração a laser, demonstração de 2 amostras ..................................................................... 145 
Figura 5.28 – Gráfico da curva de distribuição e da acumulada do tamanho de partícula das 
amostras 1 a 4 de VM bulk ................................................................................................. 146 
Figura 5.29 – Fluxograma do processo de cristalização de virginiamicina (VM) ................ 155 
Figura 5.30 – Sistema da etapa de evaporação .................................................................... 157 
Figura 5.31 – Sistema da etapa de antissolvente ................................................................. 158 
Figura 5.32 – Sistema em escala de laboratório utilizado para simulação dos ensaios em 
bancada .............................................................................................................................. 162 
Figura 5.33 – Gráfico das variáveis do processo de cristalização [evaporação e precipitação 
(antissolvente)] de virginiamicina simulada em laboratório – ensaio exploratório ............... 165 



 
 

Figura 5.34 – Gráfico das variáveis do processo de cristalização [evaporação e precipitação 
(antissolvente)] de virginiamicina simulada em laboratório – ensaio .................................. 165 
Figura 5.35 – Temperaturas da camisa do cristalizador e do meio de cristalização bem como 
rotação da etapa de evaporação de VM – ensaio ................................................................. 167 
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 .. 167 
Figura 5.37 – Temperaturas da camisa do cristalizador e do meio cristalização bem com 
rotação da etapa de precipitação de VM – ensaio ............................................................... 168 
Figura 5.38 – Gráfico das variáveis do processo de cristalização etapa de precipitação 
antissolvente de virginiamicina simulada em laboratório – ensaio ...................................... 170 
Figura 5.39 – Imagens do cristalizador durante a etapa de evaporação de VM em escala 
laboratorial......................................................................................................................... 171 
Figura 5.40 – Imagens do cristalizador durante a etapa de precipitação de VM em escala 
laboratorial......................................................................................................................... 171 
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 ................................................................................................................. 172 
Figura 5.42 – Imagens da suspensão durante etapa de precipitação em escala industrial ..... 173 
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 ............................................................................................................. 174 
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 ................................................................................................................................ 174 
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) .......................................................................................................... 176 
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) ................................................................................................................... 176 
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) .......................................................................................................... 177 
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) ................................................................................................................... 177 
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 ................................................................... 179 
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 ....................................................................................... 179 



 

Figura 5.51 – Distribuição do tamanho de corda de partícula durante a realização do 
experimento de cristalização [evaporação e precipitação (antissolvente)] de virginiamicina – 
ensaio ................................................................................................................................ 180 
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 .............................................................................................................................. 181 
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 ...................................................................................................... 182 
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 ................................................................................................................................ 183 
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 ............................................................................................................ 183 
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 ................................................................ 184 
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 .............................................................. 186 
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 ......... 187 
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 ............................................................................................................ 188 
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 ........................................................................................ 189 
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
 .......................................................................................................................................... 191 
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 ................................................................................... 192 
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 ................................................................ 195 
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
 .......................................................................................................................................... 196 



 
 

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 ............................................................................................................ 197 
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 ............................................................................................. 198 
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 ............................. 200 
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 ............................................................................................................ 201 
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 203 
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 ........................................................................................ 205 
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 ............................................................... 207 
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 ...................................................................................................... 208 
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 ......................................................................... 209 
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 ........................................................................... 213 
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 ........................................................................... 214 
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 . 215 
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 .............................................. 216 
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 ........................................... 219 
Figura 5.79 – Termogramas normalizados das amostras 1 a 4 de VM bulk e para as amostras 
após EV e após PR ............................................................................................................. 221 
Figura 5.80 – Espectros das amostras 1 a 4 de virginiamicina e das amostras após EV e após 
PR ...................................................................................................................................... 223 



 

Figura 5.81 – Difratogramas normalizados das amostras 1 a 4 de VM bulk e das amostras 
após EV e após PR ............................................................................................................. 224 
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)
 .......................................................................................................................................... 225 
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) ................................................................................................................ 226 
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)
 .......................................................................................................................................... 227 
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) ................................................................................................................ 228 
Figura 5.86 – Material incrustado dentro do evaporador ..................................................... 230 
Figura 5.87 – Hidrojateamento para retirada de material incrustado no evaporador ............ 230 
Figura 5.88 – Gráfico de conversão da rotação do eixo do agitador do PR .......................... 231 
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 25-1V para a 
variável resposta atividade microbiológica (potência) contemplando os pontos centrais ..... 238 
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 25-1V para a 
variável resposta atividade microbiológica (potência) contemplando os pontos centrais ..... 240 
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 25-1V 
para a variável resposta atividade microbiológica (potência) sem contemplar os pontos 
centrais .............................................................................................................................. 242 
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 25-1V 
para a variável resposta atividade microbiológica (potência) sem contemplar os pontos 
centrais .............................................................................................................................. 242 
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 25-1V 
para a variável resposta atividade microbiológica (potência) sem contemplar os pontos 
centrais .............................................................................................................................. 244 
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 25-1V para a variável resposta atividade microbiológica (potência) sem 
contemplar os pontos centrais ............................................................................................ 244 
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 25-1V para a variável resposta atividade microbiológica (potência) sem 
contemplar os pontos centrais ............................................................................................ 245 
Figura 5.96 – Gráfico da variação da resposta atividade microbiológica (potência) (médias 
ajustadas) para os fatores principais (exceto fator A) do planejamento de experimentos 25-1V 
sem contemplar os pontos centrais ..................................................................................... 247 
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 
25-1V sem contemplar os pontos centrais ............................................................................. 248 



 
 

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) ............................................................... 249 
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) .......................................... 249 
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) .......................................... 250 
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) ........................................ 250 
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) ........................................ 251 
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) .......................... 251 
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) .......................................... 252 
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) ....................................... 252 
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) ....................................... 253 
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) ................................... 253 
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) ..................................... 254 
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) ....................... 254 
Figura 5.110 – Gráfico de cubo das médias ajustadas para atividade microbiológica (%) ... 255 
Figura AE – Gráfico de regressão para a atividade microbiológica (potência) e fator de 
sinergia (FS) ....................................................................................................................... 289 
 

  



 

LISTA DE TABELAS 
 

Tabela 3.1 – Perfil típico da qualidade do produto durante o processamento de 
clarificação/purificação/recuperação em bioprocessos .......................................................... 41 
Tabela 3.2 – Propriedades que podem ser diferentes para polimorfos de IFA ....................... 67 
Tabela 3.3 – Níveis hierárquicos para avaliação do processo de cristalização industrial de 
virginiamicina ...................................................................................................................... 89 
Tabela 4.1 – Matriz do planejamento de experimentos fatorial 26-1VI da cristalização de VM
 .......................................................................................................................................... 116 
Tabela 4.2 – Matriz do planejamento de experimentos fatorial 25-1V do processo de 
cristalização de VM ........................................................................................................... 117 
Tabela 5.1 – Atividade microbiológica (potência) dos lotes de produto acabado (VM bulk) 
utilizados na caracterização ................................................................................................ 119 
Tabela 5.2 – Eventos térmicos durante análise de TG/TGA das amostras 1 a 4 de VM bulk 123 
Tabela 5.3 – Resultados das análises de tamanho partícula para as amostras 1 a 4 de VM bulk
 .......................................................................................................................................... 146 
Tabela 5.4 – Classificação de pós por tamanho de partícula ............................................... 147 
Tabela 5.5 – Solubilidade da virginiamicina em diferentes solventes .................................. 149 
Tabela 5.6 – Solubilidade de antibióticos tipo virginiamicina em diferentes solventes ........ 150 
Tabela 5.7 – Determinação das densidades das correntes do processo industrial medidas à 
temperatura ambiente ......................................................................................................... 156 
Tabela 5.8 – Balanço de massa da etapa laboratorial .......................................................... 164 
Tabela 5.9 – Concentração das soluções/suspensões da etapa laboratorial durante evaporação
 .......................................................................................................................................... 164 
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 ....................................................................................... 211 
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 ........................................................................................ 219 
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 ........................................................................................ 221 
Tabela 5.13 – Matriz do planejamento de experimentos 26-1VI do processo de cristalização de 
VM com as variáveis respostas .......................................................................................... 233 
Tabela 5.14 – Matriz do planejamento de experimentos 25-1V do processo de cristalização de 
VM com as variáveis respostas .......................................................................................... 237 
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 
25-1V para a variável resposta atividade microbiológica (potência) contemplando os pontos 
centrais .............................................................................................................................. 239 
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 
25-1V para a variável resposta atividade microbiológica (potência) contemplando os pontos 
centrais .............................................................................................................................. 241 
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 25-1V para a variável resposta atividade microbiológica (potência) sem 
contemplar os pontos centrais ............................................................................................ 246 
Tabela 5.18 – Sumário do modelo matemático ................................................................... 247 
Tabela 5.19 – Parâmetros para estudo do caminho de ascensão .......................................... 256 

  



 
 

SUMÁRIO 

 
1. INTRODUÇÃO ............................................................................................................ 24 
2. OBJETIVOS ................................................................................................................. 29 

2.1 Objetivo geral..................................................................................................... 29 
2.2 Objetivos específicos .......................................................................................... 29 

3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA ...................................................................................... 31 
3.1 Virginiamicina (VM): desenvolvimento e definição ........................................... 31 
3.2 Processo produtivo da virginiamicina ................................................................. 37 

3.3 Processo de cristalização .................................................................................... 42 

 Nucleação e crescimento ................................................................................. 44 

3.3.1.1 Nucleação Primária ......................................................................................... 49 
3.3.1.1.1 Nucleação Primária Homogênea .................................................................. 49 

3.3.1.1.2 Nucleação Primária Heterogênea ................................................................. 50 

3.3.1.2 Nucleação Secundária ..................................................................................... 52 

3.3.1.3 Crescimento .................................................................................................... 55 

3.3.2 Tempo de indução .......................................................................................... 57 
3.3.3 Processo de cristalização por evaporação e antissolvente ................................ 57 

3.3.4 Aglomeração e quebra .................................................................................... 59 

3.3.5 Incrustação ..................................................................................................... 61 

3.3.6 Sólidos cristalinos e amorfos........................................................................... 63 
3.3.7 Polimorfismo .................................................................................................. 66 

3.4 Técnicas para Melhoria de Processo Industrial ................................................... 69 

3.4.1 Qualidade baseada no Projeto [Quality by Design (QbD)] e Qualidade baseada 
no Controle [Quality by Control (QbC)]...........................................................................69 
3.4.2 Operação Evolucionária [Evolutionary Operation (EVOP)] combinada com 
Planejamento de Experimentos [Design of Experiments (DoE)] .................................... 74 

3.4.3 Análise de risco da qualidade [Quality Risk Assessment (QRA)] – diagrama de 
causa e efeito, Ishikawa ou espinha de peixe ................................................................. 79 

3.4.4 Tecnologia Analítica de Processo – TAP [Process Analytical Technology 
(PAT)] .............................................................................................................................80 

3.4.4.1 Simulação do processo de clarificação/purificação/recuperação de 
virginiamicina em escala laboratorial com acompanhamento por Feixe de Luz Focalizado 
(FBRM) e Infravermelho Médio (MIR)......................................................................... 83 
3.4.4.2 Análise de tamanho de corda da partícula por Feixe de Luz Focalizado [Focused 
Beam Reflectance Measurement (FBRM)] .................................................................... 84 



 

3.4.4.3 Reflexão total atenuada no infravermelho médio com transformada de Fourier 
[attenuated total reflectance Fourier transform infrared (ATR-FTIR)] – MIR .............. 86 

3.4.5 Aumento da automação para melhoria do processo de cristalização de 
virginiamicina ............................................................................................................... 87 
3.5 Análise hierárquica do processo de cristalização industrial de virginiamicina ..... 88 

3.5.1 Nível 0 – Especificações iniciais ..................................................................... 89 

3.5.1.1 Performance de produto..................................................................................... 89 

3.5.1.2 Especificações de processo ............................................................................. 89 

3.5.1.3 Especificação de projeto ................................................................................. 90 
3.5.2 Nível I – Avaliação do produto ....................................................................... 90 

3.5.3 Nível II – Avaliação físico-química da cristalização de virginiamicina ............ 90 

3.5.3.1 Seleção do solvente ......................................................................................... 90 

3.5.3.2 Método de cristalização .................................................................................. 91 
3.5.3.3 Número de etapas de cristalização ................................................................... 91 

3.5.3.4 Temperatura e pressão .................................................................................... 91 

3.5.4 Nível III – Avaliação do processo de cristalização de virginiamicina .............. 92 

3.5.4.1 Modo de operação .......................................................................................... 92 
3.5.4.2 Configuração de alimentação .......................................................................... 92 

3.5.4.3 Estrutura de reciclo e purga ............................................................................. 93 

3.5.4.4 Tempo de residência ....................................................................................... 93 

3.5.4.5 Cálculos do fluxograma .................................................................................. 93 
3.5.5 Nível IV – Avaliação do cristalizador de virginiamicina ................................. 94 

3.5.5.1 Tipo de Cristalizador ...................................................................................... 94 

3.5.5.2 Controle do tamanho de partícula .................................................................... 94 

3.5.5.3 Dimensões do cristalizador ................................................................................ 94 
4 MATERIAIS E MÉTODOS ......................................................................................... 95 

4.1 Caracterização da virginiamicina (VM) bulk....................................................... 95 

4.1.1 Determinação da atividade microbiológica (potência) do antibiótico ............... 96 

4.1.2 Espectroscopia de infravermelho próximo [Near Infrared Spectroscopy (NIR)]
 .............................................................................................................................97 
4.1.3 Análise de termogravimetria [Thermogravimetric Analysis (TG ou TGA)] ..... 98 

4.1.4 Análise de Microscopia de Estágio a Quente [Hot-Stage Micrsocopy (HSM)] . 99 

4.1.5 Análise de difração de raios X {DRX [X-Ray Diffraction (XRD)]} ............... 100 

4.1.6 Análise de microscopia óptica (MO) [Optical Microscopy (OM)] ................. 102 

4.1.7 Análise de microscopia eletrônica de varredura {MEV [Scanning Electron 
Microscopy (SEM)]} .................................................................................................. 103 



 
 

4.1.8 Análise granulométrica (granulometria) (tamanho de partícula e distribuição de 
tamanho de partícula) por peneiramento [Granulometry by sieving (particle size and 
particle size distribution)] ........................................................................................... 104 

4.1.9 Análise de difração a laser (tamanho de partícula e distribuição de tamanho de 
partícula) [Laser diffraction (particle size and particle size distribution)] ................... 105 

4.2 Análise de correlação dos fatores M1 e S1 e a atividade microbiológica (potência) 
no produto acabado (virginiamicina bulk) ................................................................... 106 

4.3 Análise hierárquica do processo de cristalização industrial de virginiamicina ... 107 

4.4 Incrustação ....................................................................................................... 107 

4.5 Simulação do processo de clarificação/purificação/recuperação de virginiamicina 
em escala laboratorial ................................................................................................. 108 

4.5.1 Parâmetros e controle de processo (estação de trabalho, cristalizador e bomba de 
vácuo) ...........................................................................................................................108 

4.5.2 Análise do tamanho de corda das partículas por FBRM ................................ 111 
4.5.3 Análise de infravermelho médio (MIR) por ReactIR ..................................... 112 

4.5.4 Tempo de indução em escala laboratorial ...................................................... 113 

4.6 Análise de risco da qualidade [Quality Risk Assessment (QRA)] – diagrama de 
causa e efeito, Ishikawa ou espinha de peixe ............................................................... 113 

4.7 Operação Evolucionária [Evolutionary Operation (EVOP)] combinada com 
Planejamento de Experimentos [Design of Experiments (DoE)] .................................. 114 

4.7.1 Determinação da rotação do agitador do precipitador (PR) ............................ 117 
4.7.2 Teste hidrodinâmico de agitação do precipitador (PR) .................................. 118 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO ................................................................................. 119 
5.1 Caracterização da virginiamicina (VM) bulk..................................................... 119 

5.1.1 Atividade microbiológica (potência) – antibiograma ..................................... 119 
5.1.2 Análises de infravermelho próximo (NIR) .................................................... 120 

5.1.3 Análise de termogravimetria [Thermogravimetric Analysis (TG ou TGA)] ... 122 

5.1.4 Análises de Microscopia de Estágio a Quente [Hot-stage Microscopy (HSM)]
 ...........................................................................................................................124 

5.1.5 Análise de Difração de Raios X de Pó {PDRX [Powder X-Ray Diffraction 
(PXRD)]} ................................................................................................................... 133 

5.1.6 Análises de Microscopia Óptica (MO) [Optical Microscopy (OM)] .............. 136 
5.1.7 Análises de Microscopia Eletrônica de Varredura {MEV [Scanning Electron 
Microscopy (SEM)] .................................................................................................... 137 

5.1.8 Análise granulométrica – tamanho de partícula ............................................. 143 

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)] ................... 144 



 

5.2 Análise de correlação dos fatores M1 e S1 e a atividade microbiológica (potência) 
no produto acabado (virginiamicina bulk) ................................................................... 147 

5.3 Análise hierárquica do processo de cristalização industrial de virginiamicina ... 147 
5.3.1 Nível 0 - Especificações iniciais.................................................................... 147 

5.3.1.1 Performance de produto ................................................................................ 147 

5.3.1.2 Especificações de processo ........................................................................... 148 

5.3.1.3 Especificação de projeto ............................................................................... 149 
5.3.2 Nível I – Avaliação do produto ..................................................................... 149 

5.3.3 Nível II – Avaliação físico-química da cristalização de virginiamicina .......... 149 

5.3.3.1 Seleção do solvente ....................................................................................... 149 

5.3.3.2 Método de cristalização ................................................................................ 152 
5.3.3.3 Temperatura e pressão .................................................................................. 153 

5.3.4 Nível III – Avaliação do processo de cristalização de virginiamicina ............ 153 

5.3.4.1 Modo de operação ........................................................................................ 153 

5.3.4.2 Configuração de alimentação ........................................................................ 154 

5.3.4.3 Estrutura de reciclo e purga ........................................................................... 154 
5.3.4.4 Tempo de residência ..................................................................................... 154 

5.3.4.5 Cálculos do fluxograma ................................................................................ 154 

5.3.5 Nível IV – Avaliação do cristalizador de virginiamicina ............................... 160 

5.3.5.1 Tipo de Cristalizador .................................................................................... 160 
5.3.5.1.1 Etapa de evaporação .................................................................................. 160 

5.3.5.1.2 Etapa de antissolvente ............................................................................... 160 

5.3.5.2 Controle do tamanho de partícula .................................................................. 160 

5.3.5.3 Dimensões do cristalizador ........................................................................... 161 
5.4 Cristalização de virginiamicina em escala de laboratório .................................. 162 

5.4.1 Tempo de indução em escala laboratorial ...................................................... 217 

5.5 Avaliações do processo em escala industrial a partir dos resultados obtidos pelos 
experimentos realizados em escala laboratorial ........................................................... 218 

5.5.1 Análises das amostras após EV e após PR ..................................................... 218 
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)] ................... 218 
5.5.1.2 Tempo de residência das amostras após EV e após PR .................................. 220 

5.5.1.3 Análise de termogravimetria [Thermogravimetric Analysis (TG ou TGA)] das 
amostras após EV e após PR ....................................................................................... 221 

5.5.1.4 Análise de infravermelho próximo (NIR) das amostras após EV e após PR ... 223 



 
 

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 ................................................................ 224 

5.5.1.6 Análise de Microscopia de Estágio a Quente (Hot-Stage Microscopy) das 
amostras após EV e após PR ....................................................................................... 225 
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)]........................................................................................................... 229 

5.5.2.1 Aplicação da automação no processo de cristalização industrial de 
virginiamicina para melhoria de processo .................................................................... 229 
5.5.2.2 Determinação da rotação do agitador do precipitador (PR) ............................ 231 

5.5.2.3 Teste hidrodinâmico de agitação do precipitador (PR) .................................. 232 

5.5.2.4 Melhoria de processo aplicando as ferramentas de EVOP/DoE ..................... 232 

6 CONCLUSÕES .......................................................................................................... 257 
7 PROPOSTAS PARA TRABALHOS FUTUROS ........................................................ 259 
REFERÊNCIAS ................................................................................................................ 260 
APÊNDICE A – Resultados de microscopia eletrônica de varredura (MEV) da amostra 1 de 
VM bulk ............................................................................................................................ 281 
APÊNDICE B – Resultados de microscopia eletrônica de varredura (MEV) da amostra 2 de 
VM bulk ............................................................................................................................ 283 
APÊNDICE C – Resultados de microscopia eletrônica de varredura (MEV) da amostra 3 de 
VM bulk ............................................................................................................................ 285 
APÊNDICE D – Resultados de microscopia eletrônica de varredura (MEV) da amostra 4 de 
VM bulk ............................................................................................................................ 287 
APÊNDICE E – Análise de correlação dos fatores M1 e S1 e a atividade microbiológica 
(potência) no produto acabado (virginiamicina bulk) .......................................................... 289 



24 
Introdução 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

O crescimento populacional recente tem levado a população a patamares que há pouco 

tempo não eram previstos. Hoje somos por volta de 7,7 bilhões de pessoas, sendo estimado um 

número por volta de 10 bilhões de pessoas de pessoas no mundo para o ano de 2050, e 11 

bilhões para o ano de 2100 (PRB, 2019; ONU, 2019). 

Com o aumento da população, aumenta também a necessidade por alimentos, dentre 

eles a carne proveniente de gado, suíno, aves, peixes e crustáceos. Para conseguir a segurança 

alimentar (disponibilidade, distribuição, segurança, qualidade e nutrição adequadas) e garantir 

um futuro sustentável, uma das alternativas disponíveis é aumentar a disponibilidade de 

alimentos sem necessidade de aumento das áreas de criação dos animais para tais fins (ou seja, 

aumentar a produtividade). Assim, para aumentar a produtividade dos animais, a ciência possui 

disponível a utilização de antibióticos. Eles podem ser utilizados para os seguintes fins: 

tratamento terapêutico – quando o tratamento é realizado no animal doente; controle de doenças 

– quando todos os animais do plantel são tratados, juntamente com aquele que está doente; 

tratamento preventivo – quando os animais ainda não foram acometidos pelas enfermidades, 

mas há indícios de que o serão, e como melhoradores de desempenho – quando o tratamento é 

realizado a fim de melhorar a qualidade da microbiota intestinal dos animais, permitindo melhor 

aproveitamento dos nutrientes fornecidos com a ração e obtendo alimentos mais saudáveis. Em 

termos de importância econômica, os antibióticos são o maior grupo entre os produtos obtidos 

por processos fermentativos, sendo que os antibióticos de uso veterinário representam 2/3 da 

produção global dessas substâncias, com valor estimado de 4 bilhões de dólares (ALMEIDA; 

AMARAL; LOBÃO, 2001; FAO, 2018; CAMPOS, 2018; SAVUSHKIN et al., 2019). 

O uso de antimicrobianos (incluindo os antibióticos), apesar de tratar animais enfermos, 

controlar a disseminação de doenças e prevenir a contaminação de animais saudáveis, causa 

muita preocupação à população mundial como um todo (incluindo agências governamentais e 

organizações de saúde mundiais), tanto com relação à resistência bacteriana (desenvolvimento 

de bactérias capazes de resistir aos efeitos dos tratamentos das doenças – uma das maiores 

preocupações em saúde pública mundial) quanto com relação ao resíduo de antibiótico 

(presença de antibiótico nos tecidos dos animais tratados). Por isso surgem várias campanhas 

para banir o uso do antibiótico em humanos e em animais e o tema está sendo tratado a nível 

mundial respeitando a abordagem de Saúde Única (One Health) que trabalha em conjunto e de 



25 
Introdução 
 

maneira equivalente a saúde humana, a saúde animal e o impacto ambiental (ANVISA, 2017a; 

ALIANÇA, 2018; CAMPOS, 2018; BRASIL, 2018). 

Uma evolução quanto à necessidade de restringir ou banir a utilização de algum 

antibiótico para uma categoria específica é quando dados específicos comprovam esta 

necessidade e uma ação é tomada por agências competentes, como foi o caso do sulfato de 

colistina (Polimixina E), que teve seu uso proibido como melhorador de desempenho pelo 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) em 2016 [Instrução Normativa 

(IN) 45/2016], resultando em sua retirada imediata do mercado em  28/12/2017 por meio do 

ofício circular nº 16/2017/CPA/DFIP/MAPA/SDA/MAPA. A proibição do uso foi devida às 

recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS), uma vez que esta substância 

(colistina) é de extrema importância para saúde humana (medicamento utilizado como último 

recurso no tratamento de infecções bacterianas multirresistentes em seres humanos) sendo 

identificados microrganismos resistentes a este poderoso antibiótico [Escherichia coli  (E. coli) 

carregando o gene mcr-1] na China, Europa, Ásia, África, América do Norte, Argentina e Brasil 

(FERNANDES, 2016; FREIRE, 2016; BRASIL, 2016; BEZERRA; RODRIGUES, 2017; 

MPF, 2018; COSTA; DA SILVA, 2018). Ações preventivas e cuidados quanto à utilização de 

antimicrobianos são fundamentais e mais importantes do que ações corretivas (esta última 

podendo não ter efeito satisfatório dependendo da dimensão dos impactos).  

Um importante passo foi dado a fim de evitar a utilização desordenada dos mesmos no 

Brasil com a formação da Aliança, uma associação entre diversas entidades nacionais 

[Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para Saúde Animal (SINDAN), Associação dos 

Laboratórios Farmacêuticos Nacionais (ALANAC), Sindicato Nacional da Indústria de 

Alimentação Animal (SINDIRAÇÕES), Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), 

Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne (ABIEC), Associação Nacional da 

Pecuária Intensiva (ASSOCON), Associação Brasileira dos Criadores de Suínos (ABCS), 

Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), Associação Brasileira de Laticínios 

(Viva Lácteos), Associação Brasileira da Indústria de Insumos Farmacêuticos (ABIQUIFI) e 

Associação Brasileira da Piscicultura (Peixe BR)] (SINDAN, 2018; WHO, 2018). 

A Aliança é uma entidade que tem como missão trabalhar com seis princípios básicos 

(ALIANÇA, 2018): a) proteger a saúde e o bem-estar animal em uma abordagem unificada; b) 

usar antibióticos de forma racional e responsável; c) incentivar o desenvolvimento de novos 

produtos para prevenção e tratamento de doenças; d) proteger o comércio de proteína animal; 

e) promover a prevenção de doenças e o maior acesso a produtos, tecnologias e conhecimento; 

f) aumentar o conhecimento, a transparência e a comunicação sobre o assunto. A iniciativa da 
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Aliança foi recentemente lançada (04/09/2018) e está em linha com o Plano de Ação Nacional 

para Prevenção e Controle da Resistência aos Antimicrobianos (PAN-BR) e também com o 

Plano de Ação Nacional para Prevenção e Controle da Resistência aos Antimicrobianos no 

âmbito da Agropecuária (PAN-BR AGRO) aprovados em 2015 e lançado em 16/05/2018 pelo 

MAPA.  

O PAN-BR AGRO fomenta a prevenção das infecções por meio da adoção de boas 

práticas agropecuárias e atende os objetivos definidos entre a OMS, a Organização das Nações 

Unidas para a Alimentação e a Agricultura – FAO e a Organização Mundial de Saúde Animal 

– OIE, no Plano de Ação Global sobre Resistência aos Antimicrobianos (NASCIMENTO, 

2018; SINDAN, 2018; SUINOCULTURA INDUSTRIAL, 2018; TEJON, 2018). 

Dentre as opções disponíveis no mercado para promover o crescimento dos animais, 

aumentar produtividade, auxiliar para produção sustentável, tratar infecções gastrointestinal 

como agente terapêutico e garantir alimentos para população em geral pode ser destacada a 

virginiamicina (VM). A virginiamicina (número CAS 11006-76-1) é um antibiótico formado 

pela sinergia de duas moléculas principais denominadas de fator M1 (C28H35N3O7) e de fator S1 

(C43H49N7O10), produzidos pelo microrganismo Streptomyces virginiae. Ela tem despertado 

grande interesse de pesquisadores para o tratamento de infecções severas provocadas por 

patogênicos resistente a multidrogas, além de apresentar baixa incidência de culturas 

resistentes. A importância do gênero Streptomyces é tão expressiva que estes microrganismos 

são responsáveis pela produção de 80 % dos antibióticos existentes (THE MERCK INDEX, 

2001; PROCÓPIO et al., 2012; TONG et al., 2018). 

O uso desta molécula é aprovado pela agência regulatória americana [Food and Drug 

Administration (FDA)] sob Veterinary Master Files (VMF) número 5856 e 5882. Os VMF são 

documentos contendo informações confidenciais sobre drogas e substâncias veterinárias 

submetidos ao Center Veterinary Medicine (CVM) da agência FDA, que tem a função de 

proteger a saúde de animais e humanos por meio de aprovações e monitoramento das 

substâncias veterinárias (FDA, 2016).  

O processo produtivo de virginiamicina (VM) na forma de pó (bulk/cru/bruta) consiste, 

basicamente, de duas etapas fundamentais: fermentação e clarificação/purificação/recuperação. 

O presente estudo será relacionado com o estudo de duas das etapas produtivas do processo de 

clarificação/purificação/recuperação de virginiamicina (VM): a evaporação e a precipitação 

(etapas de um processo de cristalização), como pode ser observado no fluxograma simplificado 

das etapas na figura 1.1; os detalhes do processo produtivo de VM serão descritos na revisão 

bibliográfica – figuras 3.7 e 3.8). 
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Figura 1.1 – Fluxograma simplificado da descrição das etapas do processo de 
clarificação/purificação/recuperação de virginiamicina. Em destaque as etapas de estudo (processo de 
cristalização). 

       
Fonte: O próprio autor. 

 

Os processos de cristalização na produção de virginiamicina podem causar perdas de 

produtividade devido, por exemplo, à incrustação que pode causar paradas programadas ou não 

programadas de produção além de, possível perda de produto, trabalhos de limpeza com a 

necessidade de acompanhamento e liberação pela Segurança Industrial e, nos casos mais 

críticos, a necessidade de trabalhos em espaço confinado para adentrar no equipamento e retirar 

o material incrustado (trabalho de risco e com necessidade de treinamento específico). Ver 

exemplos de incrustações na figura 1.2). Por isso, o motivo principal deste trabalho foi estudar 

e aprofundar os conhecimentos do processo de cristalização de virginiamicina bem como da 

caracterização deste composto e dos fenômenos envolvidos nos processos de cristalização a fim 

de propor melhorias e medidas de controle para diminuir e/ou eliminar as incrustações e as 

paradas e perdas de produção atuando no gerenciamento dos riscos e também promovendo 

desenvolvimento tecnológico pela melhoria de processos. 

Processo de 
Cristalização  
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Figura 1.2 – Exemplos de material acumulado dentro do equipamento: nas figuras à esquerda o 
equipamento limpo e à direita equipamento com material incrustado (três ocasiões distintas). 

   

   

    
Fonte: O próprio autor.
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo geral 

 

O objetivo geral do trabalho foi realizar uma análise sistemática da etapa de cristalização 

[evaporação e precipitação (antissolvente)] de virginiamicina (VM) no processo de 

clarificação/purificação/recuperação deste composto, visando a reduzir ou eliminar problemas 

críticos de incrustação nestas etapas produtivas e também aumentar a potência (atividade 

microbiológica) do produto acabado. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

1. Por meio de análise hierárquica do processo avaliar o processo produtivo de 

clarificação/purificação/recuperação estabelecido industrialmente; 

2. Promover o gerenciamento de riscos iminentes aos processos de cristalização de 

virginiamicina (tais como de parada de produção e perda de produto) bem como promover a 

melhoria do processo por meio do aumento da automação da planta e aprofundamento do 

conhecimento deste processo de cristalização aplicando conceitos de Quality by Design (QbD) 

e Quality by Control (QbC); 

3. Avaliar as condições em que o processo produtivo estava sendo conduzido com 

intuito de transformar o processo de uma operação estática para uma operação evolucionária – 

Evolutionary Operation (EVOP); 

4. Por meio de um planejamento de experimentos [Design of Experiments (DoE)], 

avaliar as interferências de parâmetros de processo no tamanho e tipo das partículas de VM, 

nas incrustações críticas da precipitação antissolvente e na potência final (atividade 

microbiológica) do antibiótico em escala industrial; 

5. Aplicar a ferramenta de Process Analytical Technology (PAT) na formação das 

partículas de virginiamicina (processo de cristalização deste composto) com o 

acompanhamento do processo em escala laboratorial pelas técnicas de infravermelho [infrared 

(IR)] e de Feixe de Luz Focalizado [Focused Beam Reflectance Measurement (FBRM)] com a 

finalidade de avaliar se estas técnicas seriam capazes de coletar e fornecer informações do 

processo de cristalização de virginiamicina para realizar o monitoramento em tempo real deste 

processo; 
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6. Determinar características importantes desta partícula tais como tamanho de 

partículas e distribuição de tamanho de partículas, cristalinidade, polimorfismo, amorfismo, 

solvatação, entre outros, uma vez que diferenças nestas propriedades podem causar impactos 

no processamento do produto acabado [a fim de verificar os possíveis impactos na própria 

incrustação do material na etapa de precipitação e também os impactos nas demais etapas de 

processamento tais como filtração, secagem e armazenamento, bem como, na aplicação do 

produto (atividade microbiológica)].
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1IFA (API) é uma substância química ativa, fármaco, droga, ou matéria-prima que tenha propriedades 
farmacológicas com finalidade medicamentosa utilizada para diagnóstico, alívio, ou tratamento, empregada para 
modificar ou explorar sistemas fisiológicos ou estados patológicos em benefício da pessoa na qual se administra. 
Quando se destinada a emprego em medicamentos, devem atender às exigências previstas nas monografias 
individuais (FARMACOPEIA BRASILEIRA, 2010). 
 

3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

3.1 Virginiamicina (VM): desenvolvimento e definição 

 

A virginiamicina (VM) é um insumo farmacêutico ativo {IFA [Active Pharmaceutical 

Ingredient (API)]}1 que começou a ser produzido no Brasil no ano de 2006 após transferência 

de tecnologia da Bélgica em 2005. A virginiamicina está compreendida entre os farmoquímicos 

de maior valor de exportação e também um dos pioneiros em exportação do país, sendo que 

como melhorador de desempenho ela otimiza a absorção e o metabolismo dos nutrientes, 

melhora o estado do epitélio do intestino delgado, reduz a incidência de diarreia, inibe a síntese 

de toxinas e metabólitos prejudiciais pela microbiota intestinal, apresenta maior inibição do 

ácido lático em relação aos ionóforos e aumenta o ganho de peso (aumento de rendimento) de 

carcaça dos animais (SORIO et al., 2012; MEDEIROS; GOMES; BUNGENSTAB, 2015; USP-

ESALQ, 2015; TONG et al., 2018; SAVUSHKIN et al., 2019).   

O sucesso do uso destes compostos e algumas vantagens de utilização da virginiamicina 

(VM) como promotor de crescimento são (COCITO, 1979; SAVUSHKIN et al., 2019): 

a) Toxicidade extremamente baixa; 

b) Não há acúmulo detectável nos tecidos animais, até mesmo utilizando 

métodos bastante sensíveis, acurados e precisos, como o desenvolvido por 

Wang et al. (2018) que possui limite de detecção abaixo de 10 µg/kg e limite 

de quantificação abaixo de 50 µg/kg;  

c) Produção praticamente indetectável de mutantes resistentes na flora 

intestinal; 

d) Inibição praticamente restrita dos microrganismos gram-positivos e poucos 

gram-negativos [incluindo Clostridium perfringens, Staphylococcus spp., 

Microccocus spp., Campylobacter spp., Listeria spp., clamídia (C. 

trachomatis, C. pneumoniae), e micoplasma (M. pneumoniae)];
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2GONZALES, T. A. Informação pessoal, 07/11/2019. 
 

 

e) Indução rara, se houver, de epissoma transportada por plasmídeos gram-

negativos; 

f) Biodegradabilidade em fezes de gado. 

 

A virginiamicina (Staphylomycin, Virgimycin, SKF-7988, Eskalin, Stafac, 

Staphylomycine), inicialmente denominada de antibiótico número 899, é resultante da 

fermentação de uma linhagem de Streptomyces com aspecto morfológico e algumas das 

propriedades bioquímicas muito similares com a Streptomyces virginiae (ver figura 3.1) (THE 

MERCK INDEX, 2001; LANOOT et al., 2005).  

 

Figura 3.1 – Imagens da colônia e do microrganismo Streptomyces virginiae. A) Imagem da colônia 
(lupa Nikon 89043) com aumento de 8x e B) Imagem do microrganismo (microscópio Olympus BH-2 
equipado com uma câmera fotográfica BEL-Eurekam 5.0) com aumento de 1500x  

    
Fonte: O próprio autor (informação pessoal)2. 

 

O microrganismo foi originalmente isolado nos anos 50 (cultura 899) de uma amostra 

de solo Belga e tem o registro na American Type Culture Collection (ATCC), principal 

organização global de recursos e padrões biológicos, sob número 13161. Em 1955 foi 

ocasionalmente utilizada para infecções estafilocócicas em humanos na Bélgica pela indústria 

de vacinas Recherche et Industrie Thérapeutiques (R.I.T.) empresa adquirida pela atual 

GlaxoSmithKline – GSK; e encontrou o principal mercado que é a utilização como promotor de 

A B 
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crescimento para animais. A produção de virginiamicina foi posteriormente adquirida pela 

Pfizer e finalmente pela atual fabricante da molécula, a empresa Phibro Saúde Animal 

Internacional Ltda. {PSAI [Phibro Animal Health Corporation (PAHC)]}. Esta cultura da 

Streptomyces virginiae (899) ou ATCC nº 13161 vem sendo extensamente utilizada num 

programa industrial de seleção de cultura realizada pela empresa Phibro, conforme pode ser 

observado na árvore genealógica desta cultura até o final do ano 2000, figura 3.2 (DE SOMER; 

VAN DIJCK, 1955; UNITED STATES PATENT OFFICE, 1962; COCITO, 1979; BIOT, 

1984; THE MERCK INDEX, 2001; LANOOT et al., 2005; PULSAWAT; KITANI; NIHIRA, 

2007; NOTT et al., 2009; MAST; WOHLLEBEN, 2014). 

 

Figura 3.2 – Árvore genealógica do microrganismo Streptomyces virginiae, cultura 899 e seus mutantes 
até final do século 20. Linha pontilhada: variações espontâneas e linhas contínuas: mutagênese induzida 

 
Fonte: Lanoot et al. (2005). 

 

Na árvore da figura 3.2 é possível observar linhas pontilhadas e linhas contínuas, sendo 

que na linha pontilhada são representadas as variações espontâneas da cultura (seleção natural 

realizada em 1996 por meio de cultivos repetidos e o simples isolamento da cultura a partir das 

células 899 liofilizada) e na linha contínua são representadas as mutagêneses induzidas, obtidas 

a partir de sucessivas rodadas de mutagêneses sendo os tratamentos de luz ultravioleta (U.V.), 

metil-nitro-nitrosoguanidina (MNNG ou NTG) e radiação gama, os mais utilizados (LANOOT 

et al., 2005). 
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Os 19 mutantes presentes na árvore foram escolhidos baseados na produção de 

virginiamicina (levando em consideração os não-produtores, superprodutores, produtores de 

virginiamicina fatores M ou S), a habilidade de esporulação e a coloração do substrato e do 

micélio. Este primeiro grupo foi escolhido entre várias centenas de milhares de cepas isoladas 

ao longo de 40 anos (LANOOT et al., 2005). 

O uso da virginiamicina (VM) em humanos foi restrito por não ser competitivo com as 

demais moléculas disponíveis no mercado devido à dificuldade de testes da VM em sangue e 

principalmente devido à sua baixa solubilidade em água e reabsorção (COCITO, 1979; PARIS 

et al., 1990). 

A virginiamicina pertence à família das estreptograminas, que compreende duas 

substâncias não relacionadas química e estruturalmente, mas que possuem algumas 

propriedades semelhantes: a estreptogramina A (SA) e a estreptogramina B (SB). O grupo da 

estreptogramina A são compostos lactonas macrocíclicas (macrolactonas) poli-insaturadas 

pertencentes à família dos policetídeos (metabólitos secundários naturais produzidos 

principalmente por fungos, bactérias e plantas e por alguns animais); e o grupo da 

estreptogramina B são compostos hexa- ou hepta- depsipeptídeos cíclicos, os peptídeos não 

ribossomais (metabólito também produzido principalmente por fungos, bactérias e plantas e por 

alguns animais). Na virginiamicina estes grupos separados de estreptograminas são 

representados por: fator M (grupo A) e fator S (grupo B), conforme figura 3.3 (MUKHTAR; 

WRIGHT, 2005; ANVISA, 2016a; RUSSIAN FEDERATION, 2017).  

 

Figura 3.3 – Representação da estrutura química dos dois fatores independentes M1 e S1 da 
virginiamicina provenientes do microrganismo Streptomyces virginiae 

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Biot (1984); Gosselé et al. (1991). 

 

Fator M1 Fator S1 
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Conforme Crooy e De Neys (1972), o fator M1, de fórmula molecular C28H35N3O7 e 

peso molecular 525,607 g (figura 3.3), combate principalmente Micrococcus aureus e o fator 

S1, de fórmula molecular C43H49N7O10 e peso molecular 823,911 g (figura 3.3), combate 

principalmente Bacillus subtilis. Além destes dois componentes principais M1 e S1, há 

porcentagens muito pequenas de outros fatores, que não são considerados no combate de 

bactérias.  

Os dois fatores (M1 e S1) são individualmente bactericidas, mas, a combinação destes 

representa um efeito sinérgico forte (aumentando a atividade antimicrobiana em 3,5 a 4 vezes) 

contra uma ampla variedade de bactérias patogênicas, sendo que a ligação em posições 

específicas e irreversíveis na subunidade 50S dos ribossomos das bactérias inibem a síntese de 

proteínas causando a redução no crescimento (bacteriostase) ou morte da bactéria (atividade 

bactericida). Esta rara característica de sinergia provoca uma falta de qualquer resistência 

significativa de microrganismo à virginiamicina, mesmo após a utilização a longo prazo. Nas 

figuras 3.4 e 3.5 é possível notar uma curva da concentração de cada um dos fatores M e S (eixo 

da ordenada) e o impacto desta concentração na atividade do antibiótico (eixo da abcissa) (NG, 

2007; PULSAWAT; KITANI; NIHIRA, 2007; MASSINI, 2009; NOTT et al., 2009; BATISTA 

et al., 2011; DE OLIVEIRA, 2012; BORGES, 2013; NUÑEZ, 2013; MAST; WOHLLEBEN, 

2014; PRADO, 2014; SANTOS, 2014; ANVISA, 2016a; TONG et al., 2018; RUSSIAN 

FEDERATION, 2017; SAVUSHKIN et al., 2019).  

 

Figura 3.4 – Gráfico da atividade do antibiótico de virginiamicina contra Staphylococcus aureus. 
Comparação entre as porcentagens dos dois fatores M e S 

 
Fonte: Biot (1984). 
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Figura 3.5 – Efeito da sinergia dos fatores M e S in vitro e in vivo. A – Efeito inibitório em 3 culturas 
de bactérias gram-positivas (Streptococcus pyogenes, –o–; Sarcina lutea, – - - – e Bacillus subtilis, - - o 
- -) e B – Ação terapêutica da administração em ratos 

 
Fonte: Adaptado de Cocito (1979). 

 

A virginiamicina padrão original foi preparada em 1958 a partir de um dos primeiros 

lotes de produção industrial do antibiótico e que havia atingido o melhor resultado naquela 

época sendo, portanto, a atividade definida deste lote padrão como 100 %. Com as melhorias 

de processo alcançadas ao longo do tempo os lotes de VM atingiram valores de atividade 

maiores do que o lote considerado como padrão, assim, as atividades microbiológicas do 

antibiótico atualmente ultrapassam o valor de 100 % (GOSSELÉ et al., 1991). 

No Brasil, a virginiamicina é utilizada pelos pecuaristas, desde 2006, para acelerar a 

engorda dos animais durante o período de confinamento, em geral 120 dias antes do abate. A 

molécula ajuda na digestão do capim ingerido, induzindo o gado a um maior consumo de 

pastagem e melhor aproveitamento de seus nutrientes, além de controlar a proliferação de 

algumas bactérias inoportunas no sistema digestivo (agindo como melhorador de desempenho) 

(COSTA, 2016). 

Outra vantagem da utilização da virginiamicina como melhorador de desempenho para 

o gado é a diminuição e redução da produção de gás metano, reduzindo diretamente os impactos 

negativos no meio ambiente, pois, fração expressiva dos gases do efeito estufa são gerados 

pelos ruminantes. A redução do gás metano é alcançada devido ao melhor aproveitamento dos 

alimentos pelos animais, evitando a perda da energia na forma de gases.  Além da redução do 
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gás metano, há também a redução da possível contaminação das águas (lençol freático) por 

lixiviação por evitar a excreção de nitrogênio nas fezes e urina (BATISTA et al., 2011). 

Além de ser um melhorador de desempenho, prevenir doenças, promover o crescimento 

e aumentar a eficiência da alimentação dos animais, a virginiamicina também é aplicada e 

utilizada nas usinas para combater a contaminação bacteriana na fermentação de álcool (etanol) 

a fim de evitar o crescimento de microrganismos indesejáveis neste tipo de processo, pois níveis 

elevados destes microrganismos indesejáveis resultam em perda de rendimento e queda na 

viabilidade do fermento [uma contaminação por bactérias ácido-láticas (BAL) pode causar uma 

perda relativa de 1 a 22 % do rendimento do etanol]. Os antibióticos podem ser utilizados na 

fermentação de álcool porque as leveduras possuem morfologia e fisiologia distintas das 

bactérias, não sendo, portanto, afetadas (ISLAM, 1999; MULTICIÊNCIA, 2012; MAST; 

WOHLLEBEN, 2014; WALTER et al., 2019).  

Dentre os antibióticos disponíveis para utilização na produção de etanol 

(clortetraciclina, eritromicina, monensina, oxitetraciclina, penicilina G, tetraciclina e 

virginiamicina), os mais utilizados são a penicilina G e a virginiamicina. Entre ambos, a 

virginiamicina pode ser considerada a escolha mais prudente porque nos estudos realizados por 

Walter et al. (2019) a utilização subletal deste antibiótico a longo prazo (69 dias) não resultou 

em resistência bacteriana em nenhuma das duas culturas estudadas (Lactobacillus plantarum e 

Lactobacillus paracasei), sendo a aquisição de resistência bacteriana por utilização de 

virginiamicina na fermentação contínua pela indústria de produção de etanol, desconhecida. 

 

3.2 Processo produtivo da virginiamicina 

 

O processo de produção da virginiamicina, como todo processo fermentativo, é 

composto pelas seguintes etapas básicas (BERSANETTI, 2001; STANBURY; WHITAKER; 

HALL, 2017): 

a) Preparação do micélio do microrganismo Streptomyces virginiae para o 

desenvolvimento do inóculo; 

b) Esterilização dos equipamentos, tanques, matérias-primas etc.; 

c) Germinação do microrganismo para obtenção de quantidade suficiente de 

cultura ativa e isenta de microrganismo estranho para inoculação do 

fermentador; 

d) Condições propícias para o desenvolvimento, produção propriamente dita e 

acúmulo do antibiótico; 
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e) Clarificação/purificação/recuperação do antibiótico; 

f) Descarte e tratamento dos efluentes do processo. 

 

As etapas básicas foram representadas num esquema simplificado de um processo de 

fermentação tradicional retirado de Bersanetti (2001) e Stanbury; Whitaker; Hall (2017), sendo 

realizadas algumas adequações em algumas etapas e/ou equipamentos para melhor representar 

a produção de virginiamicina (figura 3.6). 

 

Figura 3.6 – Representação simplificada e geral de um processo fermentativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Fonte: Adaptação de Bersanetti (2001) e Stanbury; Whitaker; Hall (2017). 
 

Após a produção do antibiótico nas etapas de fermentação, o caldo fermentado passa 

pelos processos de separação na planta de clarificação/purificação/recuperação. Uma das 

técnicas mais utilizadas para extração de antibióticos de biomatrizes é a extração líquido-líquido 

(ELL), uma das primeiras técnicas para extração de medicamentos (FEDENIUK; SHAND, 

1998). Além disso, por volta de 70 % dos produtos vendidos em indústrias de processos 

Recebimento e 
tratamento caldo 
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químicos e farmacêuticos estão na fase sólida sendo que nesta última (farmacêutica) mais de 

90 % de todos os produtos fabricados (tais como comprimidos, aerossóis, cápsulas, suspensões 

e supositórios) contêm substâncias na forma de particulados (geralmente cristalinos) sendo, 

portanto, a cristalização um importante processo tecnológico para formação de partículas 

(HIRATA, 2009; SECKLER, 2011; FINZER; MALAGONI, 2016; LEE; ERDEMIR; 

MYERSON, 2019). 

 A planta de clarificação/purificação/recuperação de virginiamicina possui os processos 

citados anteriormente e pode ser representada resumidamente conforme o fluxograma da figura 

3.7, sendo a descrição das etapas realizada em sequência (BIOT, 1984; GU, 2000; NOTT et al., 

2009): 

 
Figura 3.7 – Fluxograma de processo de clarificação/purificação/recuperação de virginiamicina 

 
Fonte: Adaptado de Biot (1984). 

 

O caldo fermentado (contendo células, nutrientes, antibiótico, água etc.) é transferido 

para o tanque de recebimento na planta de clarificação/purificação/recuperação aonde é tratado 

com ácido sulfúrico para acidificação do meio. O caldo tratado é enviado para a etapa de 

extração líquido-líquido em que é realizada a extração do antibiótico com o solvente metil 
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isobutil cetona recuperado (MIBC recuperado) por 3 vezes. O caldo fermentado gasto após 

extração (contendo água, nutrientes, células etc.) é enviado para etapa de recuperação de 

solventes 1 (recuperação de MIBC) em que é realizada a recuperação de traços do solvente 

MIBC presente no caldo gasto, sendo o solvente direcionado para o tanque de estocagem de 

MIBC e o caldo gasto para a planta de tratamento de efluentes. A solução de MIBC com VM 

obtida da etapa de extração (MIBC rico) é então enviada para a etapa de decantação para 

remoção de caldo gasto remanescente na solução de MIBC + VM (os traços de caldo gasto 

retirado pelo fundo do decantador é denominado de emulsão e é direcionado para o tanque de 

recebimento e tratamento de caldo fermentado). Após decantação a solução de MIBC + VM 

(MIBC rico) é retirada lateralmente do decantador e enviada para a etapa de evaporação à vácuo 

que consiste em remover o solvente e concentrar a solução até atingir a supersaturação (força 

motriz para cristalização, como será visto no item 3.3) e o início da formação das partículas de 

virginiamicina (cristalização). Ao final da etapa de evaporação (cuja extensão dependerá da 

concentração de antibiótico presente na solução) a suspensão (MIBC e partículas de VM) é 

transferida para a etapa de precipitação para promover a remoção da maior parte da VM solúvel 

remanescente no MIBC pela adição do antissolvente hexano. Após a precipitação é realizada a 

centrifugação da suspensão (hexano + MIBC + VM) promovendo a separação das partículas de 

VM da mistura dos solventes hexano + MIBC; a mistura dos solventes é enviada para etapa de 

recuperação de solventes 2 (sistema que separa e recupera o solvente MIBC e o solvente 

hexano) e as partículas de virginiamicina são retidas no tecido filtrante da centrífuga (CE). Na 

etapa de centrifugação, por medida de segurança de processo, é essencial a transformação da 

atmosfera interna do equipamento em inerte, realizada pela adição de gás nitrogênio (N2) (todos 

os demais tanques e equipamentos que utilizam solvente na planta possuem entrada automática 

de gás nitrogênio para inertização). Após a centrifugação, as partículas de VM são direcionados 

para o secador à vácuo, obtendo assim, as partículas de VM bulk (cru/bruta) secas. As partículas 

secas (pó muito fino) são direcionadas para o homogeneizador de fitas (ribbon blender – RB) 

e para posterior embalagem do material na forma de pó obtendo o produto acabado e insumo 

farmacêutico ativo {IFA [Active Pharmaceutical Ingredient (API)]} VM bulk (cru/bruta). 

Na figura 3.8 está a ilustração do aspecto físico das misturas em cada uma das etapas do 

processo produtivo. 
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Figura 3.8 – Fluxograma de processo de clarificação/purificação/recuperação de virginiamicina 
ilustrado 

 
Fonte: O próprio autor. 

 

Na tabela 3.1 está representado o perfil da qualidade do produto acabado durante o 

processo de clarificação/purificação/recuperação. 

 
Tabela 3.1 – Perfil típico da qualidade do produto durante o processamento de 
clarificação/purificação/recuperação em bioprocessos 

 
Fonte: Adaptado de DORAN, 2013. 

 

Como pode ser verificado na tabela 3.1, nas etapas de 

clarificação/purificação/recuperação de bioprocessos que aplicam cristalização (seguida de 

centrifugação e secagem) como processo de separação final para produtos sólidos, como é o 

caso da virginiamicina, são obtidos produtos de alta concentração e alta qualidade. 

Etapa Unidade de         
operação típica

Concentração do 
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Qualidade do        
produto (% mássica)

Recebimento do caldo fermentado - 0,1 - 5 0,1 - 1
Remoção das células Filtração 1 - 5 0,2 - 2

Separação inicial Extração 1 - 50 1 - 10
Purificação do produto Cromatografia 50 - 200 50 - 80

Separação final Cristalização 50 - 200 90 - 100
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Os processos de clarificação/purificação/recuperação são considerados uma parcela 

importante do custo final dos bioprocessos porque é necessário promover a separação do 

produto de um grande volume de caldo fermentado. Além disso, é necessário utilizar processos 

delicados o bastante para preservar a atividade microbiológica do produto acabado e podendo 

ser, às vezes, a etapa limitante de desenvolvimento dos processos bioquímicos, justificando o 

aperfeiçoamento dos modelos termodinâmicos para o cálculo de equilíbrio de fases e sendo, o 

estudo (teórico e prático) da termodinâmica de bioprodutos, uma das principais fronteiras da 

engenharia química (XU et al., 2001; ALVES, 2013; CHUO et al., 2018).  

A etapa de cristalização é um dos principais processos de clarificação, recuperação e 

purificação porque é a partir desta etapa que se obtém a partícula (determinando a qualidade, 

pureza e granulometria) sendo largamente utilizada nas indústrias alimentícias e farmacêuticas 

(DUFFY, 2012; PORRU; ÖZKAN, 2017; WANG; LI; LAKERVELD, 2018). 

 

3.3 Processo de cristalização 

 

A cristalização é um processo de separação que está relacionado com a mudança de fase 

em sistemas sólido-líquido e, por isso, a análise destes processos tem início por meio dos 

diagramas de fase. Em cristalização a partir de soluções (como é o caso de estudo), é usual 

apresentar as informações de equilíbrio de fase na forma de curvas de solubilidade, como pode 

ser ilustrado na figura 3.9 (LEWIS et al., 2015; WANG; LI; LAKERVELD, 2018). 

 

Figura 3.9 – Representação típica da curva de solubilidade de uma substância 

 
Fonte: Adaptado de Silva (2012). 
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Os processos elementares relacionados com a cristalização clássica (tais como 

nucleação e crescimento de cristais) de um soluto a partir de uma solução somente ocorrem 

quando a solução atinge o estado de supersaturação (região em que a concentração do soluto é 

maior do que a concentração do soluto estabelecida no equilíbrio), região representada acima 

da curva de solubilidade (S) no diagrama de fases da figura 3.9, portanto, a supersaturação 

(caracterizada pela diferença entre o potencial químico do soluto no estado de supersaturação e 

no estado de equilíbrio) é a força motriz termodinâmica para a ocorrência da cristalização 

(SILVA, 2012; LEWIS et al., 2015; FINZER; MALAGONI, 2016; WANG; LI; LAKERVELD, 

2018). 

A curva de solubilidade (S) representa o equilíbrio termodinâmico, estado em que soluto e 

solvente estão em concentrações equilibradas e são estáveis. Esta região da curva S é a solução 

saturada. Nesta região a solução contém a quantidade máxima de soluto dissolvido no solvente. 

A região abaixo da curva de solubilidade (S) é a representação da solução subsaturada, região 

em que a concentração do soluto é menor do que a concentração estabelecida no equilíbrio, 

portanto, não ocorre cristalização, mas dissolução. A região acima e mais próxima da curva de 

saturação (S) é a região metaestável, região em que os cristais aumentam de tamanho e ocorre 

nucleação secundária. A região lábil fica acima da região metaestável e é a região em que ocorre 

ao mesmo tempo o crescimento de cristais e a formação de novos cristais (nucleação primária), 

nesta região ocorre a nucleação espontânea e a cristalização ocorre muito rapidamente levando 

a concentração da solução diminuir. E, por fim, o limite metaestável (curva pontilhada) que é a 

representação da curva que separa a região metaestável da região lábil delimitando a máxima 

supersaturação atingível no processo típico de cristalização de uma substância (COSTA; 

GIULIETTI, 2010; SILVA, 2012; LEWIS et al., 2015; AMBROZIN, 2016; FINZER; 

MALAGONI, 2016). 

Nas equações (1), (2) e (3) estão representadas as definições descritas nos parágrafos 

anteriores em termos de equações termodinâmicas (LEWIS et al., 2015; FINZER; 

MALAGONI, 2016): 

 

Solubilidade/equilíbrio (curva S): μ( ) = μ( ) = μ ; ∆µ = 0 (1) 

 

Supersaturação: μsoluto
(L) > μsoluto

(S) ; ∆µ = μsoluto
(L) - μsoluto

eq , sendo ∆µ > 0  (2) 
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Subsaturação: μsoluto
(L) < μsoluto

(S) ; ∆µ < 0     (3) 

  

 Nucleação e crescimento 

 

Conforme descrito no item 3.3, a nucleação é uma das etapas elementares do processo 

de cristalização e é o processo de formação dos núcleos (a interface entre a fase líquida e sólida 

a partir dos quais os cristais/partículas crescem), isto é, é a criação de cristais/partículas numa 

solução supersaturada. Na figura 3.10 está a representação da formação dos embriões e núcleos 

(ABRAHÃO, 2007; BERNARDO, 2007; COSTA; GIULIETTI, 2010; MARTINS; 

TRINDADE, 2012; MARUYAMA, 2019). 

 

Figura 3.10 – Representação da formação de embriões (clusters) e núcleo 

 
 

Fonte: Adaptado de Lewis et al., 2015 e Seckler (2016)3. 

 

A formação de núcleos/cristais/partículas acontece quando os embriões/clusters 

(aglomerados de moléculas do cristal/partícula que se formam por foças intermoleculares 

relativamente fracas e regularmente organizadas e que, por serem fracas, também se desformam 

constantemente em solução – processo reversível) atingem um raio (ou tamanho) crítico (r*) 

suficiente para vencer a barreira da energia livre de Gibbs crítica (∆G*) iniciando a formação 

dos núcleos. A partir da formação, os núcleos crescem e formam cristais/partículas estáveis, 

portanto, não ocorrendo mais a dissociação do cristal/partícula (ABRAHÃO, 2007; 

BERNARDO, 2007; COSTA; GIULIETTI, 2010; MARTINS; TRINDADE, 2012; ERDEMIR; 

LEE; MYERSON, 2019; MARUYAMA, 2019). 
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Esta barreira energética (energia livre crítica de Gibbs), bem como o raio (tamanho) 

crítico (r*) são representados na figura 3.11 (a) e em destaque na figura 3.11 (b). 

 
Figura 3.11 (a) – Gráfico representativo da energia livre de Gibbs em função do raio (tamanho) do 
embrião no processo de nucleação 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Lewis et al. (2015). 
 
Figura 3.11 (b) – Destaque da figura 3.11 (a) para a energia de Gibbs no raio (tamanho) crítico do 
embrião (cluster) no processo de nucleação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Acácio (2006). 
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No gráfico representado na figura 3.11 (a) é possível observar uma variação negativa e 

uma variação positiva da energia de Gibbs. A energia negativa é a energia resultante da 

transferência do soluto da fase líquida para a fase sólida que é liberada pelo sistema, 

representando a energia livre de volume (∆Gvolume), já, a energia positiva é a energia requerida 

pelo sistema para formação das novas superfícies sólidas que estão sendo criadas no líquido 

(interface entre o sólido e o líquido que exige um consumo de energia pelo sistema), sendo 

representada pela energia de superfície (∆Gsuperfície), portanto, a variação da energia livre de 

Gibbs (∆G) para a formação do embrião (cluster) é dada por (ABRAHÃO, 2007; BERNARDO, 

2007; DAVEY; GARSIDE, 2000; PASQUA, 2003; COSTA; GIULIETTI, 2010; MARTINS; 

TRINDADE, 2012; LEWIS et al., 2015; ERDEMIR; LEE; MYERSON, 2019; MARUYAMA, 

2019): 

 

∆G (r) = ∆Gvolume (r) + ∆Gsuperfície (r)     (4) 

 

Como a formação de pequenos embriões (clusters) se assemelham a esferas, a 

contribuição da formação de volume é negativa e contribuição de formação da superfície é 

positiva, a equação 4 se torna (PASQUA, 2003; LEWIS et al., 2015; ERDEMIR; LEE; 

MYERSON, 2019; MARUYAMA, 2019): 

 

∆G (r) = −  ∆μ + 4πr γ      (5) 

 

Em que: Vm = Volume molecular [m3/molécula]; 

   ∆µ = diferença de potencial químico sólido e líquido [J/molécula de soluto]; 

   γ = energia livre interfacial [J/m2]; 

   r = raio (tamanho) do embrião (cluster) [m]. 

 

A partir da equação da energia livre de Gibbs em função do raio (tamanho) do embrião 

(cluster), é possível estimar o valor de raio (tamanho) crítico (r*) derivando a equação (5) e 

igualando a zero, uma vez que neste ponto a variação de energia atinge o valor máximo 

(PASQUA, 2003; LEWIS et al., 2015; ERDEMIR; LEE; MYERSON, 2019; MARUYAMA, 

2019): 
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(∆  ( ))
 

= −  ∆μ + 8πrγ = 0     (6) 

 

𝑟∗ =
∆

       (7) 

 

Como pode ser observado na figura 3.11 (b) os embriões (clusters) com raio (tamanho) 

menor do que o crítico (r*) tendem a se redissolver, pois o aumento/crescimento do embrião 

demandaria de energia para aumentar/crescer, havendo o deslocamento do sistema para o estado 

de menor energia. Da mesma forma, os embriões com raio (tamanho) maiores do que o crítico 

(r*) crescem (nucleação) porque o aumento do raio também tende a um decréscimo da energia 

(havendo também o deslocamento do sistema para o estado de menor energia). O embrião com 

raio (tamanho) igual ao crítico (r*) tem a capacidade de redissolver ou formar cristal/partícula 

representando o núcleo (novos cristais/partículas de tamanho zero), assim, é possível  concluir 

que (COSTA; GIULIETTI, 2010):  

r < r* → embrião (cluster);  

r = r* → núcleo e;   

r > r* → cristal.   

A influência da supersaturação na variação da energia de Gibbs para um sistema durante 

a nucleação pode ser observada na figura 3.12. 

 

Figura 3.12 – Representação da variação da energia de Gibbs em função do raio (tamanho) do embrião 
e da supersaturação no processo de nucleação para duas soluções com supersaturações diferentes 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Davey e Garside (2000). 
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Conforme pode ser observado na figura 3.12, o grau de supersaturação da solução 

influencia o tamanho do raio (tamanho) crítico (r*) do embrião (cluster) e na variação de energia 

necessária (∆G*) para que o sistema ultrapasse a barreira energética para ocorrência da 

nucleação. Assim, o grau de saturação da solução representada pela curva azul (2) é maior do 

que o grau de saturação da solução representada pela curva preta (1): (Δµ2 > Δµ1) (DAVEY; 

GARSIDE, 2000). 

Na figura 3.13 é apresentado o gráfico de tamanho médio de cristais (Lm), a taxa de 

crescimento cristalino (G) e taxa de nucleação (J/B0) em função da supersaturação (∆µ) da 

solução. 

 

Figura 3.13 – Gráfico do efeito da supersaturação no processo de cristalização 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Nývlt, Hostomský e Giulietti (2001). 

 

Como pode ser observado na figura 3.13, a supersaturação (∆µ) influencia 

significativamente no tamanho médio de cristais (Lm), pois soluções com supersaturação maior 

apresentam tamanho médio de cristais significativamente menores, consequência da taxa de 

crescimento cristalino (G) com função praticamente linear da supersaturação e do rápido 

crescimento da taxa de nucleação (J/B0) que é praticamente desprezível em baixas 

supersaturações (NÝVLT; HOSTOMSKÝ; GIULIETTI, 2001). 

A nucleação pode ser dividida em nucleação primária e nucleação secundária.  
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3.3.1.1 Nucleação Primária 

 

A nucleação primária é a formação espontânea de cristais a partir de uma solução que 

não contém cristais do soluto que será cristalizado. Como a nucleação primária requer 

altíssimos níveis de saturação da solução, esta nucleação ocorre somente no limite metaestável 

da solução (linha pontilhada representada na figura 3.9). A nucleação primária pode ser 

denominada de homogênea ou heterogênea (DAVEY; GARSIDE, 2000; ABRAHÃO, 2007; 

BERNARDO, 2007; COSTA; GIULIETTI, 2010; ERDEMIR; LEE; MYERSON, 2019). 

 

3.3.1.1.1 Nucleação Primária Homogênea 

 

A nucleação primária homogênea é a formação de núcleos estáveis a partir da colisão 

de partículas de soluto formando embriões/clusters sem que haja qualquer tipo de interferência 

de outras partículas sólidas (sejam elas grandes ou submicroscópicas) e nem mesmo pelas 

paredes do cristalizador (COSTA; GIULIETTI, 2010; ERDEMIR; LEE; MYERSON, 2019; 

MARUYAMA, 2019).   

A expressão da taxa de nucleação primária homogênea é: 

 

J = A S exp[−
( )

]      (8) 

                                                                   

        Em que:  A = constante empírica; 

S = razão de supersaturação (S = c/cequilíbrio); 

γ = energia livre interfacial [J/m2] 

Vm = Volume molecular [m3/molécula]; 

k = constante de Boltzman; 

 

A partir desta equação, a taxa de nucleação clássica pode ser calculada e comparada 

com valores mensuráveis. Esta é uma equação tipo Arrhenius, em que alterações da razão de 

supersaturação (S) no fator pré-exponencial (A S) devem apresentar influência mínima quando 

comparado com alterações na razão de supersaturação (S) no fator exponencial. Por este 

motivo, geralmente o valor da razão de supersaturação no fator pré-exponencial é considerado 

igual a 1 e para o fator A geralmente é obtido valor de 1030 núcleos/m3/s (LEWIS et al., 2015):
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A equação demonstra que a taxa de nucleação é governada por três variáveis principais: 

temperatura (T); razão de supersaturação (S) e tensão interfacial (γ).   

A nucleação primária homogênea é inviável para a maioria dos sistemas químicos 

industriais devido à alta supersaturação requerida para superar a tensão interfacial entre os 

embriões (clusters) e muito rara de ocorrer na prática devido à necessidade de haver substâncias 

extremamente puras e límpidas para evitar partículas estranhas no meio reacional (COSTA; 

GIULIETTI, 2010; LEWIS et al., 2015; ERDEMIR; LEE; MYERSON, 2019). 

 

3.3.1.1.2 Nucleação Primária Heterogênea 

 

A nucleação primária heterogênea é iniciada pela presença de núcleos estranhos ou por 

superfícies “catalíticas” em contato com a solução (conforme figura 3.14). Em outras palavras, 

a nucleação é induzida pela presença de uma interface diferente do soluto. Esta interface ou 

superfície promove a catalisação da taxa de nucleação permitindo que ocorra nucleação com 

valores mais baixos de energia livre de Gibbs (diminuindo o ∆G*) do processo de cristalização 

e esta diminuição da energia de livre depende do ângulo de contato entre a fase sólida, assim 

(DAVEY; GARSIDE, 2000; COSTA; GIULIETTI, 2010; LEWIS et al., 2015; FINZER; 

MALAGONI, 2016; ERDEMIR; LEE; MYERSON, 2019): 

 

∆Ghomo = ϕ∆Ghetero       (9) 

Em que ϕ =  (2 + cosθ) (1 – cosθ)2 

 
 
Figura 3.14 – Representação da nucleação primária heterogênea 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Lewis et al. (2015) e Seckler (2016)4.
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A diminuição da energia de Gibbs dependerá de quanto a substância estranha se 

assemelha em estrutura ao material cristalizante, por isso, a nucleação primária heterogênea 

ocorre em níveis muito menores de supersaturação quando comparados com a nucleação 

primária homogênea, mas ainda assim são necessários níveis bastante elevados de 

supersaturação para obtenção de cristais de boa qualidade (DAVEY; GARSIDE, 2000; 

COSTA; GIULIETTI, 2010; LEWIS et al., 2015; FINZER; MALAGONI, 2016). 

Na indústria, a cristalização primária é essencialmente heterogênea devido à presença 

inerente de partículas sólidas estranhas no meio reacional e o contato com os reatores e seus 

componentes (superfícies, bombas, agitadores, quebra ondas etc.) (COSTA; GIULIETTI, 2010; 

ERDEMIR; LEE; MYERSON, 2019). 

 

A expressão da taxa de nucleação primária heterogênea é: 

 

J = A  S exp[−
( )

]    (10) 

Em que: γeff = φγ energia livre interfacial [J/m2] 

 

A constante Ahetero é teoricamente muito menor do que A e em geral o efeito dependerá 

da supersaturação, pois em baixa supersaturação os valores de Ahetero foram encontrados na 

faixa de 1010 a 1020, sendo Jhetero > Jhomo, mas, em supersaturações muito elevadas (que são 

raramente encontradas na prática – somente no caso de precipitação) o termo cinético pré-

exponencial assume e Jhetero < Jhomo. 

Como o valor de γeff é pouco conhecido, o cálculo de Jhetero é raramente praticável, sendo 

às vezes admitido aproximações de 1/3 ou 1/2 do valor de γhomo (LEWIS et al., 2015).   

A nucleação primária (homogênea e heterogênea) pode ser expressa por uma relação 

empírica mais genérica e de maior praticidade para cristalizadores industriais, a chamada lei da 

potência, que é definida como:   

J = Kn Sn       (11) 

 

sendo Kn a taxa de nucleação primária e n a ordem do processo de cristalização. Estes dois 

fatores dependem das propriedades físicas e hidrodinâmicas do sistema tais como intensidade 

de vibração ou rotação do sistema de mistura, concentração de impurezas, temperatura, entre 

outras. É preciso ter cautela para usar esta equação quando a operação está na região 
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metaestável, pois nesta região não há nucleação homogênea (NÝVLT; HOSTOMSKÝ; 

GIULIETTI, 2001; COSTA; GIULIETTI, 2010; FINZER; MALAGONI, 2016).   

 

3.3.1.2 Nucleação Secundária 

 

A nucleação secundária é a formação de cristais a partir de uma solução que contenha 

cristais do soluto que está sendo cristalizado, assim, o desenvolvimento de cristais no meio 

ocorre a partir da existência de sólidos minúsculos (embriões/clusters – começo do retículo 

cristalino do cristal; núcleos – retículo cristalino do cristal definidos ou; sementes – cristais 

formados) e pode ser induzida artificialmente por agitação, choque mecânico ou atrito 

(ABRAHÃO, 2007; BERNARDO, 2007; FINZER; MALAGONI, 2016; ERDEMIR; LEE; 

MYERSON, 2019).   

Ao contrário da supersaturação relativamente alta necessária para as nucleações 

primárias, a nucleação secundária apresenta formação de cristais de boa qualidade com valores 

baixos a moderados de supersaturação, sendo a nucleação de maior ocorrência industrial e, por 

isso, apresentando grande influência nos processos industriais de cristalização (DAVEY; 

GARSIDE, 2000; COSTA; GIULIETTI, 2010; LEWIS et al., 2015).   

A nucleação secundária pode ocorrer de diversas formas (NÝVLT; HOSTOMSKÝ; 

GIULIETTI, 2001; FINZER; MALAGONI, 2016; ERDEMIR; LEE; MYERSON, 2019): 

a) Nucleação secundária aparente: os núcleos ou sementes secas são adicionados na 

solução, portanto, a nucleação somente ocorre após a presença de um pequeno cristal 

na solução supersaturada. Os microcristais presentes na superfície do núcleo ou 

semente se desprendem favorecendo o crescimento de novos cristais. 

b) Nucleação por contato (geração de núcleos na fase sólida): ocorre devido ao fato 

de que a superfície do cristal apresenta inúmeras imperfeições de diversos tamanhos 

que ao se desprenderem, por causa de choques de outros corpos sólidos nesta 

superfície, favorecem o crescimento de novos cristais.  

c) Nucleação na camada intermediária: novos núcleos são formados na camada 

líquida aderida na superfície do cristal. 

 

A forma mais importante e mais comumente encontrada de nucleação secundária é a 

nucleação por contato, sendo reconhecido que para materiais com alta ou moderada 

solubilidade este é a forma de nucleação mais significante em cristalizadores, inclusive 

industrialmente (DAVEY; GARSIDE, 2000; COSTA; GIULIETTI, 2010).  Como já verificado 
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em muitos experimentos, a taxa de nucleação em cristalizadores não depende somente da 

supersaturação, mas também da concentração de cristais na suspensão, de algumas interações 

hidrodinâmicas como a velocidade do agitador, sendo estes efeitos expressos empiricamente 

como função da lei da potência para nucleação secundária (DAVEY; GARSIDE, 2000; 

NÝVLT; HOSTOMSKÝ; GIULIETTI, 2001; COSTA; GIULIETTI, 2010; LEWIS et al., 2015; 

ERDEMIR; LEE; MYERSON, 2019): 

 

B0 = KbM NlGi       (12) 

  

em que  B0 é a taxa de nucleação secundária [núcleos/m3s];  

   Kb é a constante da taxa de nucleação secundária (dependente da geometria e 

características do cristalizador e agitador, concentração de impurezas, temperatura etc.);  

   MT é a concentração ou massa do cristal na suspensão [kg/m3 susp.];  

  N é a taxa rotacional do agitador [s-1] e;  

G é a taxa de crescimento cristalino [m/s] dado por: 

 

G = kgσg      (13) 

 

em que  kg é o coeficiente de taxa de crescimento de cristais [m/s]; 

σ é a supersaturação relativa (σ = S-1), adimensional; 

S é a razão de supersaturação = c/cequilíbrio, adimensional; 

g é a ordem cinética de crescimento de cristal, adimensional. 

 

Como a taxa de crescimento cristalino (G) é diretamente relacionada com a 

supersaturação relativa (σ) e a velocidade rotacional do agitador (N) é diretamente relacionada 

com a potência aplicada (ε), a lei da potência para nucleação secundária também pode ser escrita 

como (LEWIS et al., 2015; KRAMER; LAKERVELD, 2019): 

 

B0 = Kb M  εk σb     (14) 

 

sendo os valores de j, k e b sendo frequentemente encontrados como:  

1 < b < 3 

0,6 < k < 0,7 e 
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j = 1 ou 2; 1 para quando a nucleação é dominada por colisões entre cristal-agitador 

e 2 para quando a nucleação é predominada por colisões cristal-cristal. 

 

Na figura 3.15 é apresentado o gráfico das taxas de nucleação primária homogênea 

(Jhomo), nucleação primária heterogênea (Jhetero) e nucleação secundária (B0) em função da 

supersaturação (∆µ) da solução.  

 
Figura 3.15 – Taxas de nucleação primária homogênea, primária heterogênea e nucleação secundária 
em função da supersaturação da solução 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de LEWIS et al. (2015). 

 

No gráfico da figura 3.15 é possível observar a supersaturação necessária para que 

ocorram as taxas de nucleação primária homogênea (necessidade de maior supersaturação da 

solução), nucleação primária heterogênea (necessidade de supersaturação menor do que a 

supersaturação primária homogênea, mas, maior supersaturação do que a nucleação secundária) 

e a taxa de nucleação secundária (que inicia a nucleação com menores valores de supersaturação 

da solução), comprovando o que já foi descrito nos parágrafos e itens acima. Resumindo:  

 

∆µ (para iniciar B0) < ∆µ (para iniciar Jhetero) < ∆µ (para iniciar Jhomo). 

 

Outra observação que pode ser feita pelo gráfico da figura 3.15 é que as nucleações 

primárias (homo e heterogênea) apresentam comportamento semelhante à uma curva 

exponencial, ao contrário da curva de nucleação secundária, que apresenta um comportamento 
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com um ângulo de inclinação bem menos acentuado. Por isso, em valores mais altos de 

supersaturação, as taxas de nucleação primária (homo e heterogênea) são maiores do que a taxa 

da nucleação secundária (DAVEY; GARSIDE, 2000; COSTA; GIULIETTI, 2010; LEWIS et 

al., 2015). 

 

3.3.1.3 Crescimento  

 

O crescimento cristalino a partir de uma solução supersaturada é o processo de aumento 

do cristal a partir da deposição de material cristalino em um cristal já existente, podendo ser 

simplificado nas etapas de 1) transferência de massa da solução para a superfície do cristal por 

difusão e/ou convecção seguida por 2) incorporação do soluto na rede cristalina pela integração 

na superfície, como pode ser observado na figura 3.16 (GONTIJO, 2014; FINZER; 

MALAGONI, 2016; LEWIS, 2017; LEE; ERDEMIR; MYERSON, 2019). 

 
Figura 3.16 – Perfil de concentração de crescimento dos cristais em solução supersaturada 

 
 

 

Fonte: Adaptado de Gontijo (2014) e Finzer, Malagoni (2016). 

 

Na figura 3.16 é possível observar a variação da concentração do soluto em função da 

distância interfacial do cristal. A força motriz para a difusão da unidade de crescimento é a 

diferença de concentração entre o seio da solução/líquido (C b) e a concentração na interface 

cristal-solução (C i). Para a integração da unidade de crescimento no cristal a força motriz é 

Interface                  
cristal-solução 
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obtida pela diferença da concentração de soluto na interface cristal-solução (C i) e a 

concentração de equilíbrio no sítio de crescimento (C*). Ao atingir esta última concentração, a 

unidade de crescimento é finalmente incorporada na superfície do cristal (GONTIJO, 2014; 

FINZER; MALAGONI, 2016). Para compostos altamente solúveis, cristais muito grandes e 

valores muito altos de supersaturação, a etapa limitante de crescimento é a etapa de difusão. 

Para compostos pouco solúveis, cristais muito pequenos e valores muito baixos de 

supersaturação a etapa limitante de crescimento é a etapa de integração (COSTA; GIULIETTI, 

2010). O processo de cristalização geralmente é exotérmico [há liberação de calor (entalpia de 

cristalização)] à medida que o soluto presente na solução é adsorvido na superfície do cristal 

(FINZER; MALAGONI, 2016). 

A estrutura de crescimento da superfície em níveis atômicos ou molecular é influenciada 

por vários fatores, como a energia de ligação entre os átomos, íons e moléculas na camada da 

superfície e também pelo solvente, temperatura e força motriz. Como já visto, a taxa de 

crescimento de cristais também é influenciada pela supersaturação e ocorre com valores de 

supersaturações menores do que para nucleação (figura 3.13) sendo que o tipo de crescimento 

cristalino também é influenciado pelo grau de supersaturação (figura 3.17) (LEWIS et al., 2015; 

LEWIS, 2017).  

 
Figura 3.17 – Diferentes tipos de crescimento de cristal com relação à supersaturação 

 
Fonte: FREM et al. (2018). 
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Pela figura 3.17 é possível verificar que o crescimento ocorre de algumas maneiras tais 

como: 1) espiral, com a incorporação de unidades de crescimento apenas nas quinas; também 

conhecido como crescimento BCF (Burton-Cabrera-Frank); 2) polinuclear também conhecido 

como B+S (Birth and Spread) ou bidimensional com a incorporação de núcleos bidimensionais 

na superfície do cristal que favorecem a incorporação de novas unidades de crescimento que 

crescem lateralmente pela superfície do cristal e 3) rugoso em que as unidades de crescimento 

se ligam aleatoriamente na superfície do cristal gerando uma superfície rugosa. Estes 

crescimentos são favorecidos pelo aumento da supersaturação variando de baixo grau para 

intermediário e alto graus de supersaturação, respectivamente (LEWIS et al., 2015; LEWIS, 

2017; ZAGO, 2017; FREM et al., 2018; CHADWICK et al., 2019).  

  

3.3.2 Tempo de indução 

 

O tempo de indução (ti) é o tempo necessário para o início da formação de partículas 

visíveis na solução. Não há uma definição unívoca sobre como determiná-lo, pois, ele depende 

do método utilizado para medição (NÝVLT; HOSTOMSKÝ; GIULIETTI, 2001). Neste 

trabalho, o tempo de indução foi medido pelas primeiras partículas detectadas pelo contador de 

corda (FBRM) após atingidos os parâmetros de processo. 

 

3.3.3 Processo de cristalização por evaporação e antissolvente 

 

No processo de cristalização por evaporação a fase sólida é formada pela evaporação do 

solvente de uma dada solução contendo, além do solvente, o soluto dissolvido. Processos de 

cristalização por evaporação são aplicados para compostos de moderada a alta solubilidade e 

também para compostos que possuam uma curva de solubilidade em função da temperatura 

praticamente invariável (curva bastante suave – flat). Processos de evaporação a vácuo às vezes 

são aplicados para unir as vantagens de processos de evaporação e de resfriamento 

concomitantemente (resfriamento flash) ou para compostos que são instáveis à temperatura de 

ebulição do solvente (substâncias termolábeis/termossensíveis) (LEWIS et al., 2015; 

KARPIŃSKI; BAŁDYGA, 2019). 

O processo de cristalização antissolvente por sua vez é essencialmente um processo de 

precipitação que consiste em cristalizar o soluto dissolvido no solvente primário (solvente em 
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que o soluto é solúvel) pela adição de um solvente secundário em que o soluto é relativamente 

insolúvel (antissolvente), porém, miscível no solvente original. Este método é mais aplicado 

para compostos termolábeis/termossensíveis ou para remoção do soluto do solvente primário 

obtendo maior rendimento e recuperação do produto, como é o caso de substâncias de alto valor 

agregado. O processo de precipitação é muito rápido, porém, devido aos altos níveis de 

supersaturação obtidos, o sólido formado pela cristalização antissolvente geralmente consiste 

em pequenos aglomerados impuros. Também há o favorecimento da formação de outras fases 

indesejadas (tais como amorfos e polimorfos) por causa da diferença de supersaturação local 

existente neste tipo de processo (LEWIS et al., 2015; KARPIŃSKI; BAŁDYGA, 2019; LEE; 

ERDEMIR; MYERSON, 2019). 

Na precipitação antissolvente há duas questões principais que devem ser levadas em 

consideração: 1ª) o método de adição do antissolvente tem um profundo efeito na distribuição 

da supersaturação no reator e consequentemente no produto e 2ª) o calor gerado durante a 

mistura pode ser significante em alguns casos sendo, às vezes, necessário levar em consideração 

a retirada do calor no projeto do processo (LEWIS et al., 2015). 

A configuração de adição e mistura dos reagentes no processo de precipitação em que 

são utilizados reatores do tipo tanques agitados podem minimizar o efeito dos níveis de 

supersaturação local do reator (conforme figura 3.18). Os métodos para ajuste de configuração 

incluem alterações nas configurações de alimentação e alterações da velocidade de rotação do 

agitador ou ainda na alteração do tipo de impelidor (LEWIS et al., 2015). 

Na figura 3.18 é possível observar 5 configurações diferentes para a adição e mistura 

dos regantes no processo de precipitação (A até E) em que é possível verificar que há um 

aumento da supersaturação local no sentido de A para E, com comportamento inverso para o 

tamanho de partícula, que diminui de A para E. 

 

Figura 3.18 – Configuração da adição e mistura dos reagentes no processo de precipitação 

 
 

Fonte: Adaptado de Lewis et al. (2015). 
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3.3.4 Aglomeração e quebra 

 

A aglomeração é um fenômeno reversível formado por cementação de cristais 

individuais que se juntam com taxas de aglomeração e quebras dependentes do movimento 

entre as partículas no líquido, as foças de atração/repulsão entre estas partículas, e o atrito das 

partículas e aglomerados com as paredes e impelidores do agitador do próprio cristalizador 

(BERNARDO, 2007; COSTA; GIULIETTI, 2010; LEWIS et al., 2015; LEWIS, 2017).  

Portanto, para haver aglomeração é necessário haver movimento e colisão das partículas 

umas com as outras, acúmulo de partículas em agregados (partículas mais fracamente ligadas 

que também se rompem), estabilização (cementação) e crescimento dos agregados para formar 

os aglomerados, como pode ser verificado na figura 3.19 (BERNARDO, 2007; GAUGLITZ et 

al., 2010; LEWIS et al., 2015; LEWIS, 2017; SENEVIRATNE et al., 2018). 

 

Figura 3.19 – Representação fenômeno de aglomeração e quebra de partículas 

 
Fonte: Adaptado de Gauglitz (2010). 

 

O fenômeno de aglomeração (figura 3.19) é frequentemente encontrado quando o grau 

de supersaturação é muito alto, com cristais relativamente pequenos (menores ou iguais a 20 

µm), sendo praticamente inevitável em processos de cristalização de precipitação e 

antissolvente devido ao grande número de cristais envolvidos. Porém, a aglomeração também 

pode ser devida ao aumento muito rápido (brusco) de calor durante o início do processo de 

evaporação, que cria um alto grau de supersaturação no ponto de ebulição enquanto os cristais 
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de compostos altamente solúveis ainda são pequenos (BERNARDO, 2007; COSTA; 

GIULIETTI, 2010; LEWIS et al., 2015). Na figura 3.20 está representada a relação entre a 

supersaturação e a taxa de aglomeração. 

 

Figura 3.20 – Relação entre supersaturação e taxa de aglomeração 

 
Fonte: Adaptado de Lewis (2017). 

 

A figura 3.20 é a representação da figura 3.13 com a inclusão da taxa de aglomeração. 

Nela, é possível verificar que a taxa de aglomeração (assim como taxas de crescimento e de 

nucleação) é dependente da supersaturação e torna-se significante em altos níveis de 

supersaturação. Porém, como já descrito nos parágrafos acima, a taxa de aglomeração também 

é dependente do número de partículas (processo dirigido por colisão), e depende do quadrado 

do número de partículas presente no meio reacional (LEWIS, 2017). 

Quase todo sistema particulado envolve em maior ou menor grau partículas que são, de 

alguma forma, agregados de partículas menores do sistema (BERNARDO, 2007). A 

aglomeração pode ser dividida em pericinética e ortocinética. A aglomeração pericinética é 

conduzida por movimento Browninano, sendo importante para partículas de diâmetro menor 

que 1 µm. Ela é resultante das forças elétricas de atração e repulsão sobre a superfície dos 
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cristais. A aglomeração ortocinética é conduzida pela colisão entre partículas devido à energia 

mecânica de agitação do fluido que ocorre em partículas maiores (ver figura 3.21).  

 
Figura 3.21 – Relação entre frequência de colisões e taxa de aglomeração das partículas a diferentes 
taxas de cisalhamento 

 
Fonte: Adaptado de Janbon et al. (2019). 

 

Na figura 3.21 é possível perceber que os aglomerados são formados com o aumento da 

taxa de cisalhamento até um certo limite, pois, a partir de certo valor, o aumento da taxa de 

cisalhamento pode quebrar os aglomerados formados devido à alta velocidade de colisão. Este 

evento ocorre devido ao tempo de contato insuficiente ao necessário para formação das ligações 

de cementação dos aglomerados e à alta propensão à ruptura. Além disso, a eficiência de colisão 

e formação de agregados e quebra dos mesmos também é relacionada com parâmetros químicos 

(como supersaturação) e parâmetros físicos (como tempo de contato e força de viscosidade 

agindo nos aglomerados recentemente formados) (JANBON et al., 2019). 

 

3.3.5 Incrustação 

 

Outro fenômeno que pode ocorrer em processos de cristalização é a incrustação, que é 

uma camada dura de material causada pela deposição de cristais e/ou cristalização de soluto na 

superfície do equipamento. É um processo indesejável e está relacionado às taxas de nucleação, 

crescimento, aglomeração e supersaturação presentes no cristalizador (VENDEL; 
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RASMUSON, 2000; MERSMANN; RENNIE, 2001) como pode ser verificado na figura 1.2 

da introdução. 

A incrustação é um fenômeno que geralmente ocorre em superfícies frias (temperaturas 

mais baixas geralmente são requeridas a fim de cristalizar solutos normalmente solúveis) e não 

é um problema que ocorre somente em processos de cristalização, mas também, em operações 

tais como as que promovem o aquecimento da água, por exemplo, nos trocadores de calor, em 

que a incrustação provoca a redução da área de troca de calor e também aumenta os custos 

operacionais do processo. A incrustação pode ser favorecida por alguns fatores tais como 

rugosidade da superfície do equipamento, molhabilidade da superfície, velocidade de 

recirculação do fluído (turbulência), diferença de temperatura entre solução/suspensão e 

superfície, concentração de soluto, adesão de cristais na superfície incrustada e métodos de 

preparação da superfície (BOGACZ et al., 2017). 

Altas diferenças de temperaturas e baixas velocidades de fluxo são os dois principais 

critérios necessários para ocorrência de deposição/incrustação nas superfícies dos 

equipamentos. A incrustação é um fenômeno difícil de estudar e prever em escala laboratorial 

e, por isso, de difícil reprodutibilidade de medidas, sendo também difícil desenvolver modelos 

matemáticos propícios para sua determinação. Assim, a diferença de temperatura entre a 

superfície da parede e a suspensão deve ser pequena, evitando nucleação excessiva e formação 

de incrustações. Para a velocidade da suspensão, a situação é ambígua: em alguns casos o 

aumento da turbulência pode provocar redução dos depósitos de incrustação com a remoção de 

partículas ainda não firmemente aderidas (depende da força de ligação entre as partículas e a 

parede do equipamento), e em outros casos este aumento da turbulência pode provocar o 

aumento dos depósitos com partículas aderindo à incrustação (provocado pelo aumento do 

coeficiente de transferência de massa entre as partículas)] (MERSMANN; RENNIE, 2001; 

BOGACZ et al., 2017).  

Além disso, outras medidas que podem ser tomadas para evitar incrustações são: a 

diminuição da supersaturação local (diminuição da concentração de soluto na 

solução/suspensão), a utilização de ultrassom, provocando vibrações para descolamento de 

cristais e da incrustação por vibrações ultrassônicas, recobrimento da superfície do reator com 

material anti-incrustante (evitando deposição do material) e a adição de aditivos tensoativos, 

que alteram a tensão superficial do meio reacional (MERSMANN; RENNIE, 2001; NÝVLT; 

HOSTOMSKÝ; GIULIETTI, 2001). 

Na figura 3.22 estão apresentados os mecanismos de incrustação devido ao 

resfriamento. 
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Figura 3.22 – Mecanismos de formação de incrustação em resfriamento abaixo da superfície do líquido 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Adaptado de Vendel e Rasmuson (2000). 
 

Como pode ser verificado na figura 3.22 o início da incrustação ocorre na superfície do 

equipamento, porém, a incrustação pode aumentar de tal maneira que pode afetar o 

equipamento por completo, ou seja, a incrustação pode encobrir todo o equipamento 

(VENDEL; RASMUSON, 2000).  

 

3.3.6 Sólidos cristalinos e amorfos 

 

Os átomos, íons ou moléculas de um sólido podem estar disponibilizados de maneira 

ordenada ou desordenada ao longo das três dimensões que o compõem, definindo assim o 

caráter cristalino ou amorfo do sólido. Os átomos, íons ou moléculas de um sólido cristalino 

apresentam ordem específica (estrutura definida) e repetida ao longo de toda a partícula 

enquanto que os átomos, íons ou moléculas de um sólido amorfo não apresentam um arranjo 

com um padrão de repetição ordenado ao longo da partícula (estão desordenados), conforme 

apresentado na figura 3.23 (PRADO; ROCHA, 2015; BUCKTON, 2016; COUILLAUD et al., 

2019; LEE; ERDEMIR; MYERSON, 2019). 

Na figura 3.23 é possível verificar que o cristal é formado por celas (ou células) unitárias 

constituídas pela unidade estrutural básica (molécula) empilhadas em repetições translacionais. 

As dimensões da cela (ou célula) podem ser caracterizadas pelos parâmetros de rede [os três 

eixos cristalográficos (a, b e c) e os ângulos entre estes eixos (α, β e γ)] podendo ser agrupados 

nos 7 tipos básicos de sistemas cristalinos (cúbico, tetragonal, ortorrômbico, hexagonal, 

monoclínico, triclínico e romboédrico) das 14 redes de Bravais (figura 3.24). 
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Figura 3.23 – Representação de um sólido cristalino 3.23.1 e um sólido amorfo 3.23.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Ehrenfreund e Foing (2010) e Caracelli (2011). 
 

Figura 3.24 – Representação dos 7 sistemas cristalinos básicos e as 14 redes de Bravais 

 
Fonte: Bassoli (2017).  
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Além dos parâmetros de rede há também os parâmetros de morfologia do cristal, que 

são representados pelos índices de Miller (h,k,l), representação vetorial da orientação dos planos 

atômicos no retículo cristalino, sendo o inverso dos interceptos fracionais que o plano faz com 

os eixos cristalográficos. A forma ou hábito de um cristal é determinado pelos fatores externos 

(as condições de crescimento do cristal e o processo de crescimento) enquanto a morfologia de 

um cristal é determinada pelo relacionamento dos fatores internos (estrutura do cristal) (ALS-

NIELSEN; MCMORROW, 2011; LEWIS et al., 2015; BASSOLI, 2017; LEE; ERDEMIR; 

MYERSON, 2019). 

Além de cristalino e amorfo, os sólidos podem apresentar vários outros tipos diferentes 

de sólidos tais como: polimorfo, solvatos, sais e cocristais, como pode ser verificado na figura 

3.25, em que são representados vários tipos diferentes de sólidos para um insumo ativo 

farmacêutico (IFA).  

 

Figura 3.25 – Representação de vários tipos de diferentes de sólidos para um IFA 

 
Fonte: Prado e Rocha (2015) e ANVISA (2017b).  

 

Conforme mostrado na figura 3.25 há os tipos de sólido solvato, sais e cocristais sendo 

que alguns autores consideram estes tipos de sólidos como pseudopolimorfos e outros autores 

os considera como novos tipos de sólido, uma vez que estes (solvato, sais e cocristais) podem 

existir na forma de polimorfos (ver item 3.3.7). Independente da forma que são classificados, 

pseudopolimorfos ou novos tipos de sólidos, os solvatos são sólidos cristalinos com moléculas 

de solvente inclusas na estrutura cristalina, assim, o solvente faz parte da estrutura do cristal. 

Quando uma ou mais moléculas deste solvente é a água, o solvato é denominado de hidrato (e 
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dependendo da quantidade de moléculas pode ser mono ou poli-hidratado) e quando os 

compostos não possuem nenhuma molécula de água eles são denominados de anidros (PRADO; 

ROCHA, 2015; AITIPAMULA; VANGALA, 2017; ANVISA, 2017b; BLACK, 2019; 

COUILLAUD et al., 2019; LEE; ERDEMIR; MYERSON, 2019). 

Continuando com as representações dos sólidos da figura 3.25 é possível verificar o sal 

que é usualmente formado quando há presença de grupos ionizáveis na estrutura cristalina, o 

cocristal que é a combinação de 2 ou mais substâncias neutras fortemente ligadas em uma única 

estrutura cristalina (PRADO; ROCHA, 2015; AITIPAMULA; VANGALA, 2017; ANVISA, 

2017b; BLACK, 2019; COUILLAUD et al., 2019; LEE; ERDEMIR; MYERSON, 2019) e, por 

fim, o polimorfismo que será definido e detalhado no próximo item. 

 

3.3.7 Polimorfismo  

 

O fenômeno de polimorfismo compreende a ocorrência de um cristal em várias formas 

diferentes com a mesma composição química (ver figura 3.26); os constituintes (moléculas, 

átomos ou íons) do composto podem ser estruturados de diferentes maneiras no estado sólido 

(incluindo diferentes dimensões de unidade cristalina e diferentes empacotamento cristalino). 

Compostos mais complexos, como os aminoácidos, têm maior tendência de formar polimorfos 

(LEWIS et al., 2015, THAKRAL et al., 2018; BLACK, 2019; COUILLAUD et al., 2019; LEE; 

ERDEMIR; MYERSON, 2019). 

 
Figura 3.26 – Representação de 2 formas polimórficas diferentes de um cristal (IFA) 

 
Fonte: ANVISA (2017b). 
 

Os polimorfos apresentam propriedades físico-químicas e mecânicas diferentes. A 

natureza do composto polimorfo formado depende de fatores termodinâmicos e cinéticos, tais 

como temperatura, supersaturação, solvente, tipo de semente e recristalização. As estruturas 

moleculares de compostos orgânicos geralmente são flexíveis e apresentam graus de liberdade 
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rotacional em torno de uma ligação simples, estando propensas a polimorfismos. Por isso, o 

estudo de polimorfismo em indústrias farmacêuticas é de extrema importância, porque além de 

impactar as propriedades de processamento e manufatura, estruturas polimórficas diferentes 

também podem apresentar diferenças nas propriedades tais como ponto de fusão, dureza, 

densidade, solubilidade, biodisponibilidade etc., podendo alterar e/ou afetar a atividade 

farmacológica (eficácia) do medicamento, como representado na tabela 3.2 (LI; KIANG; 

JONA, 2009; LEWIS et al., 2015; THAKRAL et al., 2018; BLACK, 2019; COUILLAUD et 

al., 2019; LEE; ERDEMIR; MYERSON, 2019; MARUYAMA, 2019). 

 
Tabela 3.2 – Propriedades que podem ser diferentes para polimorfos de IFA 

 
Fonte: Adaptado de Prado e Rocha (2015). 

 

Em geral os polimorfos podem ser classificados em dois tipos principais: os polimorfos 

monotrópicos e os polimorfos enantiotrópicos. Os polimorfos monotrópicos apresentam apenas 

uma forma estável a qualquer temperatura abaixo da temperatura de fusão do sólido, porém, os 

polimorfos enantiotrópicos uma forma pode ser mais estável do que outra em diferentes faixas 

de temperatura havendo uma temperatura de transição (Tt) que é definida como a temperatura 

em que os dois polimorfos possuem a mesma energia livre (ver figura 3.27) (LI; KIANG; 

JONA, 2009; BLACK, 2019; LEE; ERDEMIR; MYERSON, 2019; MARUYAMA, 2019).  
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Figura 3.27 – Representação das curvas de solubilidade para polimorfos do tipo monotrópicos (a) e 
enantiotrópicos (b) 
 

     
Fonte: Adaptado de Maruyama (2019). 

 

Na figura 3.27 (a) está representado um sistema de polimorfismo monotrópico em que 

não há interseção das curvas de solubilidade dos polimorfos e a forma polimórfica I é a fase 

estável enquanto que a forma polimórfica II é a fase meta estável e na figura 3.27 (b) está 

representado um sistema de polimorfismo enantiotrópico em que há interseção das curvas de 

solubilidades dos polimorfos (abaixo da Tt a forma polimórfica I é a fase estável e a forma 

polimórfica II é a fase meta estável enquanto que acima da Tt é o contrário; a forma polimórfica 

I é a fase meta estável e a forma polimórfica II é a fase estável) (BLACK, 2019; MARUYAMA, 

2019).  

Alguns sistemas sólidos ainda podem apresentar poliamorfismo que é a habilidade do 

mesmo composto químico apresentar modificações amorfas diferentes (com propriedades 

também diferentes entre si). Porém, o poliamorfismo é relativamente mais raro, sendo descrito 

para alguns compostos inorgânicos, orgânicos, ligas metálicas e o gelo, podendo destacar 

dióxido de silício, nitreto de alumínio (AlN), carbonato de cálcio amorfo (ACC) (o precursor 

do carbonato de cálcio), paracetamol, silicone, liga Ce55Al45, manitol e substâncias moleculares 

puras. O progresso desta área de poliamorfismo ainda é bastante limitado devido à raridade e o 

pouco conhecimento do empacotamento molecular alternativo do estado amorfo (THI; 

RADEMANN; EMMERLING, 2013; PRADO; ROCHA, 2015; DURANDURDU, 2016; 

VIANI; MÁCOVÁ, 2018; LEE; ERDEMIR; MYERSON, 2019; IUCr, 2019). 

Como a formação de polimorfismo em compostos farmacêuticos está relacionado com 

os processos de formação de partículas/cristais (nucleação e crescimento) e também com 

transição de fases polimórficas (transformação de uma forma polimórfica em outra ou 

direcionamento na formação de uma forma ou outra), a compreensão destes processos é crucial 
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para realizar o controle de polimorfismo (BLACK, 2019; COUILLAUD et al., 2019; LEE; 

ERDEMIR; MYERSON, 2019; MARUYAMA, 2019). Na figura 3.28 são apresentados alguns 

exemplos de grandes impactos devido à diferentes sólidos formados na indústria farmacêutica. 

 

Figura 3.28 – Problemas envolvendo formação de sólidos na indústria farmacêutica desde 1985 até 2013 

 
Fonte: Prado e Rocha (2015). 
 

 Para a virginiamicina é possível encontrar na literatura publicações sobre estruturas 

cristalinas para os fatores M1 e S1 separadamente, bem como diferentes formas cristalinas para 

o fator S1 (DECLERCQ; PIRET; MEERSSCHE, 1971; DECLERCQ et al., 1978; DURANT et 

al., 1974) e também a definição de sólido amorfo (THE MERCK INDEX, 2001).  

 

3.4 Técnicas para Melhoria de Processo Industrial 

 

3.4.1 Qualidade baseada no Projeto [Quality by Design (QbD)] e Qualidade 

baseada no Controle [Quality by Control (QbC)] 

 

A indústria farmacêutica, diferentemente das demais indústrias de transformação 

química, geralmente não aplica muita inovação em seus processos produtivos, devido a fatores 

tais como incertezas regulatórias [o que pode resultar da percepção de que os sistemas 

regulatórios são rígidos e desfavoráveis à inovação (muitos procedimentos produtivos são 

tratados como congelados e muitos processos são gerenciados por meio de submissões 

regulatórias)] e outros possíveis problemas de razões técnicas e científicas. Porém, tal 

resistência à inovação na indústria farmacêutica é indesejável da perspectiva de saúde pública, 

pois, a saúde dos cidadãos depende da efetividade da produção farmacêutica provendo a 

disponibilidade de medicamentos seguros, eficazes e acessíveis à população (FDA, 2004a).  

As operações de produção farmacêutica são ineficientes e caras, sendo que os motivos 

da baixa eficiência são geralmente não entendidos ou não valorizados A baixa eficiência é 
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predominantemente devido a restrições “autoimpostas” pelo sistema regulatório e de qualidade 

farmacêutico que envolve processos de manufatura estáticos, foco em testes ao invés da 

qualidade baseada no projeto, estrutura de especificações baseadas em critérios de tolerância 

discretos (ou na também chamada tolerância zero), um entendimento insuficiente da 

variabilidade entre outros. Estas restrições mantêm a indústria farmacêutica no modo de ação 

corretiva sendo que a melhoria contínua é um elemento essencial para o sistema de qualidade 

moderno que tem como foco a melhoria da eficiência pela otimização do processo e eliminação 

de esforços desnecessários na produção (FDA, 2004b). 

O termo melhoria contínua é amplamente utilizado para todos os esforços de melhoria 

(inclusive as melhorias provenientes de ações corretivas), porém, do ponto de vista regulatório, 

é essencial a distinção entre melhoria constante e ações corretivas. Ações corretivas podem 

requerer gerenciamento de risco urgente, além de decisão da qualidade para prever qualquer 

impacto adverso no cliente final (FDA, 2004c). 

O conceito da Qualidade baseada no Projeto ou Quality by Design (QbD) foi criado em 

meados da década de 50 pelo engenheiro Joseph Moses Juran, porém, foi introduzido na 

indústria farmacêutica pela agência americana FDA com a iniciativa de Boas Práticas de 

Fabricação Farmacêutica para o Século 21 e conduzido pela Conferência Internacional da 

Harmonização [International Council for Harmonisation (ICH)]. A Qualidade baseada no 

Projeto ou Quality by Design (QbD) é uma abordagem sistemática para o desenvolvimento que 

inicia com objetivos pré-definidos, enfatiza o conhecimento do processo e do produto e também 

enfatiza o controle de processo baseado na ciência e no gerenciamento de risco tendo como 

objetivo a consistência da aplicação da engenharia de processo alinhada à análise multivariada 

(FDA, 2009; MENEZES; FLÔRES; GOUVEIA, 2014; YU et al., 2014; BEZERRA; 

RODRIGUES, 2017; ZHANG; MAO, 2017). O risco representa a incerteza para ocorrência de 

danos às pessoas, aos equipamentos, às instalações, ao meio ambiente, à perda de material em 

processo ou à redução da capacidade produtiva ou, de forma mais genérica, é a combinação da 

probabilidade e severidade que um dano pode causar (BEZERRA; RODRIGUES, 2017; 

DEIDDA et al., 2018). Assim, o gerenciamento de risco consiste em planejar, organizar, dirigir 

e controlar os recursos humanos e materiais da organização a fim de minimizar os efeitos destes 

riscos. 

O conceito utilizado anteriormente ao QbD era o da Qualidade baseada no Teste 

[Quality by Testing (QbT)] sendo a qualidade do produto garantida por testes nas matérias-

primas, processo de fabricação com parâmetros fixos, testes nos materiais em processo e testes 

nos produtos acabados. Assim, no conceito QbT a qualidade é testada no produto já pronto, por 
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5AIChE. Disponível em: <https://www.aiche.org/conferences/aiche-annual-meeting/2014/proceeding/paper/168a-
quality-control-qbc-technologies-batch-and-continuous-crystallization-systems-1>. Acesso em: 12 mai. 2019. 

isso, se algum defeito é detectado não pode ser facilmente ratificado sendo necessário realizar 

um reprocesso, retrabalho ou nos casos mais críticos, ser descartado (YU, 2008). 

O conceito utilizado anteriormente ao QbD era o da Qualidade baseada no Teste 

[Quality by Testing (QbT)] sendo a qualidade do produto garantida por testes nas matérias-

primas, processo de fabricação com parâmetros fixos, testes nos materiais em processo e testes 

nos produtos acabados. Assim, no conceito QbT a qualidade é testada no produto já pronto, por 

isso, se algum defeito é detectado não pode ser facilmente ratificado sendo necessário realizar 

um reprocesso, retrabalho ou nos casos mais críticos, ser descartado (YU, 2008).  

A qualidade baseada no projeto (QbD) não necessariamente significa realizar menor 

quantidade de testes nos produtos, mas, significa realizar a análise correta no tempo certo e 

baseada em ciência e análise de riscos, como já descrito no parágrafo acima (SANGSHETTI et 

al., 2017). A base e o objetivo primordial do QbD é obter um processo capaz de produzir de 

forma robusta e confiável lotes conformes, sem qualquer rejeição ao longo da totalidade do 

ciclo de vida do processo ou produto (MENEZES; FLÔRES; GOUVEIA, 2014).  

Mais recentemente [artigos mais antigos encontrados na literatura por este autor que 

citam o termo datam de 2015, sendo que em 2014 este termo foi apresentado por Nagy, Z. K. 

numa palestra em sessão plenária da reunião anual do American Institute of Chemical Engineers 

(AIChE)]5 um novo conceito de qualidade está sendo empregado para o desenvolvimento dos 

processos nas empresas farmacêuticas que é o conceito de Qualidade baseada no Controle 

[Quality by Control (QbC)] (IÇTEN; NAGY; REKLAITIS, 2015; SIMONE; ZHANG; NAGY, 

2015; YANG; SONG; NAGY, 2015; SU et al., 2019). 

Diferentemente da abordagem do conceito de Qualidade baseada no Projeto (Quality by 

Design – QbD) em que a qualidade deve ser construída no projeto e então testada em produtos, 

a abordagem do conceito de Qualidade baseada no Controle [Quality by Control (QbC)] propõe 

a  integração completa do estado da arte das ferramentas de Tecnologia Analítica Processo 

[Process Analitycal Technology (PAT)], ferramentas introduzidas pelo conceito QbD e que 

serão descritas mais adiante, com a utilização de controle de malha fechada ou retroalimentação 

(closed-loop ou feedback control) para determinar trajetórias operacionais e o desenvolvimento 

de processos de produção robustos, flexíveis e ágeis, ou seja, o QbD propõe “projeto em seguida 

controle” enquanto que QbC propõe “projeto via controle” (IÇTEN; NAGY; REKLAITIS, 

2015; SIMONE; ZHANG; NAGY, 2015; YANG; SONG; NAGY, 2015; SU et al., 2019). A
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abordagem adequada dos sistemas de controle por retroalimentação (malha fechada) torna 

possível diminuir as influências das perturbações e, também, diminuir as variações do processo 

e do produto devido à possibilidade de realização de ajustes imediatos durante a fabricação do 

produto.  

A aplicação de QbC está alinhada com o conceito de fábricas inteligentes (ou produção 

inteligente) que tem como objetivo a redução de custos, diminuir impactos ambientais, permitir 

processos mais ágeis e mais robustos idem aos objetivos da quarta revolução industrial 

(indústria 4.0) uma iniciativa Alemã lançada no início de 2011 com o programa High-Tech 

Strategy 2020 que foi acompanhada por vários outros países tais como os Estados Unidos da 

América com o Advanced Manufacturing Partnership (também em 2011), a França com o La 

Nouvelle France Industrielle em 2013, a Espanha com o Connected Industry 4.0 em 2014, a 

China com o Made in China 2025 em 2015, o Japão com New Robot Strategy em 2015 e o 

Brasil com o programa Rumo à Indústria 4.0 em 2017 (THE WHITE HOUSE, 2011; 

FEDERAL MINISTRY OF EDUCATION AND RESEARCH, 2014; RÉPUBLIQUE 

FRANÇAISE, 2014; BAENA et al., 2017; PORTAL BRASIL, 2017; YU; KOPCHA, 2017; 

ARBIX et al., 2018; DALENOGARE et al., 2018; DING, 2018; ALMEIDA, CAGNIN, 2019; 

FRANK, DALENOGARE, AYALA, 2019).  

Apesar do termo e conceito de Qualidade baseada no Controle (QbC) ser recente, o 

controle de malha fechada ou retroalimentação (closed-loop, feedback control ou afeedback 

control loop) já vem sendo utilizado há muitos anos. Durante a década de 1930 os controladores 

comerciais de três modos com ação de controle de retroalimentação proporcional, integral e 

derivada (PID) se tornaram disponíveis comercialmente (mesmo período em que os artigos 

teóricos foram publicados) e, voltando ainda mais no tempo, os Gregos utilizaram engenhosos 

sistemas de controle de retroalimentação (feedback control) para controlar o nível de água em 

250 a.C. – sistemas estes que possuíam modo de operação muito semelhantes aos reguladores 

de nível de banheiros modernos (SMITH; CORRIPIO, 1997; SEBORG et al., 2016). O Controle 

Ativo de Processo (Active Control Process) requer que algum parâmetro no sistema tenha a 

capacidade de ser ajustado (podendo ser pela ação humana, aumento da frequência de 

amostragem, controles automáticos etc.) em tempo real para manter o processo sob controle 

reduzindo o risco de produção de materiais fora do especificado/esperado.  

A utilização de técnicas analíticas de processo (TAP ou PAT) juntamente com a 

utilização de retroalimentação (integração proposta pelo conceito QbC) também já foram 

utilizados na área de cristalização muito antes do surgimento do conceito QbC, tais como os 

trabalhos de FARRELL; TSAI, 1995 que mostraram um comparativo de um processo semeado 
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sem e com controle para obtenção tamanho específico de partícula de sulfato de potássio em 

solução aquosa de acetona utilizando o contador de partícula in situ LASENTEC utilizando alta 

ou baixa massa de sementes no meio reacional. Pode ser notado como o processo controlado 

ajusta muito mais rapidamente a temperatura do meio reacional obtendo resultados de tamanho 

de partículas bem mais próximos do valor especificado quando comparado com o processo sem 

controle, tanto para o experimento com alta massa de sementes (o tamanho das partículas no 

processo sem controle ficou menor do que o tamanho especificado) quanto para o processo com 

baixa massa de sementes (o tamanho das partículas no processo sem controle ficou maior do 

que o tamanho especificado);   e mais recentemente LIOTTA; SABESAN, 2004, 

respectivamente.  

Na realidade desde o início da criação e utilização de contadores de partículas 

eletrônicos em 1956 (electronic particle conter ou Coulter Counter), já se esperava a utilização 

destas ferramentas em processos industriais que possuíam concentração de partículas e 

distribuição de tamanhos de partículas como parâmetros de processo (COULTER, 1956; 

SHOTTON; DAVIS, 1968; GRAHAM, 2003; FDA, 2019). Uma das primeiras unidades 

construídas em laboratório com intuito de estudar e compreender sistemas particulados foi 

concretizada na Universidade da Flórida e posteriormente transferida para o Departamento de 

Engenharia Química da Universidade do Arizona por Dr. Alan D. Randolph que, juntamente 

com Cise (1971), refinaram e incorporaram em uma unidade operacional de cristalização 

atingindo a primeira adaptação bem sucedida do medidor de partículas (Coulter Counter) de 

modelo multicanal T (projetado e construído para análise de distribuição de partículas em 

lamas) para medição in situ da distribuição do tamanho de cristal em uma corrente de saída do 

cristalizador, sendo necessário realizar a calibração do instrumento pelo método denominado 

de integração da massa ou balanço de massa e de preferência utilizando as partículas do material 

que seria medido/avaliado (RANDOLPH; RAJAGOPAL; 1970; CISE, 1971; LINES, 1992) e 

com o crescimento do interesse em controle de processos, foi possível o desenvolvimento de 

um modelo totalmente automático, the On-Line Monitor (Coulter Counter Model S) ao mesmo 

tempo em que o Coulter Couter Model T substitui o Model C nas aplicações industriais 

(BARNETT; SIMS; LINES, 1976; GRAHAM, 2003). 

Enquanto a implementação de QbC ou fabricação inteligente ainda está nos estágios 

iniciais ou em andamento, a maioria dos processos industriais farmacêuticos podem ser 

prontamente otimizados por QbD, pois, cada um deles possui seus próprios atributos dos 

materiais de entrada, parâmetros de processo e atributos de qualidade sendo possível a 

otimização dos processos e produtos existentes e em produção auxiliando até mesmo para 
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solução de problemas operacionais de difícil caracterização e permitindo a aplicação de ações 

corretivas e preventivas definitivas. Assim, a abordagem científica proposta para um produto 

novo pode ser adaptada e aplicada retrospectivamente para produtos e processos já existentes, 

com vantagens significativas em termos de garantia da qualidade e ganho de produtividade 

sendo que a formação do sólido de um fármaco assume papel preponderante nesta avaliação 

detalhada uma vez que diferenças no tipo do sólido podem impactar em alterações físico-

químicas do produto e estas diferenças podem ser surgir por causa de diferentes condições 

operacionais (MENEZES; FLÔRES; GOUVEIA, 2014; PRADO; ROCHA, 2015; ZHANG; 

MAO, 2017). Uma maneira para atingir uma das chaves do conceito QbD 

(aprendizado/conhecimento do processo e do produto) é a utilização da ferramenta de 

planejamento de experimentos (DoE) que possibilita realizar a manipulação sistemática dos 

parâmetros pré-especificados no projeto (YU et al., 2014).  

 

3.4.2 Operação Evolucionária [Evolutionary Operation (EVOP)] combinada 

com Planejamento de Experimentos [Design of Experiments (DoE)]  

 

Processos industriais usualmente operam dentro dos parâmetros de processo definidos 

pela condição ótima obtida em escala de bancada ou na planta piloto, que podem não ser 

necessariamente a mesma condição ótima para a escala industrial. Se durante a transferência de 

tecnologia da escala laboratorial ou piloto para a escala industrial já houver sido realizada uma 

avaliação da condição ótima para a escala industrial, os parâmetros estabelecidos desde sua 

partida continuam sendo operados nos mesmos patamares desde então (operação estática), sem 

uma avaliação constante para verificar se os parâmetros de partida continuam sendo os 

melhores para a operação realizada. Desse modo, ferramentas estatísticas podem ser usadas 

para iniciar tal transformação do processo (BARROS NETO; SCARMINIO; BRUNS, 2010; 

ANDERSEN; JØRGENSEN; PEDERSEN; 2016; PONTES et al., 2016; MONTGOMERY, 

2017). 

A fim de realizar a otimização de um processo em escala industrial e aumentar a 

eficiência do processo produtivo, pode ser aplicada a ferramenta de operação evolucionária 

(EVOP) combinada com a ferramenta de planejamento de experimentos (DoE) fatorial 

fracionado, tirando o processo de uma operação estática e passando para uma operação 

evolucionária (BARROS NETO; SCARMINIO; BRUNS, 2010; ANDERSEN; JØRGENSEN; 

PEDERSEN; 2016; PONTES et al., 2016; MONTGOMERY, 2017).  
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A operação evolucionária é uma técnica utilizada para otimização de parâmetros de 

processos industriais analisando-os com a planta em pleno funcionamento e, por este motivo, 

as variações realizadas nos parâmetros devem ser mais moderadas/suaves (não podendo ser 

realizadas de maneira brusca ou exagerada a fim de evitar paradas ou perdas de produção e até 

mesmo evitando a perda de qualidade ou a produção de um produto fora de especificação), 

porém, as variações precisam ser significantes o bastante para promover a melhoria e prover o 

conhecimento adequado ao processo (ANDERSEN; JØRGENSEN; PEDERSEN; 2016; 

PONTES et al., 2016; MONTGOMERY, 2017).  

Na EVOP geralmente são recomendados os estudos variando poucos parâmetros por 

vez (por volta de 2 a 3 parâmetros), porém, no estudo apresentado foram utilizados 6 parâmetros 

de análise com a finalidade de avaliar a interação entre estes parâmetros analisados (como será 

descrito mais adiante nos parágrafos deste item e também nos itens subsequentes) e, por isso,  

a utilização das ferramentas foi denominada de EVOP combinada com DoE (BARROS NETO; 

SCARMINIO; BRUNS, 2010; ANDERSEN; JØRGENSEN; PEDERSEN; 2016; 

MONTGOMERY, 2017). 

Como um processo está sempre em transformação (pode haver variações de matéria-

prima, substituição de peças e/ou equipamentos e depreciação dos mesmos e/ou até alteração 

da mão-de-obra), é sempre bom fazer uma operação evolucionária constante para garantir que 

o processo está sempre trabalhando na região otimizada, região esta, que pode alterar de tempos 

em tempos (BARROS NETO; SCARMINIO; BRUNS, 2010; MONTGOMERY, 2017). 

O planejamento de experimentos (DoE) é uma ferramenta estruturada e organizada da 

quimiometria (ramo da química que aplica estatística, matemática e computação para 

interpretação de dados) que utiliza análise multivariada ao invés da tradicional análise 

univariada para realização dos experimentos em que é possível extrair de um sistema de estudo 

o máximo de informações com um número reduzido de experimentos, além de, verificar a 

interferência que uma variável de estudo pode exercer sobre a outra (interação entre as variáveis 

de estudo) com relação à(s) variável(eis) resposta(s), sendo uma das mais importantes 

metodologias aplicadas à experimentos realizados na prática. Na análise univariada os 

experimentos são realizados alterando apenas uma-variável-por-vez [one-factor-at-a-time 

(OFAT) ou one-variable-at-a-time (OVAT)], sendo mantidas as demais variáveis constantes. 

Na análise multivariada, os experimentos são realizados alterando muitas variáveis ao mesmo 

tempo. Na análise univariada (OFAT/OVAT) não são estudadas as interações entre as variáveis, 

assim, além de consumir mais tempo e dinheiro para realização dos experimentos, os resultados 

do método OFAT/OVAT podem não ser os melhores podendo a levar a conclusões 
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equivocadas, como pode ser observado nos resultados dos experimentos realizados por Hamid 

et al. (2018) em que foi possível obter melhores resultados utilizando a metodologia 

multivariada (DoE) ao invés da univariada (OFAT/OVAT) em que foram obtidos rendimentos 

61,4 % maiores utilizado DoE versus OFAT/OVAT (FDA, 2004a; BARROS NETO; 

SCARMINIO; BRUNS, 2010; YU et al., 2014; PONTES et al., 2016; MONTGOMERY, 2017; 

NOVAES et al., 2017; ZHANG; MAO, 2017; ABOU-TALEB; GALAL, 2018; HAMID et al., 

2018; STEELE, 2018). 

Na figura 3.29 está a representação esquemática típica de um processo sendo 

considerado para estudo num planejamento de experimentos.  

 

Figura 3.29 – Representação esquemática do estudo de planejamento de experimentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: O próprio autor. 

 

Na figura 3.29 é possível observar que: 

a) inúmeras (X) variáveis podem interferir no processo de estudo e que são de 

controle do pesquisador (podem ser feitas alterações sobre elas), denominadas 

de variável(eis) controlada(s), variável(eis) manipulada(s) ou fator(es), 

b) inúmeras (K) variáveis podem interferir no processo, mas, que não são de 

controle do pesquisador ou que não serão estudadas como de controle (não é 

possível ou não é de interesse fazer alterações sobre elas), denominadas de 

variável(eis) incontrolável(eis) e,  

c) inúmeras (Y) variáveis de saída podem ser geradas, denominadas de 

variável(eis) resposta(s). 

Processo  
de  

estudo 

Fator 1 

Fator 2 

Fator X 
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⁝ 

⁝ 



77 
Revisão Bibliográfica 
 

 

 

Para evitar que as variáveis incontroláveis de que não se tem conhecimento afetem os 

experimentos em estudo, é necessário realizar aleatorização (randomização) dos experimentos. 

Desta forma, a probabilidade de uma das variáveis incontroláveis desconhecidas afetar a 

variável resposta é a mesma para todas as respostas. Outro importante procedimento que pode 

ser realizado (considerando as variáveis que conhecidamente afetam a variável resposta) é a 

blocagem que consistem em dividir em blocos os experimentos realizados evitando que os 

fatores sejam confundidos, isto é, neutralizar a interação de uma variável incontrolável 

conhecida (variável que não será estudada) mantendo a mesma constante durante toda a 

realização dos experimentos. A blocagem pode ser realizada, por exemplo, como alternativa 

para a falta de algum recurso, porém, para os experimentos em estudo, não houve a necessidade 

de realizar a blocagem (esta alternativa poderia diminuir a resolução do planejamento) 

(BARROS NETO; SCARMINIO; BRUNS, 2010; MONTGOMERY, 2017). 

Quanto maior a quantidade de fatores que se deseja estudar, maior é a quantidade de 

experimentos necessários para realização de um planejamento fatorial, por isso, quando se tem 

uma quantidade grande de fatores o ideal é a realização de um planejamento de experimentos 

fatorial fracionado em que é possível realizar uma quantidade menor de experimentos 

(perdendo algumas informações), porém, obtendo uma boa noção dos impactos dos fatores nas 

variáveis respostas, realizando assim uma triagem de quais fatores realmente impactam na 

variável de interesse e tirando os fatores que não impactam nas respostas (variáveis inertes). 

Para construção da matriz do planejamento fatorial fracionado algumas colunas serão definidas 

pelo confundimento das interações dos fatores (de preferência as interações de ordem mais alta), 

definindo a relação geradora do fatorial fracionado (BARROS NETO; SCARMINIO; BRUNS, 

2010; MONTGOMERY, 2017). O conceito que define/estrutura qual o confundimento que está 

sendo empregado no planejamento fatorial fracionado estudado é a resolução sendo 

representada por algarismos romanos. A resolução consiste do termo mais curto gerado pelas 

relações geradoras do planejamento, assim, caso tenha um planejamento fatorial fracionado em 

que uma das colunas foi gerada pelo confundimento de interação de terceira ordem (resolução 

IV) e outra pelo confundimento de interação de segunda ordem (resolução III), a resolução do 

planejamento fatorial fracionado será III (BARROS NETO; SCARMINIO; BRUNS, 2010; 

MONTGOMERY, 2017).  

Na resolução III os fatores serão confundidos com as interações de segunda ordem, 

portanto, para um planejamento fatorial fracionado, a resolução III não é adequada, pois, haverá
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o confundimento em dois tipos de efeitos com grandes chances de ocorrência (fator e interação 

de segunda ordem, portanto, não fornecendo respostas adequadas). Na resolução IV os fatores 

principais serão confundidos com as interações de terceira ordem e as interações de segunda 

ordem confundidas entre si, assim, é preciso verificar qual resultado será obtido do 

planejamento para saber se esta resolução é adequada ou não [caso o fator for significativo, a 

resolução é adequada porque o fator é confundido apenas com interações de terceira ordem 

(mais difícil de ocorrer), mas, se a interação entre 2 fatores for significativa (elevadas chances 

de ser), a resolução não é adequada porque as interações de segunda ordem são confundidas 

entre si]. A partir das resoluções V em diante elas são adequadas para os planejamentos fatoriais 

fracionados, pois, na resolução V os fatores são confundidos com as interações de quarta ordem 

e as interações de segunda ordem são confundidas com as interações de terceira ordem (quanto 

maior a ordem da interação, menor a chance desta interação impactar no experimento) 

(informação pessoal)6. Experimentos no ponto central são utilizados para verificar se há ou não 

falta de ajuste para o modelo proposto pelo planejamento de experimentos e a realização de 

réplicas destes pontos centrais servem para obter uma estimativa da variância das observações 

(que é a média quadrática devido ao erro puro) e, portanto, obter uma estimativa do erro 

experimental característico, o denominado erro-padrão (BARROS NETO; SCARMINIO; 

BRUNS, 2010; MONTGOMERY, 2017). 

A análise de ajuste do modelo é realizada pela avaliação gráfica dos resíduos para se 

fazer as inferências estatísticas e pelo coeficiente de determinação (R2) ou coeficiente de 

determinação ajustado (R2ajustado) que medem a proporção ou porcentagem da variabilidade nos 

dados experimentais que são explicadas pelo modelo, sendo o segundo ajustado para o número 

de preditores do modelo. 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. Devem ser realizadas análises de distribuição normal dos 

resíduos, isto é, verifica-se 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 
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(outlier)] além de avaliar a distribuição aleatória sem apresentar configurações lineares no 

gráfico de ordem de observação (MONTGOMERY, 2017; YANES, 2018). 

Por se tratar de uma planta produtiva regulada que possui processos totalmente 

padronizados, antes da realização do planejamento de experimentos e para definição dos níveis 

e parâmetros que seriam analisados (fatores), deve ser realizada a análise de risco da qualidade 

[Quality Risk Assessment (QRA)] e também foi utilizada a ferramenta de diagrama de causa e 

efeito para análise do processo sendo estas ferramentas bastante indicadas e utilizadas para 

análise de risco de processos em geral. 

 

3.4.3 Análise de risco da qualidade [Quality Risk Assessment (QRA)] – diagrama 

de causa e efeito, Ishikawa ou espinha de peixe  

 

A análise de risco da qualidade [Quality Risk Assessment (QRA)] é uma análise de risco 

dos atributos materiais e dos parâmetros de processo para facilitar a identificação dos fatores 

que afetam a qualidade do produto (WU; WHITE; KHAN, 2011; MONTGOMERY, 2017; 

STEELE, 2018). 

Por isso, para definição dos fatores a serem estudados no planejamento de experimentos 

(DoE) foi utilizado o diagrama de causa e efeito também denominado de diagrama de Ishikawa 

e/ou diagrama espinha de peixe em que são definidas as causas primárias, secundárias, terciárias 

etc. que afetam o efeito (problema ou objetivo) que está sendo estudado/avaliado (ver 

representação na figura 3.30). Esta é uma útil ferramenta para capturar e documentar a 

tempestade de ideias (brainstorming) de todos os potenciais fatores que possam influenciar o 

processo em consideração. Além disso, não é incomum construírem-se vários diagramas para 

orientar o planejamento de experimentos (WU; WHITE; KHAN, 2011; MONTGOMERY, 

2017; STEELE, 2018).   

No diagrama para o processo de cristalização de virginiamicina será utilizado o 

diagrama de causa e efeito também denominado de diagrama ou análise 6 M’s sendo definidas 

as 6 causas principais (primárias) como Método, Mão-de-obra, Material, Máquina, Meio 

Ambiente e Medida e depois definidas as causas secundárias, terciárias etc. que podem afetar o 

efeito (ver figura 3.30). 
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Figura 3.30 – Representação do diagrama de causa e efeito 6 M’s 

 
Fonte: O próprio autor. 

 

A partir do diagrama de causa e efeito para o processo de cristalização de virginiamicina 

foram definidas as variáveis do planejamento de experimentos (DoE) propostos para os estudos 

do processo de cristalização de virginiamicina.  É muito importante destacar que 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). 

 

3.4.4 Tecnologia Analítica de Processo – TAP [Process Analytical Technology 

(PAT)]  

 

Como já descrito nos itens antecedentes, além do Planejamento de Experimentos 

[Design of Experiments (DoE)] outro conjunto de ferramentas que fazem parte da estrutura da 

Qualidade baseada no Projeto [Quality by Design (QbD)] são as denominadas Tecnologias 

Analíticas de Processo (TAP) ou Process Analytical Technology (PAT). 

As TAP (PAT) tem como foco o processo produtivo e é um sistema para planejamento, 

análise e controle de processos por meio de medições em tempo real dos parâmetros críticos de 

qualidade podendo ser realizados os ajustes necessários a fim de evitar efeitos negativos sobre 

os parâmetros de qualidade do produto acabado, sendo um novo paradigma de controle de 

qualidade por antecipação no processo de modo a evitar problemas irreversíveis no produto 

acabado {sendo muito superior do que apenas uma nova versão do conhecido sistema de 

Controle de Processo [In Process Control (IPC)]} (MENEZES; FLÔRES; GOUVEIA, 2014). 
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A denominação analítica em TAP (PAT) é vista amplamente incluindo análises 

químicas, físicas, microbiológicas, matemática e de risco conduzidos de maneira integrada. O 

objetivo da PAT é projetar e desenvolver processos robustos, melhorar o conhecimento e o 

controle do processo de fabricação com o intuito de identificar e reduzir fontes de variabilidade 

das etapas do processo produtivo; promover a melhoria contínua da produção por meio de 

entendimento científico dos parâmetros de processo; assegurar a qualidade do produto acabado 

em tempo real durante todas as etapas da produção visando diminuir reprovações e/ou 

reprocessos e/ou retrabalhos, reduzir erros humanos e aumentar a segurança nas operações por 

meio de procedimentos automatizados reduzindo riscos da qualidade e preocupações das 

agências regulatórias enquanto aumenta a eficácia do processo e garantindo consistentemente 

a qualidade pré-definida ao final do processo de fabricação (FDA, 2004a; RIBEIRO, 2014). 

Os objetivos da Tecnologia Analítica de Processo (TAP ou PAT) estão de pleno acordo 

com o atual sistema de qualidade da agência FDA: “qualidade não pode ser testada em produtos, 

deve ser construída ou deve ser projetada no produto” (FDA, 2004a, p. 4). Com relação à 

construção da qualidade nos produtos, a agência FDA destaca a necessidade de compreender o 

processo e oportunidades para melhorar a eficiência do processo de fabricação por inovação e 

melhoria da comunicação científica entre os produtores e a agência focando em relevante e 

multifatorial relação entre material, processo produtivo, variáveis ambientais e seus efeitos na 

qualidade promovendo estratégias eficazes de mitigação de riscos (FDA, 2004a).  

Apenas a transferência de métodos de análise do laboratório (off-line) para métodos 

(KARLE et al., 2016; AAVOS, 2019; KOHLI; MITTAL, 2019):  

a) na área de produtiva, durante a produção e mais próximo ao processo de 

manufatura (laboratório da produção) com equipamentos e métodos mais 

dedicados/particulares (at-line);  

b) com medições e análises totalmente automáticas conectadas ao processo com 

uma corrente desviada (amostragem automática), podendo a amostra voltar para 

o processo após a análise (on-line) e; 

c) a medida realizada em tempo real de todo o fluxo na própria linha (in-line) em 

que a corrente de processo pode ser perturbada (inserção de uma sonda) ou 

quando o sensor não entra em contato com o material (análise por um visor) e a 

corrente de processo não é perturbada (noninvasive) (figura 3.31);  

não são necessariamente tecnologia analítica de processo (PAT). É preciso considerar guias 

documentais regulatórios existentes e estruturas compendiais dos métodos analíticos validados 
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como complementação para se ter uma PAT (FDA, 2004a; DAGGE et al., 2009; 

POKHARKAR et al., 2009). 

 
Figura 3.31 – Ilustração de diferentes opções para análises de material durante processamento 

 
Fonte: Adaptado de AAVOS (2019). 

 

O desenvolvimento de um produto e/ou processo em pequena escala (laboratorial) com 

a utilização de analisadores de processo em linha (on-line ou in-line) para coleta de dados em 

tempo real (real time) pode resultar no aumento do conhecimento para o desenvolvimento, 

otimização, aumento de escala, transferência de tecnologia e controle de processos. É muito 

importante que este conhecimento continue na escala produtiva, uma vez que outras variações, 

tais como ambientais, matérias-primas, utilidades etc., podem impactar no processo produtivo. 

Procedendo desta forma, é possível obter o conhecimento contínuo ao longo de todo o ciclo de 

vida de um produto (FDA, 2004a).  

As PAT, quando inseridas em equipamentos que estão no processo produtivo, permitem 

que dados qualitativos e quantitativos do material que está sendo processado sejam registrados 

e comparados com grande conjunto de dados experimentais previamente obtidos e tratados por 

meio de análise multivariada de dados. Assim, a presença de um risco de não conformidade é 
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reduzido pela intervenção na linha de produção para ajustes e correção de riscos, como pode 

ser verificado na figura 3.31. A aquisição de dados na linha de produção agrega informações 

ao processo possibilitando o aperfeiçoamento contínuo da produção (BEZERRA, 

RODRIGUES, 2017). 

Estabelecer efetivos processos para manter os atributos físicos dos matérias-primas e 

materiais em processo requer um entendimento fundamental dos atributos que são críticos para 

a qualidade do produto. Um exemplo destes atributos são as variações do tamanho e forma da 

partícula com amostragem que pode sofrer uma transformação por causa das dificuldades e 

complexidades relacionadas em coletar amostras representativas (é bastante conhecido que os 

procedimentos de amostragem de pós podem ser bastante errôneos) (FDA, 2004a). 

O avanço das tecnologias PAT representa uma grande inovação da indústria 

farmacêutica, pois amplia a capacidade de monitoramento dos processos e altera radicalmente 

a forma de execução do controle de qualidade. Os métodos tradicionais de controle de qualidade 

do produto acabado perdem espaço para as PAT as quais permitem o monitoramento do 

processo de forma contínua e em tempo real inserido o controle de qualidade na linha de 

produção reduzindo o tempo de residência do produto na planta de fabricação e permitindo a 

inserção do produto no denominando Teste de Liberação em Tempo Real [Real Time Release 

Testing (RTRT)], constituindo um novo conceito de qualidade (RIBEIRO, 2014; BEZERRA, 

RODRIGUES, 2017). 

Assim, algumas das tecnologias (PAT) disponíveis para avaliar o produto em tempo real 

são a tecnologia de Feixe de Luz Focalizado [Focused Beam Reflectance Measurement 

(FBRM)], que vem sendo amplamente implementadas para inferir o tamanho de partícula 

durante o processo, e a tecnologia de espectroscopia de Infravermelho Médio com 

Transformada de Fourier [Fourier Transform Infrared (FTIR)] que mede as transformações 

moleculares no meio líquido durante o processo (LEWIS et al., 2015; KARPIŃSKI; 

BAŁDYGA, 2019). 

 

3.4.4.1 Simulação do processo de clarificação/purificação/recuperação de 

virginiamicina em escala laboratorial com acompanhamento por 

Feixe de Luz Focalizado (FBRM) e Infravermelho Médio (MIR) 

 

O processo industrial de clarificação/purificação/recuperação de virginiamicina foi 

simulado em escala laboratorial para avaliação (in situ) do comportamento do tamanho de corda 

das partículas em solução em tempo real sendo utilizado o equipamento de distribuição do 
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comprimento de corda por Feixe de Luz Focalizado denominado de FBRM e do comportamento 

de compostos orgânicos em solução em tempo real sendo utilizando o equipamento de 

infravermelho médio denominado de ReactIR. A finalidade desta avaliação foi verificar se estas 

ferramentas PAT disponíveis (LEWIS et al., 2015; KARPIŃSKI; BAŁDYGA, 2019) seriam 

capazes de apresentar informações relevantes sobre o processo de virginiamicina para 

compreensão, otimização e controle do processo em tempo real. 

 

3.4.4.2 Análise de tamanho de corda da partícula por Feixe de 

Luz Focalizado [Focused Beam Reflectance Measurement 

(FBRM)] 

 

Uma das tecnologias (PAT) disponíveis para caracterizar o número total de partículas 

na suspensão e/ou o tamanho médio das cordas das partículas na suspensão bem como a 

distribuição do tamanho de corda das partículas foram determinados pela técnica não destrutiva 

do sistema de Feixe de Luz Focalizado, do inglês Focused Beam Reflectance Measurement 

(FBRM). Um comprimento de corda é definido como a distância em linha reta entre duas 

extremidades de uma partícula ou de uma estrutura de partículas (ver figuras 3.32 e 3.33) e, 

uma vez que a velocidade do laser é definida e conhecida, o comprimento de corda de cada 

partícula é automaticamente calculado e gerado pelo software iC FBRMTM. Milhares de 

diferentes comprimentos de cordas são tipicamente medidos por um tempo determinado para 

gerar a Distribuição do Comprimento de Corda [Chord Length Distribution (CLD)] e caso haja 

partículas presas na sonda, o instrumento é capaz de identificar e promover a correção das 

contagens destas partículas presas (estas partículas são desconsideradas da contagem) 

(CHIANESE, 2012; FRAWLEY, 2012; HILFIKER, 2013a; GRIFFIN et al., 2015; O'GRADY, 

2015; AGIMELEN, 2016; IRIZARRY, 2017; DAVE et al., 2018). 

Nas figuras 3.32 e 3.33 é possível verificar a representação do funcionamento, sinais de 

saída, leituras e gráficos da medição de FBRM. 
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Figura 3.32 – Representação do método de funcionamento da medição de FBRM 

  
 
Fonte: Adaptado de O'Grady (2015) e Narang et al. (2019). 
 

 
Figura 3.33 – Exemplos de sinais de saída, leituras e gráficos gerados pelo FBRM 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 
Fonte: Adaptado de Narang et al. (2019). 
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O princípio de funcionamento do sistema de FBRM, é baseado na contagem da detecção 

da reflexão do laser que atinge as partículas por segundo e que determina a evolução da 

distribuição de tamanho de corda (CLD) (HILFIKER, 2013a; AGIMELEN, 2016; LUO et al., 

2017; ACEVEDO et al., 2018; ZHANG et al., 2018). Um feixe de laser focalizado (ƛ = 780 

nm) escaneia a solução na interface da janela de safira da sonda e quando uma partícula é 

detectada (está no caminho escaneado) o laser é refletido na superfície e o sensor detecta estes 

pulsos convertendo em comprimento de corda que tem como base o cálculo da velocidade da 

varredura vezes a largura do pulso (velocidades x tempo), iniciando a contagem do tamanho de 

corda, conforme figuras 3.32 e 3.33 (HILFIKER, 2013a; O'GRADY, 2015; GRIFFIN et al., 

2017; IRIZARRY, 2017; DAVE et al., 2018).  
Como pode ser notado nas figuras 3.32 e 3.33 a CLD pode ser afetada pelas propriedades 

óticas da partícula e da suspensão, curvatura da partícula, rugosidade da superfície da partícula 

ou a concentração da suspensão. Assim, mesmo com vários desenvolvimentos, uma das maiores 

limitações ou desvantagens da técnica de FBRM é que o tamanho de corda não pode ser 

facilmente transformado em tamanho de partícula. Portanto, toda análise relacionada com a 

técnica de FBRM foi tratado como tamanho de corda das partículas e não como tamanho de 

partícula. Apesar da limitação da técnica, a tecnologia de FBRM tem sido amplamente aplicada 

em processos de cristalização, precipitação e produção contínua, destacando-se na reprodução 

direta da distribuição de tamanho de partículas de uma maneira independente do equipamento 

(LEWIS et al., 2015; IRIZARRY, 2017; NARANG et al., 2019). 

 

3.4.4.3 Reflexão total atenuada no infravermelho médio com transformada 

de Fourier [attenuated total reflectance Fourier transform infrared 

(ATR-FTIR)] – MIR 

 

Outra técnica analítica de processo (PAT) empregada no processo de cristalização de 

virginiamicina em escala de bancada foi o ReactIR que é uma sonda de reflexão total atenuada 

(RTA) no infravermelho com transformada de Fourier (IV-FT) [attenuated total reflectance 

Fourier transform infrared (ATR-FTIR)] que avalia os compostos em solução no 

infravermelho médio [mid-infrared (MIR)] (compreendido no intervalo de número de onda de 

4000 a 200 cm-1 ou no intervalo de comprimento de onda 2500 a 50000 nm). O infravermelho 

médio compreende a região de número de onda de 4000 a 1600 cm-1 que apresenta as vibrações 

características de grupos funcionais distintos bem como a região de impressão digital 

(fingerprint) compreendida entre os números de onda de 1500 a 500 cm-1, que é a região em 
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que os picos dos compostos variam mais de um para o outro (CAREY, 2011; GRIFFIN et al., 

2017). 

A análise de infravermelho estuda as vibrações moleculares fundamentais dos sólidos 

absorvendo a radiação (energia do fóton) e sofrendo movimentos vibracionais (vibrações de 

estiramento ou de deformação angular) aumentando a energia vibracional de uma molécula 

(aumento da amplitude de vibração), sendo as vibrações características das unidades estruturais 

(incluindo os grupos funcionais). Alguns exemplos de vibrações de estiramento são: simétricas 

(quando as ligações se alongam e se contraem ao mesmo tempo) ou assimétricas (quando as 

ligações se alongam e contraem opostamente – enquanto uma ligação se alonga a outra se 

contrai), com relação às vibrações de deformação angular, como alguns exemplos podem ser 

citados o tipo: tesoura (as ligações se movimentam ao mesmo tempo em sentidos opostos e 

mesmo sentido para direita e para esquerda como uma tesoura); balanço (as ligações se 

movimentam ao mesmo tempo no mesmo sentido para direita e para esquerda como um 

balanço); abano (as ligações se movimentam ao mesmo tempo no mesmo sentido para cima e 

para baixo como quando alguém se abana) e torção (as ligações se movimentam ao mesmo 

tempo em sentidos opostos para cima e para baixo como quando se torce algo). O espectrômetro 

utilizado emprega a técnica de reflectância total atenuada (RTA) acoplada à Transformada de 

Fourier (TF) em que todo o intervalo de estados vibracionais é amostrado ao mesmo tempo e 

transformado pela análise de Fourier para resultar no espectro formatado como nos 

instrumentos tradicionais.  A análise de infravermelho apresenta grande utilidade para 

identificação de polimorfos, pois, quando há estruturas cristalinas distintas, estas diferenças 

afetam as vibrações moleculares e, consequentemente, os espectros das substâncias (CAREY, 

2011). 

O ReactIR permite a leitura rápida e precisa do espectro da solução mesmo na presença 

de sólidos suspensos, assim, a técnica de FBRM detecta a concentração de sólidos/partículas 

(soluto) e o ReactIR detecta a concentração no líquido (solução) (GRIFFIN et al., 2017). 

 

3.4.5 Aumento da automação para melhoria do processo de cristalização de 

virginiamicina 

 

O termo automação foi criado na época de 1940 por um engenheiro da Ford Motor 

Company e pode ser definido como o uso de comandos lógicos programáveis {CLP 

Programmable Logic Controllers (PLC)]} (desenvolvidos nas décadas de 1970 e 1980 pela 

Modicon) e de equipamentos mecanizados para substituir as atividades manuais envolvidas nas 
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tomadas de decisão e comandos-respostas de seres humanos. A automação vai muito além da 

mecanização, pois, a automação reduz a necessidade de requisitos sensoriais e mentais humanos 

além de otimizar a produtividade em termos de economia de energia e materiais, melhoria da 

qualidade e precisão. O termo automação foi cunhado e popularizado por John Theurer Diebold 

com a publicação do livro Automation em 1952 podendo ser simplificado no que afirmou 

Diebold (VAGIA; TRANSETH; FJERDINGEN, 2016, p. 1): “automação é uma nova palavra 

que denota tanto a operação automática quanto o processo de tornar as coisas automáticas” 

(LAMB, 2015; VAGIA; TRANSETH; FJERDINGEN, 2016).  

O aumento da automação para melhoria da segurança do operador e redução de erros 

humanos na etapa de evaporação do processo de clarificação/purificação/recuperação de 

virginiamicina abordado neste trabalho está relacionado com a iniciativa de Quality by Design 

(QbD) introduzida pela agência FDA. Este aumento da automação foi realizado pela criação e 

inclusão de lógicas no sistema supervisório existente na sala de controle da planta de 

clarificação/purificação/recuperação de virginiamicina, como será mais bem detalhado em 

resultados e discussão. 

   

3.5 Análise hierárquica do processo de cristalização industrial de 

virginiamicina 

 

O projeto de cristalizadores industriais às vezes é denominado de arte ao invés de ciência 

devido à grande complexidade dos sistemas envolvidos nos projetos, resultante de fatores tais 

como: transferência simultânea de calor e massa com grande dependência de mecanismos 

fluidodinâmicos e de partícula, sistemas multifásicos e multicomponente, concentração, 

tamanho e distribuição de partículas que podem variar com o tempo, escassez de dados etc. 

(GIULIETTI et al., 2001; SECKLER, 2011). 

Assim, com o intuito de avaliar de modo consistente o processo de cristalização de 

virginiamicina estabelecido industrialmente (concomitantemente realizando uma análise de 

risco e enfatizando o conhecimento e aprendizado do processo produtivo, como aplicação do 

conceito de QbD) pode ser utilizada a metodologia de análise hierárquica do projeto (como 

preconizado por outros autores) para realizar a análise do processo em questão. 

A avaliação do processo de cristalização da virginiamicina proposta foi dividida em 

várias etapas, conforme apresentado na tabela 3.3. Como o processo já estava estabelecido 

industrialmente, como modo de melhor descrever as etapas da metodologia de análise 

hierárquica, elas foram denominadas de avalição ao invés de tratar as etapas como projeto.   
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Tabela 3.3 – Níveis hierárquicos para avaliação do processo de cristalização industrial de virginiamicina 
Níveis Descrições 

0 Especificações iniciais 
I Especificações do produto 
II Avaliação das condições operacionais 
III Avaliação do processo de cristalização de virginiamicina 
IV Avaliação do cristalizador de virginiamicina 

 

Fonte: adaptado de Seckler et al. (2013) e Lewis et al. (2015). 

 

3.5.1  Nível 0 – Especificações iniciais 

 

O nível zero (especificações iniciais) podem ser divididas em 3 etapas diferentes, sendo 

elas: 3.3.1.1 – especificações de performance do produto, 3.3.1.2 – especificações de processo 

e 3.3.1.3 – especificações de projeto (WESTHOFF et al., 2004; SECKLER, 2011; SECKLER 

et al., 2013; LEWIS et al., 2015; KRAMER; LAKERVELD, 2019). 

  

3.5.1.1 Performance de produto 

 

É especificada em termos de manipulação de recursos na etapa de recuperação 

industrial, tais como filtrabilidade, taxas de processamento e resíduo de material, bem como em 

termos das características de aplicação do produto acabado tais como cor, sabor e aparência 

(WESTHOFF et al., 2004; SECKLER, 2011; SECKLER et al., 2013; LEWIS et al., 2015; 

KRAMER; LAKERVELD, 2019).  

 

3.5.1.2 Especificações de processo 

 

É tipicamente a capacidade de produção, características das matérias-primas, 

disponibilidade de utilidades, consumo de energia específico, controlabilidade, disponibilidade 

e considerações de segurança, saúde e meio ambiente (WESTHOFF et al., 2004; SECKLER, 

2011; SECKLER et al., 2013; LEWIS et al., 2015; KRAMER; LAKERVELD, 2019). 
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3.5.1.3 Especificação de projeto 

 

Inclui a disponibilidade do orçamento, o tempo para atender o mercado, e as 

experiências dos projetistas, entre outros pontos (WESTHOFF et al., 2004; SECKLER, 2011; 

SECKLER et al., 2013; LEWIS et al., 2015; KRAMER; LAKERVELD, 2019). 

 

3.5.2 Nível I – Avaliação do produto 

 

Neste nível as propriedades físico-químicas do produto são identificadas para promover 

a performance especificada do produto nos níveis anteriores (WESTHOFF et al., 2004; 

SECKLER, 2011; SECKLER et al., 2013; LEWIS et al., 2015; KRAMER; LAKERVELD, 

2019). 

  

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

 

Neste nível a rota tecnológica é destinada a entregar o produto especificado nos níveis 

anteriores. As análises são baseadas no equilíbrio termodinâmico do sistema sólido-líquido, 

bem como em conceitos elementares da teoria de cristalização que permite inferências de 

relações entre as características do processo e do produto. 

 

3.5.3.1 Seleção do solvente 

 

O solvente influencia as propriedades do produto por causa do seu efeito na taxa de 

crescimento do cristal. Se um composto é altamente solúvel em um dado solvente (o que é 

preferível, pois, usualmente resulta em taxa de crescimento alta), a cristalização de partículas 

maiores (de tamanhos entre 10-4 a 10-3 m) é favorecida. Neste caso é comum a cristalização 

ocorrer sob baixos valores de supersaturação, resultando em um produto relativamente puro 

sendo que, contrariamente, compostos ligeiramente solúveis formam partículas impuras e 

pequenas (na faixa de tamanho de 10-6 a 10-5 m) (SECKLER, 2011; SECKLER et al., 2013; 

LEWIS et al., 2015; LEE; ERDEMIR; MYERSON, 2019).  

O solvente também influencia no processo produtivo, por exemplo, quais equipamentos 

ou etapas são necessárias para remoção e posterior recuperação do solvente, quando é 

necessária a utilização de mais de um solvente em um processo, se resulta numa mistura de 
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solventes para o qual devem-se utilizar etapas adicionais para a purificação e recuperação. 

Todas estas considerações devem ser levantadas, pois impactam diretamente nos custos do 

processo (SECKLER, 2011; SECKLER et al., 2013; LEWIS et al., 2015).  

 

3.5.3.2 Método de cristalização 

 

Os processos de cristalização do soluto em solução podem ocorrer a partir de 4 métodos: 

1) cristalização por resfriamento; 2) cristalização evaporativa; 3) precipitação e; 4) adição de 

antissolvente. O método de cristalização mais apropriado pode ser escolhido dependo da 

solubilidade do soluto. Para compostos pouco solúveis, os dois últimos métodos citados são os 

mais adequados. Contrariamente, para compostos bastante solúveis, os dois primeiros métodos 

podem ser considerados boas escolhas. Se, além do soluto ter alta solubilidade e o valor da 

solubilidade alterar pouco com a temperatura, cristalização por evaporação é a única escolha 

para separação do soluto do solvente (WESTHOFF et al., 2004; SECKLER, 2011; SECKLER 

et al., 2013; LEWIS et al., 2015; KRAMER; LAKERVELD, 2019). 

 

3.5.3.3 Número de etapas de cristalização 

 

O número de etapas de cristalização é definido como o número de vezes que um 

composto cristaliza, sendo o número de etapas de cristalização dependente da especificação de 

pureza do produto acabado. Na maioria das relevantes aplicações industriais apenas uma etapa 

de cristalização é suficiente, mas, há algumas exceções (WESTHOFF et al., 2004; SECKLER, 

2011; SECKLER et al., 2013; LEWIS et al., 2015; KRAMER; LAKERVELD, 2019).  

 

3.5.3.4 Temperatura e pressão 

 

Altas temperaturas são preferidas porque usualmente geram cristais grandes e puros. 

Entretanto, elas podem levar a equipamentos mais complicados ou a instabilidade química da 

substância que está sendo processada, como é o caso do composto que está sendo estudado no 

presente trabalho (WESTHOFF et al., 2004; SECKLER, 2011; SECKLER et al., 2013; LEWIS 

et al., 2015; KRAMER; LAKERVELD, 2019).  
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3.5.4 Nível III – Avaliação do processo de cristalização de virginiamicina 

 

Neste nível do projeto, são desenvolvidas as tecnologias que serão empregadas para o 

desenvolvimento dos processos de cristalização determinados nos níveis anteriores 

(WESTHOFF et al., 2004; SECKLER, 2011; SECKLER et al., 2013; LEWIS et al., 2015; 

KRAMER; LAKERVELD, 2019). 

 

3.5.4.1 Modo de operação 

 

Muitos autores afirmam que o processo contínuo é o mais econômico, que exige menor 

espaços físicos, menor demanda de operadores, permitindo uma melhor filtração e lavagem 

mais efetiva dos cristais. Porém, o processo contínuo é usualmente utilizado para produtos de 

baixo custo, não sendo viável para plantas que possuem baixas taxas produtivas (abaixo de 50 

toneladas de produto por dia). Por outro lado, necessita de tubulações muito pequenas para 

bombear suspenções na velocidade que previne incrustações, com maiores possibilidades de 

falhas, por serem mais complexos, e necessitando de operadores mais experientes para operação 

(NÝVLT; HOSTOMSKÝ; GIULIETTI, 2001; WESTHOFF et al., 2004; SECKLER, 2011; 

SECKLER et al., 2013; LEWIS et al., 2015; KRAMER; LAKERVELD, 2019). 

Já os cristalizadores em batelada são mais simples (podendo ser apenas um tanque 

agitado), reduzindo as possibilidades de defeitos mecânicos e com custos de manutenções mais 

baixos. Eles permitem a remoção das incrustações entre bateladas e permite a utilização de 

operadores menos qualificados. Porém, é necessária maior área construída, a uniformidade do 

produto não é facilmente reprodutível entre bateladas e podendo ter os custos mais elevados 

quando comparados com a cristalização contínua (NÝVLT; HOSTOMSKÝ; GIULIETTI, 

2001; WESTHOFF et al., 2004; SECKLER, 2011; SECKLER et al., 2013; LEWIS et al., 2015; 

KRAMER; LAKERVELD, 2019). 

 

3.5.4.2 Configuração de alimentação 

 

A configuração de alimentação é geralmente realizada em paralelo para cada um dos 

cristalizadores quando são utilizados cristalizadores de múltiplo efeito. Operações em série 

podem ser realizadas para obtenção de uma distribuição estreita de tamanho de partículas, 

gerando uma distribuição de tamanho de partículas mais estreita do que o mesmo volume para 
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cristalizadores em paralelo (WESTHOFF et al., 2004; SECKLER, 2011; SECKLER et al., 

2013; LEWIS et al., 2015; KRAMER; LAKERVELD, 2019). 

 

3.5.4.3 Estrutura de reciclo e purga 

 

Reciclar a solução saturada que está sendo retirada do cristalizador é desejável para 

recuperar o calor e o valioso conteúdo do soluto. Reciclo total não é possível devido ao acúmulo 

de impurezas. Consequentemente, uma purga é providenciada, preferencialmente, de uma 

corrente com alto nível de impurezas (para um pequeno fluxo de purga) e com baixa 

temperatura (para conservação de energia) (WESTHOFF et al., 2004; SECKLER, 2011; 

SECKLER et al., 2013; LEWIS et al., 2015; KRAMER; LAKERVELD, 2019). 

   

3.5.4.4 Tempo de residência 

 

O tempo de residência (W) em uma cristalização batelada relaciona o tamanho médio 

volumétrico do cristal (L4,3) com a taxa de crescimento do cristal (G) em [m/s]. Os processos 

de cristalização de virginiamicina (VM), tanto a etapa de evaporação quanto a etapa de 

antissolvente, são considerados como batelada, pois, há alteração das propriedades do meio 

com o passar do tempo, assim, foi possível calcular a taxa de crescimento de cristal dos 

processos de cristalização de VM como segue (WESTHOFF et al., 2004; SECKLER, 2011; 

LEWIS et al., 2015; KRAMER; LAKERVELD, 2019): 

 

                                              𝜏 = ,      (15) 

 

 

3.5.4.5 Cálculos do fluxograma 

 

Nesta etapa são apresentados os fluxogramas do processo e, com as especificações 

determinadas até esta etapa, é possível realizar cálculos para variáveis tais como taxa de reciclo, 

composições, temperaturas e pressões bem como cálculos de balanços de massa e energia 

(WESTHOFF et al., 2004; SECKLER, 2011; SECKLER et al., 2013; LEWIS et al., 2015; 

KRAMER; LAKERVELD, 2019). 
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3.5.5 Nível IV – Avaliação do cristalizador de virginiamicina 

 

3.5.5.1 Tipo de Cristalizador 

 

Nesta etapa são avaliados os tipos de cristalizadores disponíveis e para quais processos 

os melhores tipos podem ser aplicados.  

 

3.5.5.2 Controle do tamanho de partícula 

 

Nesta etapa são avaliadas as opções disponíveis para que se possa influenciar o tamanho 

de partícula, tais como: realizar a remoção de finos ou realizar a classificação de produto. Na 

remoção de finos, o cristalizador é provido de um sistema que promove a remoção seletiva da 

suspensão de finos. Já na classificação de produto, o cristalizador é provido de um dispositivo 

que retira preferencialmente os maiores cristais formados. Assim, nos dois casos, são obtidas 

partículas de tamanho médio mais uniformes (WESTHOFF et al., 2004; SECKLER, 2011; 

SECKLER et al., 2013; LEWIS et al., 2015; KRAMER; LAKERVELD, 2019). 

 

3.5.5.3 Dimensões do cristalizador 

 

Assumindo um cristalizador de vaso cilíndrico com uma fixa razão de altura-por-

diâmetro (RHD), o diâmetro do cristalizador (DW) se torna (SECKLER et al., 2013; LEWIS et 

al., 2015; KRAMER; LAKERVELD, 2019): 

 

                                                                  DW =                 (16) 

 

A altura referida nesta relação é a altura da suspensão, pois, a altura total do vaso é de 

maior volume (principalmente para cristalizadores evaporativos em que é necessária a 

separação entre o vapor e as gotículas arrastadas) (LEWIS et al., 2015; KRAMER; 

LAKERVELD, 2019). 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1 Caracterização da virginiamicina (VM) bulk 

 

Como o polimorfismo é muito comum em substâncias farmacêuticas sendo já 

identificado para virginiamicina (item 3.3.7) e também como o tipo de sólido pode impactar em 

várias propriedades físico-químicas do produto acabado, foi realizada a caracterização 

detalhada da virginiamicina em pó tanto em nível intramolecular quanto intermolecular pelas 

técnicas mais comumente utilizadas, como métodos cristalográficos, espectroscópicos, 

térmicos, microscópicos pelo conjunto das técnicas mais utilizadas para determinação de tipo 

de sólido tais como a difração de raios X de pó (PDRX), difração a laser, infravermelho próximo 

(NIR), termogravimetria (TG ou TGA), microscopia óptica (MO) e microscopia eletrônica de 

varredura (MEV) bem como a termomicroscopia (HSM) (LI; KIANG; JONA, 2009; DE 

ARAUJO et al., 2012; LEE, 2014; PRADO; ROCHA, 2015; WIEDMANN; NAQWI, 2016; 

GOKHALE; MANTRI, 2017; THAKRAL et al., 2018; LEE; ERDEMIR; MYERSON, 2019; 

NICOUD; MYERSON, 2019). Além das amostras do produto acabado obtido industrialmente, 

foram preparadas amostras das partículas de virginiamicina retiradas de suspensões em 

diferentes etapas do processo (após evaporação e após precipitação). Para a coleta destas 

amostras foi montado um sistema de filtração a vácuo utilizando um funil de Buchnner Ø = 125 

mm com papel filtro de tamanho médio de 18 µm e kitassato de 1000 mL. Em um béquer de 

2000 mL foram coletados em torno de 1000 mL de suspensão de MIBC e VM durante a 

transferência da suspensão do evaporador para o precipitador e em outro béquer de 2000 mL 

foram coletados em torno de 1000 mL da suspensão de MIBC/hexano + VM durante a 

alimentação do primeiro bolo da centrífuga. Estas suspensões foram filtradas e os sólidos 

presentes no precipitado foram secos a temperatura ambiente e posteriormente enviados para 

análises de termogravimetria (TGA), tamanho de partículas, DRX, NIR da mesma forma 

utilizada para fazer estas análises das amostras 1 a 4 de virginiamicina bulk. 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.  

 

 



96 
Materiais e Métodos 
 

 

4.1.1 Determinação da atividade microbiológica (potência) do antibiótico 

 

A atividade microbiológica (potência) de todos os lotes de virginiamicina utilizados 

neste trabalho foi determinada pelo método validado de teste de difusão em ágar [teste disco-

difusão (Kirby-Bauer)], também chamado de antibiograma ou teste de sensibilidade aos 

antimicrobianos (TSA). Este é um dos métodos qualitativos mais utilizados em rotinas práticas 

microbiológicas por ser uma forma relativamente simples de medir a existência ou não de 

atividade antimicrobiana, confiabilidade e baixo custo (ANVISA, 2003; FARMACOPEIA 

BRASILEIRA, 2010; ABIHPEC, 2015; ALONSO et al., 2017).  

O teste consiste em preparar placas de ágar com cepas do microrganismo específico de 

interesse da American Type Culture Collection [(ATCC), principal organização global de 

recursos e padrões biológicos, como citado anteriormente] e verificar o diâmetro dos halos de 

inibição da amostra de virginiamicina que está sendo determinada e comparar com os diâmetros 

dos halos de um lote de virginiamicina padrão que também é aplicado na mesma placa, 

determinando, assim, a atividade microbiológica (potência) do lote que está sendo analisado. O 

microrganismo utilizado para os testes de determinação de atividade microbiológica (potência) 

da virginiamicina foi o Kocuria rhizophila, ATCC 9341 (anteriormente denominado 

Micrococcus luteus) e o diâmetro dos halos é medido pelo equipamento contador de colônia e 

medidor de halo da marca SYNBIOSIS modelo ProtoCOL 3 (ver figura 4.1) que possui uma 

câmera interna de alta resolução com dispositivo de carga acoplada (CCD) que captura imagens 

em alta definição sendo capaz de detectar colônias de 0,43 mm e uma acurácia de 0,1 mm para 

medição de halo (SYNBIOSIS, 2012).  

 

Figura 4.1 – Equipamento para medição de halo utilizado nas análises 

 
Fonte: O próprio autor. 
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4.1.2 Espectroscopia de infravermelho próximo [Near Infrared Spectroscopy 

(NIR)] 

 

A espectroscopia de infravermelho (IV) próximo [Near Infrared Spectroscopy (NIR)] é 

uma técnica analítica rápida e não destrutiva, de fácil preparação de amostra [sem necessidade 

de pré-tratamento, portanto, não necessitando a utilização de produtos químicos, solventes ou 

reagentes prejudiciais (não gerando efluentes), com a possibilidade de gerar informações 

químicas e físicas tais como quantidade de IFA, umidade, tamanho de partícula, densidade etc. 

com apenas um espectro (SCHAEFER et al., 2013; METROHM, 2014; GOKHALE; MANTRI, 

2017; PUIG-BERTOTTO; COELLO; MASPOCH, 2019). 

O foco das análises em NIR é avaliar diferenças espectrais de uma substância para outra, 

uma vez que esta técnica permite descriminar espectros de moléculas com estruturas muito 

semelhantes, sendo aplicados com grande valia na identificação de polimorfismo ou variação 

de insumo farmacêutico ativo (IFA) (RAZUC et al., 2019). 

A análise qualitativa de espectroscopia de infravermelho (IV) foi realizada para as 

amostras de virginiamicina (VM) bulk para verificar se havia alguma estrutura molecular que 

apresentasse alguma diferença entre os espectros. Como a finalidade foi somente de cunho 

comparativo e não para relacionar o espectro do NIR com alguma propriedade da VM, não foi 

desenvolvido nenhum estudo utilizando estatística multivariada, análise esta que é muito 

comum quando se tem a aplicação de NIR (METROHM, 2014). 

O equipamento utilizado para análises de NIR da marca FOSS e modelo XDS Rapid 

Content™ Analyser (figura 4.2) tem faixa de leitura de 400 a 2500 nm de comprimento de onda, 

podendo operar de 5 a 35 °C com uma acurácia de comprimento de onda < 0,05 nm. 

 
Figura 4.2 – Equipamento de infravermelho próximo utilizado nas análises de VM 

 
Fonte: O próprio autor. 
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4.1.3 Análise de termogravimetria [Thermogravimetric Analysis (TG ou 

TGA)] 

 

A análise de termogravimetria [thermogravimetric analysis (TG ou TGA)] é uma 

análise térmica que foi aplicada para: avaliação do comportamento térmico; determinação do 

teor de umidade e/ou solventes (hidratos e/ou solvatos); determinação da temperatura de fusão 

e ebulição e determinação da temperatura de decomposição térmica da virginiamicina bulk 

(BECKMANN; BUDDE, 2000; FARMACOPEIA BRASILEIRA, 2010; HILFIKER, 2013b; 

GOKHALE; MANTRI, 2017). 

As taxas de aquecimento e resfriamento utilizadas para a análise de TGA foi de 10 

°C/min. conforme dados utilizados em outros trabalhos com Insumos Farmacêuticos Ativos 

(IFAs) e também conforme recomendado pelas farmacopeias brasileira e americana [United 

States Pharmacopeia (USP) National Formulary (NF) que será citado neste texto como USP-

NF seguido do respectivo capítulo geral correspondente] (FARMACOPEIA BRASILEIRA, 

2010; DE OLIVEIRA; YOSHIDA; GOMES, 2011; TAVARES et al., 2016; USP-NF 891, 

2019). As temperaturas inicial e máxima de trabalho foram determinadas seguindo 

recomendações da farmacopeia brasileira (FARMACOPEIA BRASILEIRA, 2010). Na figura 

4.3 está representado o equipamento da marca TA Instruments modelo Q500 utilizado para 

realizar as análises de TGA. 

 

Figura 4.3 – Equipamento de TGA utilizado nas análises de VM 

 
Fonte: O próprio autor. 
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O equipamento (figura 4.3) foi calibrado com alumel (liga de 95 % com níquel e 5 % 

com alumínio) e níquel (Ni) nas temperaturas de 154,16 e 356,86 °C, respectivamente e o 

recipiente utilizado para acondicionar as amostras foi um cadinho de platina aberto. A 

temperatura variou de ambiente a 900 °C com uma taxa de aquecimento de 10 °C e utilizando 

atmosfera de nitrogênio com vazão de 50 mL/min.   

 

4.1.4 Análise de Microscopia de Estágio a Quente [Hot-Stage Micrsocopy 

(HSM)] 

 

A análise de microscopia de estágio a quente [hot-stage microscopy (HSM)] ou 

termomicroscopia é a utilização combinada de análise térmica e microscopia óptica (célula de 

aquecimento com controle de temperatura acoplada a um microscópio óptico) para avaliação e 

observação das alterações das características morfológicas dos materiais em função da 

temperatura e tempo. Esta técnica foi utilizada como forma complementar às análises térmicas 

de TGA para determinação dos eventos térmicos que poderiam ocorrer nas amostras do produto 

em análise, tal como verificar o ponto de fusão e também para análise de possíveis alterações 

na aparência física de polimorfismo, como por exemplo, birrefringência, alterações de cor 

devido à temperatura (termocromismo) ou à orientação do cristal (pleocroísmo) ou para 

identificar presença de inclusões (FDA, 2007; STIEGER et al., 2012; CAIRA, 2017; 

GOKHALE; MANTRI, 2017; USP-NF 891, 2019). 

As análises de hot-stage microscopy (HSM) foram realizadas num equipamento 

constituído por célula de hot-stage modelo FP82HT da marca Mettler Toledo com controlador 

de temperatura FP90 central processor (figura 4.4) e microscópio óptico da marca Leica 

modelo DMLM em que não foi possível escolher a atmosfera a ser utilizada (não foi possível 

escolher o gás de análise) sendo utilizado apenas o ar. O microscópio disponível para análise 

possui a opção de utilizar a luz no modo incidente e/ou transmitida sendo utilizado um cadinho 

de safira ou alumínio. Para maioria das análises foram utilizados cadinhos de alumínio sendo 

que para todas as análises foram utilizadas luz no modo incidente. 
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Figura 4.4 – Célula em que foram inseridos os cadinhos para análise de hot-stage microscopy de VM 

  
 

 
Fonte: O próprio autor. 

 

4.1.5 Análise de difração de raios X {DRX [X-Ray Diffraction (XRD)]} 

 

A técnica de difração de raios X {DRX [X-Ray Diffraction (XRD)]} é uma das técnicas 

mais comuns utilizadas para análises de pó sendo uma importante e poderosa ferramenta não 

destrutiva capaz de identificar diferentes fases cristalinas (uma das mais importantes e mais 

relevantes técnicas aplicadas por cientistas farmacêuticos) sendo aplicada por anos na indústria 

farmacêutica para identificação de fase cristalina de pós [inclusive para Insumo Farmacêutico 
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Ativo (IFA)] e é indicada por farmacopeias mundiais como técnica analítica de identificação 

(KIRCHMEYER et al., 2016; FARMACOPEIA BRASILEIRA, 2017; GOKHALE; MANTRI, 

2017;  TEDESCO; BRUNELLI, 2017; KUMAR; BHATIA; RAWAL, 2018; PH. EUR., 2018; 

THAKRAL et al., 2018; USP-NF 941, 2019; LEE; ERDEMIR; MYERSON, 2019; NICOUD; 

LICORDARI; MYERSON, 2019).  

Assim, esta técnica analítica foi utilizada com o intuito de identificar se há arranjo 

cristalino (moléculas, átomos ou íons ordenados nas 3 dimensões da estrutura), não cristalino 

[(amorfo) moléculas, átomos ou íons não ordenados nas 3 dimensões da estrutura] nas partículas 

de virginiamicina, bem como a ocorrência de polimorfismo, uma vez que esta técnica é 

extremamente sensível para alterações nos parâmetros da cela/célula (BRITTAIN, MEDEK, 

2003; BRITTAIN, 2011; GOKHALE; MANTRI, 2017; TEDESCO; BRUNELLI, 2017; LEE; 

ERDEMIR; MYERSON, 2019; NICOUD; LICORDARI; MYERSON, 2019). Na figura 4.5 

está a representação de difratogramas para diferentes formas cristalinas (polimorfismo) e de um 

sólido amorfo para um(a) mesmo(a) composto/substância químico(a) e não estando relacionado 

com o composto/sustância química de estudo (a virginiamicina). 

 

Figura 4.5 – Representação de 5 difratogramas para 5 formas sólidas diferentes de um(a) mesmo(a) 
composto/substância químico(a), não relacionado com a virginiamicina (intensidades normalizadas)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Adaptado de USP-NF 941, 2019. 
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Como pode ser verificado na figura 4.5, quando uma substância apresenta polimorfismo 

ou amorfismo, os difratogramas são bastante diferentes uns dos outros. 

Alguns métodos para determinar a estrutura tridimensional completa de um cristal foram 

desenvolvidos, sendo que um dos mais conhecidos é provavelmente o de Rietveld. Porém, o 

primeiro passo para a determinação da estrutura de um cristal consiste em desvendar o tamanho 

e a simetria da cela/célula unitária, isto é, determinação dos parâmetros de rede e dos índices 

de Miller (h,k,l). Este é o início para determinação da estrutura de um cristal definido como 

indexação (ALS-NIELSEN; MCMORROW, 2011; CHADWICK et al., 2019; LEE; 

ERDEMIR; MYERSON, 2019). 

As análises foram realizadas utilizando o equipamento da marca Philips modelo X'Pert 

MPD (figura 4.6) operando com tubo de radiação Cu-Kα (λ = 1,542 Å, 2,2 kW) e tensão 45 kV 

/ 40 mA, no intervalo de variação angular de 2,5 a 50 °2θ (FARMACOPEIA BRASILEIRA, 

2017; USP-NF 941, 2019) utilizando velocidade do goniômetro (passo angular) de 0,02 °2θ e 

tempo por passo de 50 ou 100 segundos. 

 
Figura 4.6 – Difratômetro de raio X utilizado nas análises 

    
Fonte: O próprio autor. 

 

4.1.6 Análise de microscopia óptica (MO) [Optical Microscopy (OM)] 

 

A análise das partículas de virginiamicina (VM) foi realizada pela técnica de 

microscopia óptica (MO), que é uma técnica relativamente simples e valiosa para examinar 

partículas (GOKHALE; MANTRI, 2017; NICOUD; LICORDARI; MYERSON, 2019) e utiliza 

fótons para determinação das imagens. Na análise de MO foi utilizado o microscópio óptico da 

marca Olympus modelo BX60F-3 acoplado com uma câmera de vídeo policromática 

MOTICAM 10 CMOS 10.0MP para registro das imagens. Óleo para microscopia foi utilizado 
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na lâmina de vidro para melhor visualização das partículas sendo as partículas separadas com 

cuidado a fim de dispersá-las e foi colocada uma outra lâmina por cima das partículas para 

evitar sua movimentação durante a análise, sendo as partículas analisadas com aumento de 100 

vezes. 

 

4.1.7 Análise de microscopia eletrônica de varredura {MEV [Scanning 

Electron Microscopy (SEM)]} 

 

A análise das estruturas das partículas de virginiamicina (VM) foi realizada por 

microscopia eletrônica de varredura {MEV [Scanning Electron Microscopy (SEM)] que produz 

imagens em 3 D e que permite a avaliação para revelar detalhes das estruturas por meio da 

visualização da superfície das partículas (GOKHALE; MANTRI, 2017; NICOUD; 

LICORDARI; MYERSON, 2019). Por se tratar de um material que degrada a altas 

temperaturas, foi necessário realizar a preparação da amostra por meio da dispersão a ar do 

material sobre uma fita dupla face de carbono colada a um stub (porta amostra) e este conjunto 

recoberto com platina por sputtering (pulverização) formando uma camada condutora de cerca 

de 10 nm. O equipamento utilizado para o recobrimento da amostra foi o da marca Bal-tec, 

modelo MED 020, e o MEV utilizado foi o modelo Quanta 650 FEG da marca FEI (figura 4.7). 

 

Figura 4.7 – Equipamento de microscopia eletrônica de varredura utilizado nas análises 

 
Fonte: O próprio autor. 
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4.1.8 Análise granulométrica (granulometria) (tamanho de partícula e 

distribuição de tamanho de partícula) por peneiramento 

[Granulometry by sieving (particle size and particle size distribution)] 

 

A análise granulométrica (granulometria) por peneiramento das partículas de 

virginiamicina foi realizada com a finalidade de determinar o diâmetro médio de partícula DP  

(DMP) e a distribuição dos tamanhos de partículas. A análise foi executada utilizando o conjunto 

de peneiras calibradas da marca abronzinox de malha (mesh) pela escala Tyler em que o número 

de malha representa o número de aberturas de uma mesma dimensão contido em um 

comprimento de uma polegada (2,54 cm) (ROMERO; VIGANÓ; MOSER, 2016). As malhas 

Tyler utilizadas para a análise granulométrica foram 12, 16, 20, 30, 50, 60 e 100 (1,41 mm; 1,00 

mm; 0,841 mm; (0,548 mm – interpolação); (0,289 mm – interpolação); 0,250 mm e 0,149 mm) 

(PERRY; GREEN, 1997), juntamente com a tampa e o fundo (sem furos). A análise foi 

realizada no agitador de peneiras modelo Ro-Tap da marca Solotest que possui agitação 

próxima à manual com oscilações orbitais e choques verticais eliminando a eletricidade estática 

que pode ser criada pela fricção do material que está sendo peneirado com a tela metálica da 

peneira e, eliminando assim, a possível agregação das partículas que pode impedir que estas 

atravessem a peneira (figura 4.8). Massas de diferentes quantidades variando de dezenas a 

centenas foram pesadas para realização dos testes utilizando balança de precisão de 0,01 g da 

marca OHAUS, modelo PA1502P. A agitação foi de 10 minutos com o laboratório com uma 

temperatura de aproximadamente 21,3 °C e umidade de aproximadamente 57 % (termo-

higrômetro digital da Incoterm modelo 7663.02.0.00). As amostras foram utilizadas tal qual, 

não sendo promovida a secagem previa das mesmas. 

Quando se utiliza a série de peneiras do sistema Tyler, o diâmetro médio de partículas 

pode ser calculado pela seguinte equação (17) (ROMERO; VIGANÓ; MOSER, 2016): 

 

                                             DP  =  
𝟏

∑ 𝑿𝒏
ā𝒏

𝒊

                                                      (17)  

 

em que: Xn é a fração mássica retida na peneira n [ 𝒌𝒈
𝒌𝒈 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍

]; 

   ān é a média entre a abertura de duas peneiras [mm]. 
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Figura 4.8 – Sistema utilizado para realização do teste de granulometria (Ro-Tap e conjunto de peneiras) 

 
Fonte: O próprio autor. 

 
 

4.1.9 Análise de difração a laser (tamanho de partícula e distribuição de 

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

size distribution)] 

 

Além da análise de granulometria, outra análise realizada para determinação do tamanho 

médio das partículas e da distribuição de tamanho das partículas da virginiamicina foi pela 

técnica de espalhamento em baixo ângulo de radiação laser [low-angle laser light scaterring 

(LALLS)] ou simplesmente difração a laser (laser diffraction) (STANIFORTH; TAYLOR, 

2016; SKOOG; HOLLER; CROUCH, 2018) utilizando o equipamento da marca Malvern de 

modelo Mastersize 2000 (figura 4.9). 

 
Figura 4.9 – Equipamento de análise de tamanho de partícula por difração a laser 

 
Fonte: O próprio autor. 
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Para realizar a análise de difração a laser é preciso preparar uma suspensão. Para isso 

foram testados vários solventes tais como ciclohexano p. a., xilol p.a. (xileno), propilenoglicol, 

éter etílico p. a. e água deionizada, que depois das análises, foi escolhida para suspensão (água 

deionizada). A quantidade de partículas adicionadas na suspensão não pode ser muito grande 

para evitar aglomerados e leituras falsas no resultado. 

A suspensão preparada foi inserida na unidade externa de suspensão de amostra para 

pequeno volume (figura 4.10) com rotação aproximada de 2500 a 2510 rpm, a quantidade de 

amostras adicionada na unidade bem como a velocidade de rotação deve ser de modo que se 

evite a formação de bolhas e interferências nas leituras. 

 
Figura 4.10 – Unidade externa de suspensão de amostra 

 
Fonte: O próprio autor. 

 

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

(potência) no produto acabado (virginiamicina bulk) 

 

Como descrito no item 3.1 e figuras 3.4 e 3.5, já é de conhecimento o efeito sinérgico 

devido à combinação dos fatores principais M1 e S1 produzidos pelo microrganismo 

Streptomyces  virginiae (relação entre estes fatores) que impacta significativamente para o 

aumento da atividade microbiológica (potência) da molécula, sendo atingido maiores potência 

quando se tem a relação de por volta de 60 a 75 % de M1 e 25 a 40 % de S1 (GOSSELÉ et al., 
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1991; ZVENIGORODSKII; TYAGLOV; VOEIKOVA, 2001; MAST; WOHLLEBEN, 2014; 

DZHAVAKHIYA et al., 2016; SAVUSHKIN et al., 2019), por isso, foi realizado um estudo 

para verificar a correlação entre a razão dos fatores M1 e S1 pelo fator de correlação (CF) [que 

neste trabalho será tratado como fator de sinergia (FS)] e a atividade microbiológica (potência) 

dos produtos acabados. O fator de sinergia (FS) foi calculado conforme equação (18) 

(GOSSELÉ et al., 1991):  

 

        FS = - 0,001621681R2 + 0,214866R – 3,94156   (18) 

                    em que R =  [ ]  
[ ]  [ ] 

. 

 

4.3 Análise hierárquica do processo de cristalização industrial de virginiamicina 

 

Os itens avaliados durante a análise hierárquica do processo de cristalização industrial 

de virginiamicina (VM) foram as taxas médias produtivas, as utilidades disponíveis, os 

parâmetros críticos e de qualidade de processo incluindo as considerações sobre saúde, 

segurança e meio ambiente utilizados industrialmente nas etapas de 

clarificação/purificação/recuperação de VM.  

 

4.4 Incrustação 

 

As duas medidas recomendadas na literatura (conforme descrito no item 3.3.5) e que 

foram tomadas para iniciar a avaliação do fenômeno de incrustação no processo de estudo 

foram: diminuição da temperatura da suspensão e variações na dinâmica e turbulência do fluido. 

Estas foram as primeiras medidas tomadas porque foram mais rápidas e mais viáveis, pois não 

requerem nenhum investimento financeiro, além de não impactarem em alterações em 

parâmetros críticos de processo e nem em aprovações por agências e órgãos regulatórios. 

Apesar de não necessitar de investimento financeiro para o teste proposto de diminuição da 

temperatura da suspensão transferida para o precipitador (PR), uma ação realizada para 

obtenção de um melhor controle e melhor avaliação da temperatura no PR ao longo de todo 

processo de precipitação antissolvente [inclusive para verificar desprendimento de calor (2ª 

condição a ser considerada para este tipo de processo, como citado no item 3.3.3)] foi a 

instalação de um medidor de temperatura neste cristalizador (ver figura 4.11).  
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Figura 4.11 – Instalação do medidor de temperatura no precipitador 

 
Fonte: O próprio autor. 

 

4.5 Simulação do processo de clarificação/purificação/recuperação de 

virginiamicina em escala laboratorial 

 

4.5.1 Parâmetros e controle de processo (estação de trabalho, 

cristalizador e bomba de vácuo) 

 

Os experimentos em escala de bancada foram realizados na estação de trabalho 

automatizada EasyMax modelo 402 da marca Mettler Toledo. A estação de trabalho é composta 

por sistema de aquecimento/resfriamento com termostato de estado sólido (células ou pastilhas 

Peltier) com monitoramento das temperaturas da camisa e do meio de cristalização e o controle 

podendo ser realizado por uma ou pela outra temperatura (no presente estudo o controle foi 

realizado pela temperatura do meio de cristalização) com rampas programáveis, velocidade do 

agitador com monitoramento e ajuste de rotação etc. conforme figura 4.12. A estação de 
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trabalho estava acoplada a um banho termostático programável da marca Ethik e modelo 521-

TD para auxiliar na dissipação de calor do sistema trocador de calor da estação.  

O software iControlTM versão 6.0.53 foi utilizado para realizar os ajustes, controles e 

aquisição de dados referente ao processo, tais como a temperatura da camisa e do cristalizador, 

rotação do agitador, volume adicionado pela unidade dosadora. 

 

Figura 4.12 – Estação de trabalho EasyMax 402 utilizada nos testes de bancada 

 
Fonte: Mettler Toledo (2014). 

 

Para definir alguns parâmetros a serem avaliados (rotação do agitador, tamanho de 

partículas a ser avaliado) e, também o comportamento do sistema, foi realizado um ensaio 

exploratório. Como durante a realização do ensaio exploratório houveram alterações da rotação 

ao longo do processo e dificuldade de manter o vácuo no início do processo (troca dos 

condensadores de solvente que provocou oscilações bruscas no meio de cristalização) e também 

a presença de um corpo estranho no meio de cristalização, que promoveu o desencadeamento 

do processo de cristalização e provavelmente contribuiu para leituras falsas das sondas, os 

resultados foram apenas mostrados e considerados para efeito comparativo, não sendo realizada 

análise detalhada dos mesmos. 

Nos experimentos deste trabalho foi utilizado o cristalizador de vidro borosilicato de 

400 mL (volume nominal de 425 mL) que suportava temperaturas de trabalho de -40 °C até 180 

°C e apresentava dimensões tais como: diâmetro interno de 72,6 mm; altura de 140 mm e 

espessura da parede de 2,2 mm. O cristalizador foi acoplado com um agitador mecânico de pás 

inclinadas 45° para baixo e dimensões 10 x 370 mm com rotação de 180 rpm (definido em 

ensaio exploratório) para realização e acompanhamento das etapas de evaporação e precipitação 

de virginiamicina (conforme figuras 1.1; 3.7 e 3.8).  
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As matérias-primas utilizadas para os ensaios de cristalização (solução mãe contendo 

MIBC e VM solubilizada, bem como o hexano) foram obtidas do processo industrial da planta 

de clarificação/purificação/recuperação de VM, sendo a solução mãe retirada da etapa de 

decantação (solução que alimenta o evaporador no processo industrial com concentração 

conforme item 5.4) e o hexano recuperado (> 99 %) retirado do tanque de estocagem 

(antissolvente utilizado para precipitação no processo industrial). A etapa de evaporação foi 

realizada sob vácuo, conforme processo realizado na produção industrial, utilizando a bomba a 

vácuo da marca Tecnal modelo TE-058 com condensadores de MIBC, sendo 1 deles, um frasco 

de vidro de aproximadamente 250 mL com tampa metálica em que foram adaptados dois furos 

para inserir as mangueiras de silicone que promoviam o vácuo do sistema de cristalização, 

adaptado à um banho de gelo (auxiliando na evaporação e condensação do solvente), também, 

conforme realizado em escala industrial que possui um trocador de calor para resfriamento e 

condensação do solvente evaporado. A pressão absoluta obtida em escala laboratorial foi por 

volta de 120,7 e 110,7 mmHg (-570 e -580 mmHg em relação à pressão atmosférica 690,7 

mmHg), conforme figura 4.13. A adição do antissolvente hexano foi realizado por uma unidade 

dosadora (Dosing Unit) da marca Mettler Toledo e as massas pesadas para o balanço de massa 

da etapa laboratorial foram obtidas utilizando uma balança de precisão de 0,01 g da marca 

Mettler Toledo modelo PB3002. 

 

Figura 4.13 – Vácuo obtido na bomba de vácuo durante a realização dos experimentos simulados de 
evaporação 

 

 
Fonte: O próprio autor. 
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4.5.2 Análise do tamanho de corda das partículas por FBRM 

 

Os experimentos em bancada foram realizados utilizando os sistemas e sonda de FBRM 

ParticleTrack modelo G400 da marca Mettler Toledo (figura 4.14), com as configurações 

informadas na sequência, instalada no cristalizador e realizando o monitoramento das 

transformações das partículas em tempo real (in situ).  

 
Figura 4.14 – Equipamento de FBRM utilizado nos experimentos de bancada 

 
Fonte: Mettler Toledo (2015). 

 

As especificações técnicas do equipamento de FBRM utilizado são (METTLER 

TOLEDO, 2015): 

a) Faixa de medição/detecção: 0,5 a 2000 µm; 

b) Faixa de temperatura: -10 a 90 °C; 

c) Faixa de pressão: de vácuo à 3 barg; 

d) Velocidade de varredura: 2 m/s; 

e) Sonda: 19 mm diâmetro externo e 400 mm de comprimento; 

f) Modelo da sonda: PI-9.5-14/206. 

 

O software iC FBRMTM versão 4.4.29 foi responsável por realizar o ajuste, medidas e 

aquisição de dados referente à análise de FBRM. A primeira verificação realizada após 

montagem do equipamento é a limpeza da sonda checada pela contagem de tamanho de corda 

por segundo com a sonda fora do cristalizador (estas contagens devem ser menores do que 100 

contagens/s). Caso o sinal não esteja dentro da faixa permitida pelo software a limpeza da sonda 
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é realizada com papel e se necessário algum solvente (água, etanol etc.) para que o sinal atinja 

valores dentro da faixa permitida (METTLER TOLEDO, 2015). 

O sistema de ajustes, medidas e aquisição de dados do ParticleTrack (antigo Lasentec) 

FBRM é todo automatizado e controlado pelo software iC FBRM. Antes do início do 

experimento, é realizada a limpeza da janela de medição da sonda até que esta não apresente 

quantidade de partículas representativas (o valor da contagem total do sistema antes de ser 

iniciado deve ser menor que 150 contagens/s) conforme informação gerada pelo software para 

o usurário. Define-se a velocidade de varredura do laser, o tempo do experimento, o tempo de 

amostragem e o perfil de partículas a ser monitorado (finas, médias e grossas) (PEREIRA, 

2009).   

O perfil de partículas monitorado foi determinado por um ensaio exploratório realizado, 

sendo definidas as seguintes faixas:< 5 µm; 5-10 µm; 10-50 µm; 50-100 µm; 100-200 µm; 200-

500 µm. 

  

4.5.3 Análise de infravermelho médio (MIR) por ReactIR 

 

A análise de espectroscopia de infravermelho médio [Mid-infrared (MIR)] nos 

experimentos em bancada foi realizada por uma sonda de fibra ótica com reflexão total atenuada 

[attenuated total reflectance (ATR)] acoplada à um espectrômetro de infravermelho com 

transformada de Fourier (Fourier transform infrared) utilizando os sistemas e sonda do ReactIR 

modelo 15 da marca Mettler Toledo (figura 4.15), com as configurações informadas na 

sequência, instalada no cristalizador e realizando o monitoramento das transformações durante 

as reações em tempo real (in situ).  

 
Figura 4.15 – Equipamento de infravermelho (ReactIR) utilizado nos experimentos de bancada 

 
Fonte: Mettler Toledo (2017). 
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As especificações técnicas do equipamento ReactIR utilizado são (METTLER 

TOLEDO, 2017): 

a) Faixa de medição/detecção: 4000 a 800 cm-1;  

b) Faixa de temperatura: -80 a 300 °C; 

c) Faixa de pressão: de vácuo à 200 barg; 

d) Sonda: SiComp. 

 

O sistema foi equipado com um resfriamento por nitrogênio líquido do detector de 

mercúrio-cádmio-telúrio (MCT) e um sistema de purga do nitrogênio para remoção de água e 

CO2 do compartimento óptico (RODRIGUES et al., 2018).  

O software iC IRTM versão 7.0 foi responsável por realizar as medidas e aquisição de 

dados referente à análise de ATR-FTIR. O software é capaz de fazer a identificação em quais 

números de onda há variação de intensidade durante o processo de cristalização (análise de 

tendência). 

 

4.5.4 Tempo de indução em escala laboratorial 

 

O tempo de indução em escala laboratorial foi medido pela técnica analítica de FBRM, 

sendo determinado pelo momento em que as primeiras partículas de tamanho de corda < 5 µm 

foram detectadas no FBRM após ter sido atingido agitação e temperatura constantes no meio 

de cristalização. 

 

4.6 Análise de risco da qualidade [Quality Risk Assessment (QRA)] – diagrama de 

causa e efeito, Ishikawa ou espinha de peixe  

 

O diagrama de causa e efeito desenvolvido para o processo de cristalização de 

virginiamicina pode ser verificado na figura 4.16. 
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Figura 4.16 – Diagrama de causa e efeito para o processo de cristalização de virginiamicina (VM) 

Fonte: O próprio autor. 
 

Pela figura 4.16 é possível verificar que a construção do diagrama de causa e efeito 

possui algumas características específicas do processo de cristalização de virginiamicina e, 

como esperado, outras características típicas para processos de cristalização antissolvente 

(STEELE, 2018). 

Algumas causas levantadas no diagrama de causa e efeito  podem apresentar 

importantes impactos na etapa de cristalização (tal como semeadura, tipo de alimentação na 

cristalização etc.), porém, estas variáveis não estão sendo consideradas para o estudo de DoE 

porque para estudar estas variáveis impactaria em alterações de etapas já estabelecidas no 

produção de virginiamicina e, assim, seria necessário abrir um controle de mudanças, aguardar 

aprovações dos departamentos de garantia de qualidade e regulatório nacionais e internacionais, 

portanto, não havendo tempo hábil para aguardar todo este processo, portanto, estas variáveis  

não serão o foco de estudo no momento.  

É muito importante destacar que 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). 

 

4.7 Operação Evolucionária [Evolutionary Operation (EVOP)] combinada com 

Planejamento de Experimentos [Design of Experiments (DoE)] 

 

Nas tabelas 4.1 e 4.2 encontram-se as matrizes de planejamento fatorial fracionado bem 

como a aleatorização (randomização) para realização dos experimentos que foram 
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determinadas utilizando o software estatístico Minitab 18.1 (os valores não foram apresentados 

devido sigilo industrial). Para este estudo, primeiramente (tabela 4.1) foram escolhidos 6 fatores 

e foi realizado um planejamento de experimentos fatorial  de resolução (VI), sendo adequada 

para a realização de um planejamento fatorial fracionado, como descrito no item 3.4.2, e com 

sextuplicada no ponto central (como um dos fatores definidos para o planejamento foi 

qualitativo e não quantitativo, portanto, foi necessário realizar 6 experimentos para o ponto 

central – 3 experimentos com os fatores quantitativos no ponto central e o fator qualitativo em 

um dos níveis e outros 3 experimentos com os fatores quantitativos no ponto central e o fator 

qualitativo no outro nível). Um segundo planejamento (tabela 4.2) foi realizado com 5 fatores 

e sendo realizado um planejamento de experimentos fatorial de resolução (V) (adequada para 

realização de um planejamento fracionado, conforme item 3.4.2) e triplicata no ponto central.  

Apesar de estarem sendo estudadas várias variáveis ao mesmo tempo, as variações 

realizadas nas mesmas giram em torno do processo já estabelecido industrialmente e dentro das 

faixas dos parâmetros críticos (não foi ultrapassado nenhum parâmetro crítico do processo) e, 

como estas variações são mais moderadas e suaves, pode ser necessária a realização de vários 

experimentos para se tomar a decisão sobre o resultado final uma vez que os resultados podem 

estar confundidos com os ruídos do processo, que em escala industrial são bem maiores do que 

os em escala laboratorial (BARROS NETO; SCARMINIO; BRUNS, 2010; EMA, 2017; 

MONTGOMERY, 2017).  

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).  

Para facilitar o entendimento dos operadores da planta de recuperação foi utilizada a 

denominação do segundo fator principal de massa soluto ao final da evaporação em vez de 

concentração da suspensão, pois, esta é a denominação usual de trabalho para a planta de 

clarificação/purificação/recuperação de virginiamicina.  
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Tabela 4.1 – Matriz do planejamento de experimentos fatorial 26-1
VI da cristalização de VM 

Set point da 
temperatura 
evaporação 

(EV) 

Massa soluto 
ao final da 

evaporação 
(EV) 

Temperatura 
transferência 

suspensão 
(EV-PR) 

Agitação 
Precipitador 

(PR) 

Tempo de 
adição 

antissolvente 

Relação  
Antissolvente / 

solvente  
(hexano / MIBC) 

[°C] [kg] [°C] [rpm] [min.] Sem unidades 
1 1 EV -1 -1 1 
1 1 < T -1 1 1 
-1 -1 EV 1 1 1 
1 1 < T 1 1 -1 
-1 -1 < T 1 1 -1 
-1 -1 < T -1 -1 -1 
1 1 < T -1 -1 -1 
-1 1 EV -1 -1 -1 
0 0 EV 0 0 0 
0 0 EV 0 0 0 
0 0 < T 0 0 0 
1 1 EV 1 1 1 
0 0 EV 0 0 0 
1 1 EV -1 1 -1 
1 1 < T 1 -1 1 
1 -1 < T -1 -1 1 
-1 -1 < T -1 1 1 
1 -1 < T 1 1 1 
1 1 EV 1 -1 -1 
1 -1 EV 1 -1 1 
-1 -1 < T 1 -1 1 
0 0 < T 0 0 0 
-1 1 EV -1 1 1 
0 0 < T 0 0 0 
-1 1 EV 1 -1 1 
1 -1 EV -1 1 1 
-1 1 < T 1 1 1 
-1 1 < T -1 -1 1 
-1 -1 EV -1 1 -1 
-1 1 < T -1 1 -1 
-1 -1 EV 1 -1 -1 
1 -1 EV 1 1 -1 
-1 1 < T 1 -1 -1 
1 -1 < T 1 -1 -1 
-1 -1 EV -1 -1 1 
1 -1 EV -1 -1 -1 
1 -1 < T -1 1 -1 
-1 1 EV 1 1 -1 

OBS: Não foi ultrapassado nenhum parâmetro crítico de processo e valores não revelados devido sigilo industrial. 
EV = evaporador; PR = precipitador; T = temperatura específica determinada para avaliação e CE = centrífuga. 
Fonte: O próprio autor. 
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Tabela 4.2 – Matriz do planejamento de experimentos fatorial 25-1
V do processo de cristalização de VM 

Set point da 
temperatura de 
evaporação (EV) 

Massa soluto ao 
final da 

evaporação (EV) 

Agitação 
Precipitador 

(PR) 

Tempo de adição 
antissolvente 

(hexano) 

Relação                       
antissolvente / solvente 

(hexano / MIBC) 

[°C] [kg] [rpm] [min.] Sem unidades 
1 1 -1 -1 1 
0 0 0 0 0 
-1 -1 -1 -1 1 
-1 -1 1 1 1 
-1 -1 -1 1 -1 
-1 1 -1 1 1 
1 -1 -1 -1 -1 
1 -1 -1 1 1 
-1 -1 1 -1 -1 
1 -1 1 1 -1 
0 0 0 0 0 
-1 1 1 -1 1 
1 -1 1 -1 1 
1 1 1 1 1 
-1 1 -1 -1 -1 
1 1 -1 1 -1 
-1 1 1 1 -1 
1 1 1 -1 -1 
0 0 0 0 0 

OBS: Não foi ultrapassado nenhum parâmetro crítico de processo e valores não revelados devido sigilo industrial. 

Fonte: O próprio autor. 

 

4.7.1 Determinação da rotação do agitador do precipitador (PR) 

 

A rotação do agitar do precipitador foi um dos parâmetros avaliados no planejamento 

de experimentos (DoE), portanto, para definir os valores a serem estudados, foi necessário fazer 

a conversão da rotação do eixo do agitador, pois, a velocidade era demonstrada no supervisório 

da planta de VM somente como rotação do inversor. Para fazer a conversão foi utilizado um 

tacômetro digital da marca SHIMPO e modelo DT-205LR (contato - 0,8 a 25000 ± 1 rpm) 

(figura 4.17).  
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Figura 4.17 – Tacômetro digital e agitador do precipitador (PR) 

 
Fonte: O próprio autor. 
 
 
 

4.7.2 Teste hidrodinâmico de agitação do precipitador (PR) 

 

Para verificar qual seria a menor velocidade de rotação do eixo do agitador do 

precipitador a ser estudada durante os experimentos do DoE, foi realizado o teste 

hidrodinâmico. O teste consistiu em avaliar o comportamento da suspensão contendo a maior 

concentração de suspensão (maior quantidade de soluto na suspensão) no PR em diferentes 

rotações do agitador e avaliar visualmente pelo visor do equipamento se as partículas de VM 

estavam sendo suspensas com a rotação definida (com as partículas suspensas visualizava uma 

suspensão turva e com as partículas decantadas visualizava uma suspensão límpida, mistura dos 

solventes como sobrenadante). Conforme mostrado na figura 1.2, o agitador do precipitador 

possui 3 conjuntos de pás distribuídas ao longo do seu eixo. Foi verificada a menor rotação com 

a capacidade de manter as partículas em suspensão com o equipamento cheio e também com o 

volume no interior do precipitador após a suspensão atingir altura logo abaixo do primeiro 

conjunto das pás de cima para baixo (volume em que a suspensão já não é mais agitada pelo 

primeiro conjunto de pás do equipamento), sendo esta última a condição mais crítica para 

manter as partículas suspensas. 


