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RESUMO
SOUZA, C.R.F. Produção de extratos secos padronizados de plantas medicinais
brasileiras: estudo da viabilidade técnica e econômica do processo em leito de jorro.
2007. 219p. Tese (Doutorado). Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto.
Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2007.
Neste trabalho investigou-se o potencial tecnológico e econômico do processo de
secagem em leito de jorro para a produção de extratos secos padronizados de plantas
medicinais brasileiras utilizando como modelo experimental a Bauhinia forficata Link. O
objetivo foi demonstrar que essa é uma tecnologia potencial para o processamento de plantas
medicinais, mercado mundial que gira em torno de 22 bilhões de dólares anuais. Os extratos
vegetais apresentam composição química complexa (ácidos graxos, açúcares, fibras, proteínas
e resinas) o que torna a etapa de desidratação destes materiais uma tarefa desafiadora,
principalmente quando a secagem ocorre sobre a superfície de corpos inertes como no secador
de leito de jorro. Torna-se imprescindível, portanto, a utilização de adjuvantes de secagem
como as maltodextrinas, amidos, dióxido de silício coloidal entre outros. Dentre os problemas
operacionais frequentemente observados pode-se citar o acúmulo de produto sobre a superfície
do material inerte tornando-o mais pesado e acarretando em instabilidades fluidodinâmicas e
redução da produtividade do equipamento. Um aumento nas taxas de degradação térmica dos
princípios ativos também é observado devido à elevação do tempo de exposição do material a
elevadas temperaturas. A influência dos adjuvantes de secagem em diferentes proporções (20
a 80 %) sobre as propriedades físicas dos extratos foi avaliada através de ensaios de tensão
superficial, ângulo de contato, desprendimento do filme de extrato da superfície inerte,
densidade e comportamento reológico. Ensaios de secagem com diversos adjuvantes
apontaram o dióxido de silício coloidal como o responsável pelos melhores resultados, sendo o
material de escolha para os ensaios seguintes. Os ensaios de secagem realizados em duas
configurações de leito de jorro (convencional e com instalação de tubo draft) foram delineados
através de um planejamento composto central onde as variáveis estudadas foram a % de
adjuvante (% Adj), a vazão do ar de secagem (Q/Qjm), e a vazão de suspensão alimentada ao
sistema (Ws/Wg), sendo a temperatura de secagem (Tge), fixada em 150 °C. Os resultados da
análise estatística e as tendências observadas dos efeitos das variáveis independentes
estudadas (% Adj, Q/Qjm e Ws/Wg) sobre as variáveis respostas, recuperação do produto (Rec),
acúmulo de material no leito (Ac), perda por dessecação (Xp), degradação dos flavonóides
(DTF), e diâmetro médio das partículas (Dp), mostram que as variáveis % Adj e Q/Qjm
apresentaram significância estatística sobre o processo de secagem, para as condições
operacionais estudadas. Análises físicas e químicas como Xp, DTF, Dp, perfil cromatográfico,
difração de raios X e comportamento térmico, e o monitoramento do desempenho do
equipamento de secagem (Rec e Ac) foram realizadas. Ensaios de atividade antioxidante e
hipoglicemiante foram realizados para os melhores extratos apresentando resultados
promissores. De posse do conhecimento tecnológico do processo, realizou-se um
levantamento de sua viabilidade econômica. Foram estimados os gastos necessários para a
montagem de uma unidade (pequena escala) produtora de extratos secos e os custos médios
envolvidos na obtenção do produto final. Os resultados deste trabalho indicam a viabilidade
técnica e econômica do processo em leito de jorro para a obtenção de extratos secos de plantas
medicinais, despontando como um processo alternativo frente ao spray dryer comumente
usado nas indústrias de processamento fitoterápico.
Palavras-chave: extrato seco, secagem, leito de jorro, Bauhinia forficata, viabilidades técnica e
econômica.
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SUMMARY
SOUZA, C.R.F. Standardized dried extracts of Brazilian medicinal plants: assessment of
technical and economical feasibility of the spouted bed drying. 2007. 219p. Thesis
(Doctoral). Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto. Universidade de São
Paulo, Ribeirão Preto, 2007.

The aim of this work was to investigate the technological and economical feasibility of
the spouted bed drying process for production of the standardized dried extracts of Brazilian
medicinal plants using the Bauhinia forficata Link as an experimental model. The objective
was to demonstrate the potential of this technology for the processing of medicinal plants, a
world market of 22 billions of dollars a year. Vegetable extracts have a complex chemical
composition (fatty acids, sugars, fibers, proteins and resins), making the dehydration of these
materials a challenging task, mainly for drying on the surface of inert bodies, like the spouted
bed drying. Thus, the use of drying aids like maltodextrins, starch, colloidal silicon dioxide is
mandatory. Among the operating problems frequently observed, there is the product
accumulation on the surface of the inert material increasing its weight, causing hydrodynamic
instabilities and reduction of the equipment productivity. A high increase in the thermal
degradation of the active substances is also observed. This behavior is attributed to the
increase in the exposure time of the material at high temperatures. The effects of the different
proportions of drying aids (20 to 80 %) on the physical properties of the extracts were
evaluated through determination of the surface tension, contact angle, detachment of the
extract film from the surface of the inert material, density and rheological behavior. Drying
tests carried out with several drying aids showed a better performance with the colloidal
silicon dioxide, being the selected material for the further tests. Drying runs were carried out
in two spouted bed configurations (conventional and with draft tube), according to a central
composite design. The variables studied were the % of the drying adjuvant, the drying gas
flow rate, parameterized by the ratio Q/Qjm, and the flow rate of the extract fed to the system
(Ws/Wg). The statistical analysis results and the effects presented by independent variables (%
Adj, Q/Qjm and Ws/Wg), on the responses product recovery (Rec), product accumulation in the
bed (Ac), loss on drying (Xp), flavonoid degradation (DTF), and mean powder diameter (Dp),
showed a significant effect of the parameters % Adj and Q/Qjm, for the operating conditions
investigated. Physical and chemical analysis of the dried product, such as loss on drying,
degradation of the active substances, particle size distribution, chromatographic profiles, Xray diffraction, thermal behavior, and the monitoring of the equipment performance (Rec and
Ac) were performed. Evaluation of the antioxidant and hypoglycemic activity were carried out
for the extracts obtained at optimized conditions, presenting promising results. After the
technological investigation, an evaluation of the economical viability of the process was
carried out. The installation costs of a small scale unity for production of dried extracts, and
the average costs involved for the obtaining of the final product were estimated. The results of
this work indicated the technical and economical feasibility of the spouted bed drying for the
production of dried extracts of medicinal plants, emerging as an alternative to the spray
drying, commonly used in the phytotherapic processing industries.
Keywords: dried extract, drying, spouted bed, Bauhinia forficata, technical and economical
feasibility.
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1. Introdução
O uso de produtos naturais com propriedades terapêuticas data de civilizações remotas
e, por um longo tempo, produtos derivados de minerais, animais e plantas, foram as principais
fontes de drogas. Com o advento da Revolução Industrial e o desenvolvimento da química
orgânica houve uma tendência a desenvolver produtos sintéticos para tratamentos
farmacológicos (RATES, 2001).

Atualmente, as substâncias vegetais, são empregadas na indústria farmacêutica como
matéria prima para a extração de princípios ativos ou precursores e, principalmente, para a
produção de tinturas, xaropes, chás, extratos fluidos e secos. Estas substâncias são muito
cogitadas por profissionais da saúde e por órgãos governamentais como um recurso
terapêutico nos serviços de saúde (BRASIL, 2001). Porém, para que isto ocorra, os compostos
vegetais devem estar em formas padronizadas, com a caracterização qualitativa e quantitativa
dos seus princípios ativos, fornecendo os requisitos de qualidade, efetividade e segurança
exigidos em uma preparação farmacêutica moderna (BRASIL, 2004).

A matéria prima vegetal é o fator de maior importância no processamento de produtos
à base de plantas medicinais. As plantas, no que diz respeito à sua composição química, se
apresentam irregulares devido à influência de múltiplos fatores (origem, secagem e condições
de estocagem). A adulteração é um ponto crítico quando se trabalha com produtos vegetais
necessitando-se de validação das fontes comerciais. Casos de intoxicação devido à confusão
por troca de materiais vegetais são rotineiros. Geralmente, o material vegetal bruto é
processado a fim de se obter um extrato. Devido à complexa composição das substâncias
vegetais, o processamento é um passo crucial na manutenção da constância da qualidade.
Alguns parâmetros chaves são de grande importância durante o processamento de extratos
como por exemplo, parte da planta a ser usada (folhas, raízes, flores); coleta do material
vegetal; método de extração e passos adicionais de purificação; tipo e concentração do
solvente; razão entre o material vegetal bruto e o solvente (BAUER, 1998; McDERMOTT e
MOTYKA, 2000; MURCH, KRISHNARAJ e SAXENA, 2000; BUSSE, 2000; MACIEL et
al., 2002; CHAN, 2003).
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Variações devido a diferentes fatores como temperatura, exposição solar, quantidade
de água, nutrientes, período e horário da coleta, método de coleta, idade e parte da planta
utilizada, secagem, armazenamento e transporte podem afetar grandemente a qualidade da
matéria prima e, conseqüentemente, o valor terapêutico das plantas medicinais. Portanto, para
que estes medicamentos possam fazer parte do arsenal terapêutico é necessário que se
mantenha a constância de seus princípios ativos (BRASIL, 2001; MAHADY, 2001).

Diferenças nas concentrações dos princípios ativos de matérias primas vegetais, são
minimizadas por processos tecnológicos de padronização do extrato bruto através de
metodologias de secagem.

O extrato na forma de pó, desde que preparado adequadamente, apresenta inúmeras
vantagens frente à forma fluida convencional tais como, menor espaço necessário para o
armazenamento, maior concentração, estabilidade e facilidade de padronização dos princípios
ativos presentes nas plantas, o que aumenta o valor agregado do produto.

Existem na literatura vários estudos sobre a produção de extratos secos (RÉ e FREIRE,
1989; TEIXEIRA, 1996; De PAULA, 1996; SENNA, 1993; SENNA et al., 1997; MARTINS,
1998; CORDEIRO, 2000; RUNHA et al., 2001; SOUZA, 2003). Vários destes autores
utilizaram, na etapa de desidratação, o spray dryer, equipamento muito utilizado nas indústrias
de produção destes insumos farmacêuticos.

Por outro lado, o leito de jorro com partículas inertes tem sido amplamente utilizado
para a secagem de produtos presentes na forma líquida, tais como pastas, suspensões ou
soluções (OLIVEIRA, 1996), sendo indicado para a secagem de materiais termosensíveis,
como produtos biológicos (PHAM, 1983; RÉ e FREIRE, 1988; BARRET e FANE, 1990),
químicos (REGER et al., 1967; ORMOS e BRICKLE, 1980), alimentícios (LIMA et al., 2000;
LIMA, ALSINA e MORAIS, 2002; COLLARES et al., 2004; MEDEIROS et al., 2004) e
farmacêuticos (RÉ e FREIRE, 1987; CORDEIRO, 2000; RUNHA et al., 2001; SOUZA, 2003;
OLIVEIRA et al., 2006). A esse equipamento é atribuído um baixo custo de instalação e de
operação e, maior taxa de secagem por unidade de volume do equipamento, o que reduz os
custos de produção. O Grupo de Pesquisas em Secagem e Aglomeração de Produtos
Farmacêuticos da FCFRP/USP tem desenvolvido estudos com o objetivo de aplicar esse
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processo para a produção de extratos secos de plantas medicinais brasileiras, obtendo
resultados promissores (CORDEIRO, 2000; RUNHA et al., 2001; SOUZA, 2003; BOTT, 2004).

Entretanto, muitos desafios existem para que esse processo possa ser empregado
industrialmente, devido principalmente à grande diversidade de materiais a serem secos que
apresentam distintas composições químicas (substâncias termolábeis, voláteis, ácidos
orgânicos, resinas etc), e dificuldades para a ampliação de escala desses sistemas. Devido à
complexa composição destes materiais (ácidos orgânicos, carboidratos, açúcares redutores,
lipídios e proteínas), vários problemas ocorrem durante a secagem como a instabilidade no
leito, acúmulo, revestimento das partículas inertes, aglomeração e colapso do sistema. Em
geral, estes problemas possuem relação com as propriedades físico-químicas da suspensão de
alimentação, do material inerte e de condições operacionais utilizadas (MEDEIROS et al.,
2002; BENALI e AMAZOUZ, 2002; BHANDARI e HOWES, 2005).

As propriedades da suspensão de alimentação podem ser modificadas pela adição de
adjuvantes de secagem como as maltodextrinas, amidos, dióxido de silício coloidal entre
outros. Os efeitos da adição destes carreadores de secagem são relativamente previstos para a
secagem em spray dryer, sendo tema de inúmeros trabalhos reportados na literatura
(BHANDARI, DATTA e HOWES, 1997; CANO-CHAUCA et al., 2005; CHEGINI e
GHOBADIAN, 2007). Entretanto, estas informações não são prontamente extensíveis ao leito
de jorro devido aos distintos mecanismos de secagem.

Este trabalho tem por objetivo investigar o potencial tecnológico e econômico do
processo de secagem em leito de jorro para a produção de extratos secos padronizados de
plantas medicinais brasileiras, utilizando como modelo experimental a Bauhinia forficata Link
(espécie vegetal amplamente utilizada na medicina popular para o tratamento de diversas
doenças, em especial, o diabetes). Enfatizou-se o estudo da composição geral do extrato
vegetal utilizado, as características de adjuvantes rotineiramente empregados na secagem e sua
influência na operação, na estabilidade do processo e implicações nas propriedades de extratos
secos padronizados. Uma avaliação econômica do processo também foi realizada, de forma a
identificar fatores que possam contribuir nos custos de obtenção de extratos secos em leito de
jorro.

6. Conclusões
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6. Conclusões

O desenvolvimento deste trabalho, levou à obtenção de informações relevantes sobre
diversos aspectos envolvidos na produção de extratos secos de B. forficata, utilizando-se o
processo em leito de jorro na etapa de secagem. A análise dos resultados experimentais
permite várias conclusões abordando os aspectos de processo, avaliação da atividade
antioxidante e referentes à viabilidade econômica do processo estudado. A seguir apresentamse as conclusões obtidas nas condições experimentais utilizadas.

6.1 Aspectos de processamento
Durante o desenvolvimento dos experimentos de secagem foram detectados vários
problemas de ordem técnica, como acúmulo de pó no interior do leito, aglomeração dos
materiais inertes, elevação da altura da fonte entre outros que culminavam na maioria dos
casos em colapso do equipamento. De forma a minimizar os problemas operacionais foram
desenvolvidos métodos para sua detecção e sugeridas adequadas soluções. O estudo do
comportamento do extrato concentrado e suas preparações com diversos adjuvantes de
secagem foi realizado utilizando inúmeras metodologias, dentre elas, a que apresentou
resultados significantes foi a análise reológica, que evidenciou alterações importantes quando
a temperatura de análise foi alterada de 25 oC para 75 oC. O incremento na concentração de
dióxido de silício elevou os valores de viscosidade, sendo estas preparações (60 a 80 %) as
que apresentaram melhores desempenho na secagem.

Os resultados da análise estatística realizada para as duas configurações de leito de
jorro (convencional e com tubo draft) e as tendências observadas dos efeitos das variáveis
independentes (% Adj, Q/Qjm e Ws/Wg) sobre as variáveis resposta (Rec, Ac, Xp, Dp e DTF)
mostram que as variáveis % Adj e relação Q/Qjm foram as que exerceram maior influência no
processo. Instabilidades fluidodinâmicas e colapso do leito foram observados na sua totalidade
quando se fazia uso de vazões de ar de secagem reduzidas (Q/Qjm = 1,26 e 1,4), na presença de
baixas concentrações de adjuvante de secagem (20 e 40 %) e altas relações de vazão de
alimentação (Ws/Wg). A configuração com tubo draft ocasionou um incremento nos valores de
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degradação dos flavonóides (15,14 a 30,51 %) quando comparados os resultados com os
obtidos pela configuração sem tubo draft (12,70 a 22,06 %).

Ensaios para avaliar uma possível ampliação de escala do processo foram realizados
em um leito de jorro com coluna de 200 mm. Os resultados de acúmulo de produto ficaram em
torno de 42,4 a 49,9 % quando utilizada a relação Q/Qjm de 1,4 e menores valores em torno de
24,1 a 38,1 % com a relação de Q/Qjm de 1,8. Quanto à degradação térmica do flavonóides,
obteve-se valores inferiores aos obtidos nos ensaios de secagem em leito de jorro
convencional e com tubo draft, com valores em torno de 10,2 a 16,9 %. O melhor resultado
quanto a recuperação do produto (50,7 %) foi obtido para a relação Q/Qjm de 1,8; Ws de 51
g/minuto e adição de 80 % de adjuvante de secagem (tixosil).

As análises de CLAE revelaram que o processo de secagem não causa danos
significativos nos perfis cromatográficos dos extratos concentrados e submetido a secagem em
leito de jorro. Outras ferramentas analíticas como a análise térmica e a difração de raios X se
mostram úteis na avaliação da qualidade dos extratos secos. Porém devido à complexa
composição destes materiais, maiores estudos devem ser realizados visando a obtenção de
subsídios para utilização destas ferramentas no controle de qualidade de extratos secos de
plantas medicinais.

Ensaios de atividade antioxidante (in vitro) dos extratos concentrados e secos
mostraram a manutenção de sua atividade após o processamento. Os valores do IC50 indicam
que o processo de secagem não alterou a atividade antioxidante dos extratos ficando os valores
em torno de 16 µg/mL para o extrato concentrado e 10,2 a 26,2 µg/mL para os extratos secos
calculados com base no extrato puro (descontando a % de adjuvante). Ensaios de peroxidação
lipídica induzida pelo sistema Fe+2/citrato confirmaram a manutenção da atividade
antioxidante dos extratos secos, sendo o valor de 22,3 µg/mL para o extrato concentrado e
25,9 µg/mL para o extrato seco (descontando-se a % de adjuvante utilizada).

De posse destas informações, torna-se possível indicar que as condições otimizadas
para a produção de extrato seco de B. forficata em leito de jorro foram: Tge = 150 °C; Ws/Wg =
11,1 a 35,0 g/minuto; % Adj = 60 % de tixosil (calculados sobre a Cs do extrato concentrado);
Q/Qjm = 1,8; em leito de jorro convencional (sem a presença do tubo draft).
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6.2 Análise econômica do processo em leito de jorro
Os indicadores mostram que todas as plantas operacionais (capacidades produtivas de
100 a 400 kg/mês) estudadas são financeiramente viáveis. O valor presente líquido (VPL) de
cada planta operacional foi positivo e a taxa interna de retorno (TIR) variou de 17 a 439 %. O
menor valor de TIR ocorreu para a produção mensal de 100 kg de extrato seco e para o preço
de venda do produto de R$ 100,00/kg sendo este cenário o que apresentou maior tempo para o
retorno do capital investido, 43 meses.

O menor tempo de retorno do capital investido (pay-back time) foi obtido para a
produção mensal de 400 kg extrato seco e para o preço de venda estimado em R$ 200,00/kg.
Neste cenário o capital inicial investido retorna em um prazo de 2,2 meses. O valor presente
líquido da planta operacional aumenta com o aumento da capacidade de produção. O máximo
valor presente líquido e o mínimo período de pay-back foram obtidos para a capacidade
operacional de 400 kg/mês e ao preço de venda do extrato seco de R$ 200,00/kg.

Para uma taxa de retorno de 20 %, o preço mínimo de venda estimado para o quilo de
extrato seco de B. forficata foi de R$ 103,72 para unidade produtora de 100 kg/mês e de R$
72,34 para uma produção mensal de 400 kg/mês.

6.3 Sugestões para futuros trabalhos
O desenvolvimento de estudos com objetivos de fabricação de um produto
(medicamento) à base de plantas medicinais para uso em seres humanos é uma tarefa difícil,
tanto do ponto de vista da complexa mistura de compostos químicos presentes nas plantas
medicinais como das regulamentações técnicas, cada vez mais exigentes na busca de produtos
de alta qualidade e eficiência. É evidente que um trabalho de pesquisa científica abra novas
frentes de investigação. Sendo assim, alguns pontos serão destacados aqui e devem merecer
maior atenção para o delineamento de futuros estudos:
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- avaliar a influência da concentração de sólidos do extrato concentrado e diferentes
propriedades reológicas sobre o desempenho do processo de secagem e recuperação do
produto;

- realizar um levantamento das características físico-químicas das soluções extrativas
obtidas a partir de diferentes plantas medicinais e relacioná-las com o desempenho obtido
durante a secagem, a fim de estabelecer uma relação, visando antecipar os problemas que
possam surgir durante a secagem;

- avaliar outros tipos de adjuvantes de secagem buscando reduzir os custos com
matéria prima para a produção do extrato seco;

- buscar, através de ferramentas analíticas como análise térmica, difração de raios X e
espectroscopia de infravermelho, informações úteis para a caracterização dos extratos secos
obtidos e para prever possíveis alterações estruturais durante o armazenamento;

- estudar a estabilidade e determinar o prazo de validade dos extratos bem como estudo
de embalagens especiais para a manutenção das características finais do produto durante todo
o período de validade e,

- realizar a análise econômica da produção de extratos secos de B. forficata pelo
processo de secagem em spray dryer e confrontar os resultados com os obtidos para a análise
em leito de jorro.
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