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RESUMO 

 

BENELLI, LUCIMARA. Encapsulação de extratos vegetais em leito fluidizado. 
2015. 208f. Tese (Doutorado). Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão 
Preto – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2015. 
 

Este trabalho objetivou investigar o processo de revestimento/aglomeração 
de extratos vegetais em leito fluidizado com atomização top spray, visando melhorar 
a estabilidade dos compostos bioativos dos extratos e suas propriedades 
farmacotécnicas. Açúcar cristal, pellets de açúcar e de celulose microcristalina, 
grânulos de celulose microcristalina, grânulos de arroz e farinha de mandioca foram 
utilizados como partículas sementes. Inicialmente, avaliou-se a influência do 
tamanho das partículas e diferentes composições de alimentação contendo extrato 
vegetal de Rosmarinus officinalis (alecrim). Farinha de mandioca e pellets de açúcar 
de diferentes granulometrias foram empregados como partículas semente. O 
desempenho do processo foi avaliado através da eficiência de revestimento e 
porcentagem de aglomeração. Os grânulos formados foram caracterizados quanto 
ao tamanho, fluidez e retenção de compostos bioativos (polifenóis). As formulações 
estudadas também foram submetidas à secagem em spray dryer para comparação 
entre os produtos obtidos. Os resultados obtidos mostraram que a eficiência de 
revestimento/aglomeração e a porcentagem de aglomeração dependem das 
propriedades físico-químicas das partículas sementes e das composições 
alimentadas. As viscosidades das formulações contendo o extrato vegetal e suas 
interações com as partículas iniciais influenciaram significativamente o processo. Os 
grânulos formados em leito fluidizado apresentaram ótima fluidez e maior retenção 
de polifenóis que os produtos obtidos por spray drying. Pellets de celulose 
microcristalina de diferentes granulometrias foram utilizados como partículas 
semente para investigar a dinâmica do sistema durante a 
encapsulação/aglomeração em leito fluidizado, por meio de análises de sinais de 
flutuação de pressão associados à cinética de crescimento dos grânulos e ao 
desempenho do processo. Dois modos operacionais foram avaliados: o modo 
intermitente (com interrupção da atomização da composição de alimentação em um 
período específico para redução do teor de umidade no sistema) e o modo contínuo 
(sem interrupção da atomização de alimentação). O aumento na porcentagem de 
aglomeração, até certo valor durante o processo, ocasionou aumento no desvio 
padrão nos sinais da amplitude da flutuação de pressão enquanto o sistema 
permaneceu estável, indicando poucas mudanças no padrão de circulação de 
sólidos. Este comportamento ocorreu até que a porcentagem de aglomeração 
atingiu um valor capaz de ocasionar instabilidades no sistema e, assim, o aumento 
adicional na percentagem de aglomeração acarretou o colapso do sistema. Neste 
momento, o desvio padrão da amplitude da flutuação de pressão tende a diminuir, 
sendo este comportamento mais evidente no modo operacional contínuo e com 
partículas semente de menor granulometria. Mudanças no desvio padrão da 
amplitude dos sinais da flutuação de pressão evidenciam que este método é capaz 
de detectar alterações na dinâmica do sistema e pode ser uma ferramenta útil para o 
controle e monitoramento do processo. Ensaios para avaliação da influência de 
diferentes variáveis operacionais, vazão de atomização e velocidade do ar de 
fluidização, no desempenho do processo foram realizados em modo operacional 
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intermitente utilizando pellets de celulose microcristalina como partículas sementes. 
As condições operacionais mais adequadas, com maior eficiência de revestimento e 
menor porcentagem de aglomeração, foram selecionadas para avaliação de duas 
composições de alimentação contendo extrato vegetal com diferentes agentes de 
encapsulação, goma Arábica e concentrado proteico de soro de leite, associados à 
maltodextrina, ácido esteárico e Poloxamer 407. O desempenho dos processos foi 
avaliado através da eficiência de revestimento e porcentagem de aglomeração e os 
produtos quanto à fluidez e teor de compostos bioativos do alecrim: ácido cafeico, 
ácido rosmarínico, carnosol e ácido carnósico, determinados por HPLC-DAD. As 
duas formulações mostraram-se adequadas quanto ao desempenho do processo, 
eficiência de revestimento maior que 70% e à retenção de compostos bioativos, 
eficiência de encapsulação maior que 60%. Os grânulos foram submetidos testes de 
estabilidade acelerada e de longa duração. Os compostos bioativos sofreram 
degradação durante os testes com perda total de carnosol e ácido carnósico nos 
grânulos obtidos com as duas formulações diferentes. Também foi realizado teste de 
digestão gastrointestinal in vitro com os dois produtos diferentes. As concentrações 
de ácidos cafeico e rosmarínico não sofreram alterações significativas no decorrer 
do processo, tanto na simulação das condições gástricas quanto intestinais. O 
carnosol e o ácido carnósico sofreram perda total ao final da fase intestinal nos dois 
tipos de grânulos. Os grânulos com diferentes agentes encapsulantes, foram 
revestidos com Opadry® II visando proporcionar maior estabilidade contra 
degradação dos compostos bioativos. Ocorreu maior proteção do carnosol nos 
grânulos contendo goma Arábica submetidos ao teste de estabilidade de longa 
duração, a 30 °C e 75 % UR, porém esta proteção não foi efetiva para nenhum dos 
grânulos submetidos ao teste de estabilidade acelerada a 40 °C. Este estudo 
demonstrou a viabilidade do processo de encapsulação de extratos vegetais em leito 
fluidizado como um método promissor para produção de composições fitoterápicas 
com propriedades farmacotécnicas e físico-químicas adequadas.   

 
 
 

Palavras-chave: Revestimento, aglomeração, leito fluidizado, extrato vegetal, 
flutuação de pressão, teste de estabilidade, teste de dissolução in 
vitro. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 

 

ABSTRACT 

 

BENELLI, LUCIMARA. Encapsulation of herbal extract in fluidized bed. 2015. 
208f. Thesis (Doctoral). Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto – 
Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2015. 
 

This work aimed to investigate coating/agglomeration process of herbal 
extracts in fluidized bed with top spray atomization in order to improve stability of 
bioactive compounds and their pharmacotechnical properties. Crystal sugar 
granules, sugar and microcrystalline cellulose pellets, microcrystalline cellulose, 
cassava flour and rice granules, were used as seed particles. First, 
coating/agglomeration processes with cassava flour and sugar pellets as seed 
particles and feed compositions loaded with herbal extract of Rosmarinus officinalis 
(rosemary) were investigated. Fluidized bed performance was evaluated based on 
coating efficiency and agglomeration percentage. Products were characterized by 
determining the particle sizes, flow properties and retention of bioactive compounds 
(polyphenols). Herbal compositions were also spray dried to compare the product 
generated by both processes. Results showed that coating efficiency and percentage 
of agglomeration depend on seed particles and feed compositions physicochemical 
properties. The viscosity of the feed formulations and the interaction with seed 
particles influenced process performance. Fluidized bed granules exhibited higher 
efficiency of coating/agglomeration, higher retention of bioactive compounds and 
better flow properties than the powder obtained by spray drying. Microcrystalline 
cellulose pellets of different sizes were used as seed particles to investigate system 
dynamic during fluidized bed encapsulation/agglomeration by analysis of pressure 
fluctuation signals associated with growth kinetics and process performance. Two 
distinct operating modes were investigated: intermittent (interrupting the composition 
atomization for a specific period of time in order to reduce the system humidity) and 
continuous (without interruption of feed atomization). The increase in the 
agglomeration percentage to a certain value during the processes caused an 
increase in the standard deviation of the amplitude of the pressure fluctuations 
signals while the system remained stable, indicative of slight change on solids 
circulation patterns. However, the standard deviation of the amplitude of the pressure 
fluctuations signals tended to decrease when agglomeration percentage reached a 
value able to affect significantly the system stability, in which agglomerates growth 
tended to cause the system collapse. This behavior was most evident for small size 
seed particles and continuous operating mode. The changes in the standard 
deviation of the amplitude of pressure fluctuation signals showed strong evidence 
that this method would be able to detect changes in system dynamics and can be a 
useful tool for process control and system monitoring. Different operational variables, 
feed flow rate and fluidizing air flow rate, were used to analyze fluidized bed 
performance using intermittent mode and microcrystalline cellulose pellets as seed 
particles. Operating conditions that promoted higher coating efficiency and lower 
percentage of agglomeration were selected to be used in processes to evaluated 
different feed compositions  loaded with herbal extract and encapsulating agents of 
two types, Arabic gum and whey protein, associated with stearic acid and poloxamer 
407.  Process performance was evaluated by coating efficiency and percentage of 
agglomeration. Products were evaluated by flow properties and the retention of 
bioactive compounds: cafeic acid, rosmarinic acid, carnosol and carnosic acid, 
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determined by HPLC-DAD. Both compositions presented high coating efficiency and 
retention of bioactive compounds. Products were submitted to accelerated and long-
term stability tests. Bioactive compounds of all granules suffered degradation during 
the tests with total loss of carnosol and carnosic acid.  In vitro gastrointestinal 
digestion assays were carried out with the two types of products obtained. The 
concentrations of caffeic and rosmarinic acids did not change significantly during the 
digestion process, both in the simulation of gastric as intestinal conditions. The 
carnosol and carnosic acid have undergone total loss at the end of the intestinal 
phase in both types of products. The two types of granules with different 
encapsulating agents, were coated with Opadry® II aiming to provide greater stability 
against degradation of bioactive compounds. Higher protection of carnosol occurred 
in the granules containing gum Arabic subjected to long term stability test at 30 ° C, 
75% RH, but this protection was not effective for any of the granules subjected to 
accelerated stability testing at 40 °C. The results provide strong evidence of the 
feasibility of the fluidised bed as a promising method for production of encapsulated 
phytopharmaceutical compositions with adequate pharmacotechnical and 
physicochemical properties. 
 
 
 
Keywords: Coating, agglomeration, fluidized bed, herbal extract, pressure fluctuation, 

stability test, in vitro dissolution test. 
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1 INTRODUÇÃO 

Produtos obtidos a partir de fontes vegetais têm atraído a atenção das 

indústrias farmacêuticas, de alimentos, cosméticas e agrícolas, sendo utilizados no 

desenvolvimento de fitoterápicos, nutracêuticos, alimentos funcionais, antioxidantes 

naturais, conservantes, corantes naturais, entre outros usos.  

O interesse despertado por estes produtos tem origem no grande número 

de pesquisas e publicações científicas que evidenciam os benefícios dos compostos 

bioativos ativos de várias plantas, os fitoquímicos, na saúde dos consumidores 

(Reische, Lillard e Eitenmiller, 1998; Blatt et al., 2002; Keservani et al., 2010).  

Entretanto, muitos compostos derivados de plantas podem sofrer reações 

de degradação devido a vários fatores como alto teor de umidade, exposição à 

temperatura, oxigênio e luz, que produzem alterações nas suas características, 

como por exemplo, na textura, sabor, cor, odor, e concentração de compostos ativos.  

Reações no trato gastrintestinal devido ao pH, enzimas e presença de outros 

nutrientes, metabolismo pré-sistêmico, baixas solubilidade e permeabilidade 

intestinal podem influir negativamente na biodisponibilidade dos compostos 

bioativos, fatores estes, associados à baixa eficácia de vários produtos naturais (Bell, 

2001; Fang e Bhandari, 2010). 

Para que os produtos obtidos a partir de fontes vegetais sejam eficientes, 

os compostos bioativos devem ser preservados, evitando-se a degradação durante o 

processamento, armazenamento e estocagem. Portanto, as indústrias 

farmacêuticas, cosmética e de alimentos têm desenvolvido novas tecnologias para a 

produção dos fitoterápicos e nutracêuticos visando a qualidade, segurança e eficácia 

destes produtos (Souza e Oliveira, 2012).  

A encapsulação de extratos vegetais, bem como de seus compostos 

bioativos, surge como uma alternativa para superar problemas relacionados à 

estabilidade física, química e microbiológica de produtos derivados de fontes 

vegetais, ocultar sabores e odores desagradáveis apresentados por muitos 

compostos (Fang e Bhandari, 2010; Belscak-Cvitanovic et al., 2011), melhorar a 

manipulação de compostos ativos através da conversão de formas líquidas em 
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sólidas e, também, como ferramenta útil na modulação da liberação de compostos 

ativos (Champagne e Fustier, 2007; Wandrey, Bartkowiak e Harding, 2009).  

O processo de encapsulação consiste geralmente na aplicação de uma 

fina camada de material polimérico a partículas sólidas ou a gotas líquidas ou 

gasosas, sendo utilizado para o acondicionamento de compostos ativos em uma 

matriz ou material de revestimento (Cerdeira et al., 2007; Madene et al., 2006; 

Hogan et al., 2001). 

Existem várias técnicas de encapsulação através de processos físicos 

como: spray drying, spray cooling/chilling, liofilização, fluidização, extrusão, fluido 

supercrítico e, também, através de processos químicos tais como: coacervação, co-

cristalinização, complexo de inclusão, polimerização interfacial, emulsificação, 

lipossomas, etc.. (Madene, 2006; Fan e Bandahari, 2010).  

A técnica de spray drying é comumente empregada para 

microencapsulação de compostos a base de extratos vegetais utilizando vários 

materiais de revestimento como os carboidratos, gomas e proteínas (Souza e 

Oliveira, 2006; Gallo et al., 2011; Fernandes, Candido e Oliveira, 2012). Entretanto, 

os pós secos obtidos por spray drying são constituídos geralmente por partículas de 

tamanhos reduzidos e baixas densidades com propriedades de fluxo, tais como 

fluidez, compressibilidade e compactação inadequadas, o que pode ser 

desvantajoso principalmente por causar dificuldades no manuseio do produto. 

A fluidização é uma tecnologia alternativa que permite simultaneamente a 

secagem, encapsulação e aglomeração de composições contento extratos vegetais 

em um único passo, reduzindo custos operacionais, tempo de produção e gerando 

um produto com propriedades físico-químicas adequadas para posterior 

processamento. 

O processo em leito fluidizado consiste basicamente em atomizar uma 

composição contendo compostos bioativos de extratos vegetais em uma matriz 

encapsulante em um leito de partículas sementes sob fluidização, resultando em 

grânulos revestidos/aglomerados. As partículas sólidas ou sementes apresentam-se 

como um líquido em ebulição devido à passagem de um fluxo de ar ascendente 

entre elas. O revestimento/aglomeração das partículas fluidizadas ocorre através da 
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sucessiva molhagem destas pela composição atomizada que se solidifica através da 

secagem devido à passagem do ar aquecido (Hemati et al., 2003; Saleh e Guigon, 

2007).  

Este processo pode melhorar as características dos extratos secos 

devido à formação de grânulos com fluidez, compressibilidade, aparência e 

uniformidade adequadas, facilitando o transporte, manuseio e estocagem, bem 

como minimizando riscos de contaminação, mascarando sabores e odores 

desagradáveis, ou protegendo contra deterioração por exposição ao oxigênio, 

umidade, luz e agentes incompatíveis. Permite também a geração de um sistema de 

liberação controlada dos compostos ativos (Ennis, 1997; Ennis e Litster, 1997; 

Dewettinck et al., 1998; Hemati et al., 2003; Parikh e Mogavero, 2005; Saleh e 

Guigon, 2007; Benali, Gerbaud e Hemad, 2009; Lee e Shin, 2009).   

O leito fluidizado tem sido muito empregado para mistura, secagem, 

recobrimento, granulação, obtenção de sistemas de liberação controlada, reações 

catalíticas e não catalíticas, tanto na indústria farmacêutica como alimentícia, 

química e de fertilizantes, entre outras (Niamnuy e Devahastin, 2005; Da Cunha, De 

La Cruz e Menegalli, 2006; Murthy e Joshi, 2007).  

Este tipo de regime de escoamento apresenta vantagens como o elevado 

grau de contato entre as duas fases, elevada troca de calor e massa, alto grau de 

mistura dentro do secador e facilidade de monitoramento e controle do processo, 

sendo uma técnica ideal para produtos termossensíveis, além de economicamente 

viável (Murthy e Joshi, 2007; Lee e Shin, 2009; Oliveira, Freitas e Freire, 2009). 

Existem diferentes configurações de leito fluidizado quanto à atomização 

da composição de alimentação: o sistema de suspensão de ar ou sistema Wurster, 

com alimentação bottom-spray (base do leito de partículas); sistema top-spray 

(alimentação acima do leito de partículas); e sistema com alimentação tangencial ao 

leito de partículas.   

O revestimento/aglomeração em leito fluidizado é um processo complexo 

com muitas variáveis inter-relacionadas que podem ser classificadas em dois grupos 

principais compostos por variáveis independentes e variáveis dependentes. As 

variáveis independentes incluem as propriedades do fluído (densidade, viscosidade, 
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umidade relativa), propriedades das partículas (densidade, tamanho, forma, 

distribuição, rugosidade da superfície, porosidade) e relacionadas ao equipamento, 

como direção do escoamento do fluido, projeto do distribuidor de gás, geometria do 

vaso, velocidade operacional, força centrífuga, temperatura, pressão, tipo de bico 

atomizador, etc.. As variáveis dependentes são basicamente as forças capilares, a 

velocidade mínima de fluidização, as forças eletrostáticas, as forças de Van Der 

Waals, etc. (Dixit e Puthli, 2009). 

Entre os principais problemas que podem ocorrer durante o processo de 

revestimento/aglomeração em leito fluidizado estão a defluidização, que ocorre 

devida à formação de grandes aglomerados de partículas, mudando drasticamente a 

dinâmica do sistema, e o fenômeno de atrito que pode resultar em perdas do agente 

de revestimento, diminuindo a eficiência do processo. O controle do processo é 

difícil, pois, como a umidificação, a secagem e a mistura das partículas ocorrem 

simultaneamente, faz-se necessário o entendimento dos mecanismos envolvidos e 

suas inter-relações (Hemati et al., 2003). 

O objetivo deste trabalho foi estudar o processo de 

revestimento/aglomeração de extratos vegetais em leito fluidizado com atomização 

top spray, utilizando-se vários tipos de partículas sementes de origem natural, 

visando melhorar as propriedades físico-químicas e a estabilidade dos extratos.  

O produto foi avaliado em relação às propriedades farmacotécnicas, 

como morfologia, granulometria, fator de Hausner, índice de Carr, teor de umidade, 

atividade de água, estabilidade, teor de compostos bioativos e perfil de dissolução. 

O desempenho do processo foi avaliado através da determinação da eficiência de 

encapsulação, razão de aglomerados e crescimento das partículas.  
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6 CONCLUSÕES 

 

Através da avaliação e adequada interpretação dos resultados obtidos 

neste estudo, pode-se concluir que: 

As partículas avaliadas e utilizadas neste trabalho, açúcar cristal, celulose 

microcristalina, farinha de mandioca, arroz e pellets de açúcar e celulose 

microcristalina, apresentam potencial para serem utilizadas com partículas sementes 

para obtenção de produtos encapsulados nas indústrias farmacêuticas e de 

alimentos, uma vez que as suas propriedades físico-químicas e de fluidez são 

adequadas aos processos de aglomeração em leito fluidizado. 

As características físico-químicas das partículas, as condições 

operacionais, como o teor de umidade, a geração de carga eletrostática e o tipo de 

atomizador tem papel fundamental no sucesso da operação de 

encapsulação/aglomeração em leito fluidizado. 

O mecanismo de crescimento predominante no processo, a eficiência de 

encapsulação/aglomeração e a porcentagem de aglomeração dependem das 

características das partículas sementes, das formulações de alimentação e das 

condições operacionais empregadas. 

Os grânulos obtidos nos processos de encapsulação/aglomeração em leito 

fluidizado apresentaram ótima fluidez e alta retenção de compostos fenólicos. 

Tanto o modo operacional intermitente quanto o contínuo podem ser 

utilizados no processo de encapsulação de extrato vegetal dependendo das 

características do produto desejado, sendo que no modo contínuo, de maneira geral, 

os produtos apresentam maior porcentagem de aglomeração. 

A análise das séries temporais dos sinais da flutuação de pressão no 

sistema pode ser uma ferramenta útil para o controle do processo e determinação de 

parâmetros operacionais.  

O aumento na porcentagem de aglomeração até determinado valor causa o 

aumento no desvio padrão da amplitude da flutuação de pressão até que o sistema 

permaneça estável e com pequenas mudanças no padrão de circulação de sólidos, 
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tanto para o modo operacional intermitente quanto contínuo. Este comportamento é 

mantido até que a porcentagem de aglomeração atinja um valor capaz de ocasionar 

instabilidades no sistema e, assim, o aumento adicional do crescimento dos grânulos 

leva ao colapso do sistema. Neste momento, o desvio padrão da amplitude da 

flutuação de pressão tende a diminuir, sendo este comportamento mais evidente no 

modo operacional continuo e com partículas sementes de menor granulometria. 

Formulações de alimentação contendo concentrado proteico de soro de 

leite produzem grânulos com menor porcentagem de aglomeração que os formados 

utilizando formulações de alimentação contendo goma Arábica como agente de 

encapsulação. Entretanto, não ocorreram diferenças significativas em relação ao 

teor de compostos ativos e eficiência de revestimento nos grânulos contendo 

proteína e goma Arábica, sendo que as duas formulações mostraram-se adequadas 

para encapsulação de extrato de alecrim. 

De acordo com os testes de estabilidade acelerada, ocorreram 

degradações nos ativos carnosol e ácido carnósico, tanto nos grânulos obtidos com 

composições contendo goma Arábica (G) e com proteína (P) como agentes 

encapsulantes, sendo as perdas ligeiramente inferiores para os grânulos G. 

No teste de digestão gastrointestinal in vitro, o teor de ácido cafeico não 

sofreu alteração nos grânulos G e P. O ácido rosmarínico sofreu pequena queda no 

teor ao final do processo nos grânulos P em relação ao tempo zero. O carnosol e o 

ácido carnósico sofreram elevada redução no teor aos 60 min, com perda total do 

ácido carnósico para ambos os grânulos avaliados.  

O revestimento dos grânulos G e P com Opadry® II diminuiu o teor de 

umidade dos grânulos em relação aos grânulos não revestidos e mostrou maior 

proteção contra degradação do carnosol para os grânulos G no teste de estabilidade 

a 30 °C e para os grânulos G e P contra a degradação do ácido carnósico na mesma 

temperatura. 
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