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RESUMO 
 

PEREIRA, S. V. Sistemas microestruturados contendo extratos de Chamomilla recutita L. 

para aplicações dermocosméticas. 2015. 148f. Tese (Doutorado). Faculdade de Ciências 

Farmacêuticas de Ribeirão Preto - Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2015. 

 

A Chamomilla recutita L. é uma das plantas medicinais mais cultivadas no Brasil e no mundo. 

Os extratos da C. recutita são de interesse para as indústrias farmacêuticas e cosméticas, visto 

que estes apresentam atividades anti-inflamatória, antioxidante e adstringente. A ação 

terapêutica do extrato pode ser mais pronunciada que a ação terapêutica de um de seus ativos 

isolados. No entanto, a incorporação de um extrato em uma formulação pode ser difícil devido 

à baixa estabilidade dos extratos, bem como à possibilidade de gerarem instabilidade das 

formulações. Microencapsulando o extrato com um carreador é possível aumentar estabilidade 

do extrato quanto evitar instabilidade na formulação. Além disso, a microencapsulação é capaz 

de fornecer outras vantagens, como uma liberação controlada. Dois processos foram estudados 

como alternativas para a microencapsulação do óleo essencial e do extrato hidroalcoólico da C. 

recutita usando quitosana como carreador: o spray drying e o spray freeze drying. 

Planejamentos fatorais foram utilizados para determinar os fatores que mais influenciaram no 

diâmetro médio das micropartículas, eficiência de encapsulação e teor dos marcadores e 

rendimento do processo. A apigenina e a apigenina-7-glicosídeo foram usadas como 

marcadores do extrato hidroalcoólico e o óxido de bisabolol A foi usado como marcador do 

óleo essencial. Os processos de spray drying e spray freeze drying dos dois extratos foram 

otimizados e as micropartículas resultantes foram caracterizadas com relação ao diâmetro 

médio, rendimento do processo, teor e eficiência de encapsulação dos marcadores, atividade 

antioxidante in vitro, densidade, índice de Carr, fator de Hausner, umidade, morfologia, perfil 

de liberação n vitro e estabilidade. Os resultados mostraram que o processo de spray drying 

apresentou os melhores resultados para eficiência de encapsulação, com valores de 

aproximadamente 98%, 95% e 80% para apigenina, apigenina-7-glicosídeo e óxido de bisabolol 

A, respectivamente. As eficiências de encapsulação obtidas no processo de spray freeze drying 

foram de aproximadamente 59%, 58% e 38% para os mesmos marcadores, respectivamente. 

As micropartículas produzidas por spray freeze drying apresentaram formato irregular e poroso, 

enquanto as produzidas por spray drying apresentaram formato esférico e superfícies mais lisas, 

sem poros ou fissuras. Ao contrário do que ocorreu com o extrato hidroalcoólico, a perda do 

marcador do óleo foi elevada no processo de spray drying, com teor final de 35%. Os teores 

dos marcadores ficaram acima de 80% para o processo de spray freeze drying do óleo e acima 

de 90% para o extrato hidroalcoólico. As micropartículas produzidas por spray drying do 

extrato hidroalcoólico e do óleo e por spray freeze drying do extrato hidroalcoólico e do óleo 

apresentaram diâmetro médio de 5,1 µm, 5,0 µm, 31,0 µm e 96,4 µm, respectivamente. Ensaios 

de liberação in vitro mostraram que as micropartículas foram capazes de sustentar a liberação 

dos respectivos marcadores. Os estudos de permeação in vitro das micropartículas produzidas 

por spray drying do extrato hidroalcoólico também mostraram que estas foram capazes de 

sustentar a liberação. A microencapsulação proporcionou em todos os casos um aumento 

considerável da estabilidade. As micropartículas produzidas por spray drying do extrato 

hidroalcoólico apresentaram teores de marcadores no mínimo 50% maiores que o extrato puro 

após 90 dias. O spray freeze drying se mostrou como a melhor alternativa para produção de 

micropartículas de quitosana contendo o óleo essencial de C. recutita, enquanto o processo de 

spray drying se mostrou como uma ótima alternativa para microencapsulação do extrato 

hidroalcoólico da C. recutita. 

 

Palavras-chave: Spray drying, Spray freeze drying, Camomila, Quitosana, Micropartículas 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. Chamomilla recutita 

Extratos de plantas, por possuírem um grande número de bioativos, são importantes 

produtos naturais com muitas aplicações terapêuticas. Desde a antiguidade têm sido utilizados 

para o tratamento de diversos problemas de saúde. A Organização Mundial de Saúde (OMS) 

recentemente publicou normas para determinar a qualidade, segurança e eficácia de 

medicamentos fitoterápicos. A OMS também tem trabalhado para promover o uso de 

medicamentos fitoterápicos nos sistemas de saúde, reconhecendo assim sua importância. A 

facilidade de obtenção e sua eficácia tornaram os extratos vegetais foco de atenção mundial 

(ANSEL; POPOVICH; ALLEN-JR, 2000; CORTÉS-ROJAS; SOUZA; OLIVEIRA, 2015; 

SRIVASTAVA; SHANKAR; GUPTA, 2010; WEBER et al., 2008). 

Camomila é uma das mais antigas e bem documentadas plantas medicinais do mundo 

(SRIVASTAVA; SHANKAR; GUPTA, 2010). Desde a antiguidade, as inflorescências da 

camomila já eram utilizadas para obtenção de infusões, extratos líquidos e óleos essenciais. 

Devido às suas diversas propriedades terapêuticas, atualmente, destaca-se como a planta 

medicinal mais cultivada e consumida mundialmente. Estima-se que mais de um milhão de 

copos de chá desta planta são consumidos diariamente (BORSATO; DONI-FILHO; AHRENS, 

2005; SRIVASTAVA; SHANKAR; GUPTA, 2010). 

Existem duas espécies de camomila a Chamomilla recutita L. e a Anthemis nobilis 

(camomila romana). C. recutita, também chamada de Matricaria recutita, Matricaria 

chamomilla, Chamomilla chamomilla, é a variedade de camomila mais comum usada para fins 

medicinais (ESMAEILI et al., 2011; FONSECA; TAVARES; HORVÁTH, 2007; 

SRIVASTAVA; GUPTA, 2009a; SRIVASTAVA; SHANKAR; GUPTA, 2010). C. recutita, 

popularmente conhecida como camomila alemã, camomila húngara, camomila catinga, ou 

camomila selvagem (GUPTA et al., 2010; MCKAY; BLUMBERG, 2006) é pertencente à 

família Asteraceae e nativa da Europa e Ásia. Atualmente é encontrada em diversas regiões do 

mundo (BORSATO et al., 2009; GANZERA; SCHNEIDER; STUPPNER, 2006; 

SRIVASTAVA; SHANKAR; GUPTA, 2010). 

C. recutita possui inúmeras atividades medicinais e cosméticas. Seu uso como 

antiinflamatório, antioxidante e adstringente vem desde séculos atrás. Recentemente esta planta 

é utilizada na hidratação e proteção da pele, no tratamento de irritações cutâneas, dermatite 

atópica e eczema, queimaduras e assaduras, cicatrização de feridas, problemas gastrointestinais, 

cistites, hemorroidas, osteoporose, convulsões e depressões, vaginite, câncer, inflamações e 
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infecções por bactérias e fungos, hiperglicemia e diabetes, entre outras (FONSECA; 

TAVARES; HORVÁTH, 2007; GANZERA; SCHNEIDER; STUPPNER, 2006; KATO et al., 

2008; LEE; HEO; KIM, 2010; MACHADO JUNIOR et al., 2006; MARTINS et al., 2009; 

SRIVASTAVA; SHANKAR; GUPTA, 2010). 

O interesse comercial da C. recutita está em suas inflorescências, que devido à presença 

de inúmeras classes de compostos ativos é muito utilizada para fins medicinais e cosméticos. 

Já foram identificados nas inflorescências da camomila alemã mais de 120 constituintes, 

incluindo 28 terpenóides e 36 flavonóides. Dentre os principais flavonóides encontra-se a 

apigenina e seus glicosídeos, quercetina e patuletina (GUPTA et al., 2010; MCKAY; 

BLUMBERG, 2006; SRIVASTAVA; SHANKAR; GUPTA, 2010). Os flavonóides 

representam um dos grupos fenólicos mais importantes e diversificados entre os produtos de 

origem vegetal. Seu núcleo fundamental é constituído por 15 átomos de carbono com dois anéis 

benzênicos (A e B) ligados a um anel pirano (C) (BEHLING et al., 2004). A apigenina e a 

luteonina são as flavonas mais abundantes encontradas em plantas e podem estar na sua forma 

livre ou conjugada. No entanto, a maioria das flavonas identificadas em plantas se encontra na 

forma conjugada, com um ou mais açúcares ligados aos grupos hidroxila (ZUANAZZI; 

MONTANHA, 2004). 

A apigenina e seus derivados glicosídicos, como a apigenina-7-glicosídeo, são 

encontrados nos extratos das inflorescências de camomila e são importantes componentes 

responsáveis pelas ações antiinflamatória e antioxidante desta planta (SRIVASTAVA; 

SHANKAR; GUPTA, 2010; WEBER et al., 2008). As estruturas moleculares destes dois 

flavonóides são mostradas na Figura 1.  

 

                        

Figura 1 - Estrutura da apigenina (a) e da apigenina-7-glicosídeo (b). 

 

O óleo essencial é outro importante extrato originário da C. recutita. As inflorescências 

da camomila alemã contêm aproximadamente 0,2% a 2,0% de óleo essencial, que devido à sua 

importância terapêutica está entre os mais utilizados e valorizados óleos essenciais em nível 

internacional. Os principais constituintes do óleo essencial de camomila são o α-bisabolol e 

seus óxidos e os azulenos, como o camazuleno, sendo que os primeiros representam mais de 

(a) (b) 
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50% do óleo essencial. Assim como a apigenina e a apigenina-7-glicosídeo, o α-bisabolol e 

seus óxidos são bem reconhecidos por suas propriedades antiinflamatórias e antioxidantes 

(BORSATO et al., 2009; LEE; HEO; KIM, 2010; SRIVASTAVA; SHANKAR; GUPTA, 

2010). O óxido de bisabolol A (Figura 2) é um sesquiterpeno, derivado do α-bisabolol, 

encontrado em grande quntidade no óleo essencial de C. recutita (BORSATO et al., 2009; LEE; 

HEO; KIM, 2010; SRIVASTAVA; SHANKAR; GUPTA, 2010).  

 

 
Figura 2 - Estrutura do óxido de bisabolol A. 

 

Recentemente, inúmeras áreas têm investido em inovação tecnológica buscando o 

aumento da eficiência do processo produtivo, o desenvolvimento de novos produtos e o 

aprimoramento de produtos existentes (AVELAR; DE SOUZA, 2006). Nas áreas farmacêutica 

e cosmética isso não é diferente. Nesse caso, pesquisas e desenvolvimentos têm abrangido não 

somente a síntese de novos medicamentos, mas também os processos de fabricação, buscando 

vantagens como maior eficácia e estabilidade às formulações e possibilidade da produção de 

novos sistemas de liberação (SCHMALTZ; SANTOS; GUTERRES, 2005). 

A síntese e o isolamento de bioativos vegetais tem sido foco de pesquisas há bastante 

tempo. Isso porque, como mencionado anteriormente, os extratos são de fácil aquisição e uma 

rica fonte destes ativos. No entanto, os extratos líquidos e óleos essenciais, por serem 

constituídas de compostos ativos primários, secundários e coadjuvantes apresentam melhores 

efeitos e atividades terapêuticas de maior amplitude que seus bioativos isolados (BIAZÚS, 

2008; BLUMENTHAL et al., 1998; COSTA-MACHADO, 2011; NÓBREGA; 

WAGEMAKER; CAMPOS, 2013). 

Pelo fato de extratos líquidos e óleos essenciais proporcionarem inúmeros benefícios à 

pele, sua utilização em formulações farmacêuticas e cosméticas vem aumentando. Como já 

mencionado, o extrato e o óleo essencial de C. recutita possui uma ampla variedade de 

constituintes, o que pode fornecer para as formulações propriedades antioxidantes, 

antiinflamatórias, hidratantes, emolientes, entre outras. Sendo assim, os extratos de camomila 

são de interesse para formulações de aplicação tópica. Apesar disso, há ainda poucos estudos 

sobre formulações tópicas contendo os extratos de camomila (DAL’BELO; GASPAR; MAIA 

CAMPOS, 2006; NÓBREGA; WAGEMAKER; CAMPOS, 2013). 



Introdução      5 

 

A mesma razão que tornou o uso de extratos interessante também é um dos principais 

empecilhos a sua ampla utilização. O fato dos derivados vegetais apresentarem um grande 

número de compostos pode causar instabilidade às formulações. Sendo assim, várias pesquisas 

têm buscado novas alternativas para sua incorporação (ANSEL; POPOVICH; ALLEN-JR, 

2000; NÓBREGA, 2010; SRIVASTAVA; SHANKAR; GUPTA, 2010; WEBER et al., 2008). 

Uma alternativa para a solução deste problema é a microencapsulação. 

 

1.2. Microencapsulação 

A microencapsulação é uma metodologia onde micropartículas são formadas por meio 

do aprisionamento dos compostos dentro de uma matriz protetora, o que promove uma proteção 

dos compostos do ambiente externo. Os compostos podem estar dispersos em uma matriz ou 

totalmente envolvidos por uma matriz protetora (CHAMBI et al., 2008; ESTEVINHO et al., 

2013b; SILVA et al., 2003; SUAVE et al., 2006). Micropartículas são partículas sólidas que 

geralmente variam de 1 a 1000 µm. No entanto, o tamanho, a forma e a estrutura das 

micropartículas dependem de diferentes fatores, tais como do processo de produção, do 

carreador utilizado e do composto a ser microencapsulado (ESTEVINHO et al., 2013b; SILVA 

et al., 2003). A microencapsulação surgiu na década de 1930 e vem sendo estudada e empregada 

em diversas áreas tais como farmacêutica, química, alimentícia, cosmética, agrícola, dentre 

outras (SUAVE et al., 2006). 

 

1.2.1. Micropartículas e suas aplicações farmacêuticas e cosméticas 

Na área farmacêutica, o uso de sistemas microestruturados tem aumentado ao longo do 

tempo. A ampla utilização das micropartículas em formulações farmacêuticas é devido às 

vantagens que a microencapsulação proporciona, tais como aumento da estabilidade do 

composto encapsulado, sustentação e controle da liberação dos ativos, desenvolvimento de 

novos sistemas de liberação, maior facilidade na incorporação de ativos e redução na perda de 

substâncias voláteis (CAO-HOANG; FOUGÈRE; WACHÉ, 2011; GELFUSO et al., 2011; 

GHARSALLAOUI et al., 2007; MARCATO, 2009; RODRIGUES; GROSSO, 2008). Outra 

vantagem é que as micropartículas produzidas podem ser industrialmente utilizadas como um 

produto final com diferentes aplicações terapêuticas, ou como um produto intermediário nas 

preparações farmacêuticas (COUTO et al., 2011). 

O uso de micropartículas pela indústria cosmética também tem aumentado. O mercado 

tem aumentado a procura por produtos ditos “naturais”. Esse termo tem se popularizado e como 

resultado indústrias farmacêuticas e cosméticas começaram a produzir os chamados 



Introdução      6 

 

nutracosméticos: formulações cosméticas com ingredientes nutracêuticos. Além disso, a 

procura por produtos que forneçam resultados perceptíveis para o cliente também alimenta o 

desenvolvimento de novos compostos ativos (PATRAVALE; MANDAWGADE, 2008).  

O uso de ingredientes nutracêuticos e a incorporação de novos compostos ativos em 

formulações são difíceis, em parte devido à dificuldade de combinar diversos compostos ativos 

e garantir a estabilidade da formulação. Além disso, é preciso desenvolver uma formulação que 

auxilie a função barreira da pele, mas que ao mesmo tempo seja capaz de levar os compostos 

ativos até uma ou mais camadas da pele, minimizando quaisquer efeitos adversos. Para tanto, é 

desejável que a formulação seja capaz de fornecer uma taxa de liberação sustentada do ativo 

para o sítio alvo na pele (PATRAVALE; MANDAWGADE, 2008). 

Nesse sentido, a microencapsulação vem se mostrando uma alternativa interessante 

também para a indústria cosmética. A microencapsulação pode fornecer vantagens estéticas e 

funcionais para formulações, visto que pode aumentar a estabilidade da formulação, modular 

sua taxa de liberação, evitar incompatibilidades entre compostos ativos e a formulação e 

mascarar odores indesejáveis (BOWEY; NEUFELD, 2010; BUTTINI et al., 2008; DE JALÓN 

et al., 2001; GAVINI et al., 2004; GELFUSO et al., 2011; MARTINS et al., 2013; PATIL et 

al., 2010; PATRAVALE; MANDAWGADE, 2008). Devido a estas vantagens, a aplicação 

tópica de micropartículas vem sendo amplamente estudada e tem cada vez mais ganhado 

destaque (PATRAVALE; MANDAWGADE, 2008). 

O processo de produção das micropartículas tem uma grande influência sobre seu 

formato. Dependendo do tipo de composto a ser liberado, o formato da micropartícula ideal 

pode variar de poroso a uma microcápsula. A escolha do carreador também pode influenciar 

tanto o formato das micropartículas como a gama de ativos que podem ser utilizados na sua 

produção. Sua escolha, portanto, é um importante passo na produção de micropartículas 

(ESTEVINHO et al., 2013b; SILVA et al., 2003).  

 

1.2.2. Carreadores 

Existem diferentes carreadores com características diversas que podem ser utilizados 

como matrizes para a produção de micropartículas. Alguns exemplos são maltodextrina, polióis 

como manitol e sorbitol, polímeros como polivinilpirrolidona, quitosana e PLGA (Poli(D,L-

Lactida-co-glicolida)), amidos, gomas, celulose, dióxido de silício coloidal, entre muitos outros 

(COSTA-MACHADO, 2011; GAVINI et al., 2004; GELFUSO et al., 2011; OLIVEIRA; 

PETROVICK, 2010; TACON, 2012). Diante de uma grande variedade de carreadores, a 

escolha de qual utilizar não é uma tarefa fácil e deve levar em conta as características desejadas 
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para as micropartículas que serão produzidas. Dessa forma, verifica-se que a seleção e o uso 

adequado de carreadores é uma etapa de fundamental importância, visto que determina a 

estabilidade e qualidade das micropartículas obtidas, podendo inclusive afetar as características 

de liberação e biodisponibilidade das mesmas (OLIVEIRA; PETROVICK, 2010).  

A utilização de polímeros como carreadores de micropartículas é muito interessante para 

a área farmacêutica, pois eles podem ser especificamente adaptados a uma ampla variedade de 

aplicações, dependendo do polímero escolhido (BOWEY; NEUFELD, 2010). As 

micropartículas poliméricas têm sido amplamente utilizada pelas indústrias farmacêuticas 

devido a capacidade de aumentar a estabilidade, diminuir a toxicidade e modificar o perfil de 

liberação de um ativo, além de permitir a orientação do ativo para um sítio de ação específico. 

(BOWEY; NEUFELD, 2010; PEREIRA et al., 2014). 

A grande variedade de polímeros existentes e os diferentes processos que podem ser 

utilizados para a produção de micropartículas poliméricas possibilita a utilização destas para as 

mais diferentes vias de administração de um ativo. As característuicas das microparrtículas, tais 

como estabilidade, perfil de liberação e biodisponibilidade podem ser afetadas pelas 

propriedades do polímero e do ativo, razão entre ambos, método de produção, dentre outros 

(BOWEY; NEUFELD, 2010).  

Os polímeros biodegradáveis tais como polímeros metacrilatos, policaprolactona (PCL), 

polímeros do ácido lático (PLA) e do ácido glicólico (PGA) e seus copolímeros como o PLGA, 

por serem não imunogênicos, atóxicos e biodegradáveis têm sido frequentemente utilizados 

para a produção de micropartículas poliméricas para aplicação farmacêutica. No entanto, 

possuem a desvantagem de serem caros e utilizarem solventes orgânico para sua síntese. Sendo 

assim, os polímeros naturais, tais como a quitosana, alginato e derivados da celulose tem 

ganhado bastante destaque (BOWEY; NEUFELD, 2010; GELFUSO, 2009). 

Atualmente, um polímero que tem sido bastante usado para a produção de 

micropartículas para aplicações farmacêuticas, cosméticas e biomédicas é a quitosana 

(ALVARENGA, 2011; PEREIRA et al., 2014). São encontrados na literatura diversos estudos 

em que a quitosana foi utilizada para a produção de micropartículas contendo os mais diferentes 

tipos de ativos. Micropartículas de quitosana já foram preparadas, para veicular polifenóis e 

diferentes outros antioxidantes de origem naturais (FANG; BHANDARI, 2010; HARRIS et al., 

2011; KOSARAJU; D’ATH; LAWRENCE, 2006; PEREIRA et al., 2014), aromas 

(ESTEVINHO et al., 2013a), plasmídeos de DNA (OLIVEIRA; SANTANA; RÉ, 2006), 

proteína (KUSONWIRIYAWONG et al., 2013) e fármacos para diferentes tipos de 
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administração (ALHALAWEH; ANDERSSON; VELAGA, 2009; GELFUSO et al., 2011; 

VENTURA et al., 2011). 

As principais razões para a grande utilização da quitosana são, certamente, suas 

interessantes propriedades intrínsecas. Dentre estas pode-se citar a biocompatibilidade, 

biodegradabilidade, atoxicidade, características antifúngica e antibacteriana, propriedades de 

adsorção, características promotoras de absorção, entre outras. Além disso, a quitosana é obtida 

de fonte natural, sendo, depois da celulose, o biopolímero mais abundante na natureza. Além 

de todas as bioatividades da quitosana apresentadas acima, um fato que também tem tornado 

este polímero bastante atrativo para a produção de micropartículas destinadas a aplicação tópica 

é sua interação com a pele. Por ter característica catiônica, a quitosana tem a capacidade de 

bioaderir à pele, que é aniônica, o que mantém o ativo por mais tempo em contato com a mesma 

(ALVARENGA, 2011; BASTOS et al., 2012; BOWEY; NEUFELD, 2010; FELT; GURNY; 

BAEYENS, 2001; GELFUSO et al., 2011; VENTURA et al., 2011).  

A quitosana (Figura 3), polímero natural composto de D-glicosamina e N-acetil-D-

glicosamina, é um heteropolissacarídeo de cadeia linear resultante da N-desacetilação alcalina 

da quitina (ALVARENGA, 2011; BOWEY; NEUFELD, 2010; DAMIAN et al., 2005). A 

quitosana foi obtida pela primeira vez em 1859, pela desacetilação da quitina por meio do 

aquecimento desta em solução concentrada de hidróxido de potássio (DAMIAN et al., 2005). 

A solubilidade da quitosana depende da quantidade de grupamentos aminos na cadeia 

polimérica e, portanto, do grau de desacetilação, i.e., da proporção entre as unidades D-

glicosamina acetiladas e não acetiladas. No entanto, de maneira geral a quitosana é insolúvel 

em água, solventes orgânicos e bases, mas solúvel na maioria das soluções ácidas com pH 

inferior a 6. O ácido acético é o mais usado para a solubilização da quitosana. Outros ácidos 

como clorídrico, nítrico, perclórico e fosfórico também são capazes de solubilizar a quitosana, 

porém apenas sob agitação prolongada, precisando às vezes até mesmo de aquecimento 

(ALVARENGA, 2011; DAMIAN et al., 2005). 

 

 
Figura 3 - Estrutura da quitosana.   
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1.2.3. Processos para a produção de micropartículas 

As micropartículas podem ser produzidas por diferentes processos. Tais processos 

podem ser físicos (e.g. spray drying), químicos (e.g. polimerização interfacial) ou físico-

químicos (e.g. fluído supercrítico) (JYOTHI et al., 2010). Quando se trabalha com derivados 

de plantas, o spray drying é um dos mais utilizados. A ampla utilização do spray drying se deve 

às suas diversas vantagens, tais como simplicidade, rapidez, versatilidade, alta 

reprodutibilidade, facilidade na transposição de escala, possibilidade de controlar as 

propriedades das micropartículas, eliminação de etapas preliminares de processamento da 

amostra, possibilidade de produção contínua, entre outras (AMERI; MAA, 2006; ARAÚJO; 

TEIXEIRA; FREITAS, 2010; OLIVEIRA; PETROVICK, 2010; SOLLOHUB; CAL, 2010). O 

spray drying surgiu na metade do século XVIII, quando foi patenteada para a secagem de ovos 

(MONT, 1865). Hoje em dia seu uso tem se ampliado para diversas áreas, sendo muito utilizado 

pelas indústrias alimentícia, cosmética, farmacêutica e química (BOWEY; NEUFELD, 2010) 

Um esquema deste processo é apresentado pela Figura 4. 

 

 
Figura 4 - Esquema do processo de spray drying, onde BP é a bomba peristáltica, BN é o bico 

atomizador, e CA é a câmara de secagem (MARTINS, 2010).  

 

O processo de spray drying envolve quatro fenômenos simultâneos: atomização, contato 

entre o ar e as microgotículas, evaporação do solvente e a recuperação do pó. A atomização é 

realizada passando a solução a ser secada por um bico atomizador. O bico atomizador gera um 

spray fino de microgotículas dentro de uma câmara onde é passado ar quente ou um gás inerte. 

A grande área superficial das microgotículas, quando comparada ao volume, permite uma 

remoção relativamente rápida do solvente, formando as micropartículas. O tempo de secagem 

depende de diversos fatores do processo, tais como a diferença de temperatura entre o ar e o 

fluído entrando na câmara de secagem e a constituição do fluído. As micropartículas produzidas 



Introdução      10 

 

são carregadas pelo fluxo de gás quente até um ciclone, onde o pó é separado do ar por forças 

centrífuga e gravitacional (BOWEY; NEUFELD, 2010; MASTERS, 1991). Apesar de ser uma 

técnica atraente, também sofre algumas limitações. Por exemplo, o uso de altas temperaturas 

para remoção do solvente pode levar a perdas de compostos voláteis ou termosensíveis (AL-

HAKIM; STAPLEY, 2004). 

Spray freeze drying é um processo de secagem relativamente novo na área farmacêutica, 

sendo estudado pela primeira vez por Mumenthaler e Leuenberger (1991). A duração de um 

processo de liofilização é controlada pelo tempo de difusão do vapor da água através do material 

que está sendo seco (MUMENTHALER; LEUENBERGER, 1991). Assim sendo, liofilizar 

micropartículas é interessante, pois diminui a espessura do sólido pela qual o vapor deve se 

difundir, aumentando a velocidade do processo (AL-HAKIM; STAPLEY, 2004). O spray 

freeze drying busca se aproveitar deste fato.  

De forma resumida, o spray freeze drying consiste na atomização de uma solução sobre 

uma atmosfera criogênica, onde a solução é rapidamente congelada. Em seguida, as 

microgotículas congeladas são secas por liofilização originando as micropartículas (Figura 5). 

Trata-se de um processo interessante, visto que possui diversas vantagens sobre a liofilização, 

tais como produzir partículas mais esféricas, menor probabilidade de ocorrer uma separação de 

fases durante o congelamento devido a maior velocidade de congelamento das pequenas 

gotículas, e ainda a possibilidade de controlar e alterar vários parâmetros do processo, o que 

permite um maior controle sobre as características das micropartículas obtidas, fato de grande 

interesse para as indústrias (ALLOUE et al., 2007; CHAN; CHEW, 2003; DROOGE et al., 

2005; KENNEDY et al., 2007; LEUENBERGER, 2002; NIWA et al., 2009; SCHIFFTER; 

CONDLIFFE; VONHOFF, 2010; SCHIFFTER, 2007). No entanto, o spray freeze drying não 

pode ser operado de forma contínua e é um processo caro, pois requer um alto tempo para 

secagem das micropartículas e geralmente utiliza vácuo para secagem (AL-HAKIM; 

STAPLEY, 2004; BOWEY; NEUFELD, 2010). Mesmo assim, o processo de spray freeze 

drying é promissor para a produção de micropartículas contendo derivados de plantas, uma vez 

que pode conciliar as vantagens das técnicas de spray drying e liofilização, duas importantes 

técnicas usadas para a produtos vegetais (CHAN; CHEW, 2003; COUTO et al., 2011; GAO et 

al., 2011; NIWA et al., 2009).   



Introdução      11 

 

 

Figura 5 - Esquema do processo de spray freeze drying, onde C é o compressor, V é a válvula 

de pressão, N é o bico atomizador, L é o nitrogênio líquido, P é a bomba peristáltica, S é a 

amostra e F é o liofilizador (modificado de (KONDO et al., 2009).  

 

Embora os processos de spray drying e spray freeze drying apresentem a vantagem do 

controle de diversos parâmetros do processo, a produção de micropartículas por estes podem 

ser influenciadas por diferentes fatores tais como vazão de alimentação da amostra, fluxo do ar, 

tipo de bico atomizador, pressão de atomização, viscosidade da amostra, tipo de solvente usado, 

concentração da amostra, natureza e quantidade do ativo, presença ou não de carreador e seu 

tipo, entre outros (CHAN; CHEW, 2003; OLIVEIRA; PETROVICK, 2010; SCHIFFTER, 

2007). Como estes fatores podem afetar diretamente a qualidade do processo e do produto 

obtido, o estudo e o controle destes fatores são de grande importância para a obtenção de boas 

características tanto do produto quanto do processo. Uma ferramenta valiosa para o estudo de 

diversos fatores de um processo é o planejamento experimental (FERREIRA et al., 2007). 

 

1.3. Planejamento experimental e otimização de processos 

Devido aos vários benefícios que geram, tais como redução de custo e aumento da 

produtividade e da qualidade dos produtos, a otimização de processos tem sido alvo de várias 

pesquisas. Isso tem resultado em uma crescente busca por técnicas sistemáticas de planejamento 

de experimentos (RODRIGUES; IEMMA, 2009). Sendo assim, os planejamentos 

experimentais são ferramentas cada vez mais importantes e de grande utilidade no delineamento 

de ensaios e processos, visto que além de possibilitarem a otimização dos mesmos, permitem a 

obtenção de um maior número de informações utilizando um menor número de experimentos. 

No entanto, cabe mencionar que diante das diversas aplicações de um planejamento, a escolha 

do que melhor se adéqua às condições experimentais do estudo é um fator de grande 

importância e deve ser feita com muita cautela (FERREIRA et al., 2007; PERALTA-

ZAMORA; MORAIS; NAGATA, 2005; RODRIGUES; IEMMA, 2009). 
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Os planejamentos experimentais são classificados em univariados, quando se varia um 

único fator por vez, e multivariados, quando se estuda diversos fatores simultaneamente. Os 

planejamentos multivariados apresentam vantagens sobre os primeiros, pois além de 

possibilitar a avaliação das interações entre os fatores estudados, permite ainda verificar se esta 

interação é significativa para a resposta analisada. Este fato é de grande importância, pois 

muitas vezes a combinação entre os fatores é que gera os melhores resultados. Além disso, é 

importante salientar que se o efeito de um fator for dependente de outros fatores envolvidos no 

processo, os planejamentos univariados podem falhar (FERREIRA et al., 2007; PERALTA-

ZAMORA; MORAIS; NAGATA, 2005; RODRIGUES; IEMMA, 2009). 

Dentre os diferentes tipos de planejamentos experimentais, um que merece destaque é 

o planejamento fatorial, definido como aquele em que todos os fatores estudados variam de 

forma sistematizada (RODRIGUES; IEMMA, 2009). Embora tenha surgido por volta da 

década de 50, a utilização do planejamento fatorial aumentou consideravelmente nas últimas 

décadas, devido ao desenvolvimento de diversos softwares estatísticos. A partir daí, novas 

metodologias e teorias sobre planejamentos fatoriais tem sido desenvolvidas, e a cada dia estão 

sendo mais utilizados em diversos campos da ciência a fim de fornecer informações seguras e 

eficientes e diminuir o empirismo das técnicas de tentativa e erro (COSTA-MACHADO, 2011; 

RODRIGUES; IEMMA, 2009). Os grandes avanços aplicados ao planejamento fatorial tem 

transformado o mesmo em uma ferramenta muito poderosa para gerar, interpretar e realizar 

experimentos científicos de maneira mais eficaz (FERREIRA et al., 2007).  

Três conceitos são muito importantes nos planejamentos fatoriais, sendo eles: fatores, 

níveis e respostas. Os fatores, também denominados variáveis independentes, correspondem a 

cada variável do processo ou do ensaio. Os níveis são definidos como as condições de trabalho 

dos fatores. As respostas, também conhecidas como variáveis dependentes, são as 

características do processo ou do produto analisadas em função dos fatores (TACON, 2012). 

De maneira geral, os planejamentos fatoriais avaliam a influência dos fatores, em 

diferentes valores ou níveis, sobre as respostas estudadas. Os planejamentos são representados 

por uma notação exponencial (Xn), onde X, indica o número de níveis em estudo e n, o número 

de fatores a ser estudado. Os níveis estudados podem ser dois, três ou até cinco níveis de cada 

fator em questão. Portanto, o total de ensaios realizados vai depender do número de fatores e 

de níveis utilizados. O caso mais simples é aquele em que para cada fator (n) existem apenas 

dois níveis (X) (BARROS-NETO; SCARMINIO; BRUNS, 2003; BOX; HUNTER; HUNTER, 

1978).  
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Os planejamentos fatoriais são constituídos pelas combinações entre os níveis de dois 

ou mais fatores. Se todas as combinações possíveis entre os níveis de cada fator estão presentes, 

o planejamento fatorial é dito completo (RODRIGUES; IEMMA, 2009). Dependendo do 

número de fatores e dos seus níveis avaliados, o número de experimentos resultantes do estudo 

pode ser grande, tornando-se demorado e de alto custo. Uma maneira para resolver este 

problema seria a utilização do planejamento fatorial fracionário. Isso porque, no planejamento 

fatorial fracionado, apenas uma fração das combinações de um planejamento fatorial completo 

é selecionada. No entanto, embora os planejamentos fatoriais fracionados possam ser mais 

vantajosos quando se tem um grande número de fatores e não se conhece ainda a relação 

completa destes fatores nas respostas avaliadas, é importante ter em mente que a maioria dos 

planejamentos fatoriais fracionários não fornecem estimativas dos efeitos de forma tão precisa 

quanto um planejamento fatorial completo. Além disso, ao contrário dos planejamentos 

fatoriais completos, alguns planejamentos fatoriais fracionários não permitem a otimização do 

processo. Sendo assim, quando o número de fatores estudados é grande, uma aplicação 

sequencial de planejamentos é, muitas vezes, a opção mais adequada. Geralmente para isso, é 

conveniente iniciar o estudo com um planejamento fatorial fracionário e, após a análises dos 

resultados, utilizar um outro planejamento fatorial (BOX; HUNTER; HUNTER, 1978; 

COSTA-MACHADO, 2011; LI, 2003; RODRIGUES; IEMMA, 2009). 

Diante do que foi dito acima, pode-se verificar que os planejamentos fatoriais têm 

recebido cada vez mais atenção, uma vez que permitem avaliar um grande número de variáveis 

com um reduzido número de experimentos, além de possibilitar a otimização do produto e do 

processo.  Assim, a aplicação de planejamentos fatoriais no processo extrativo bem como nos 

processos de spray drying e spray freeze drying são de grande interesse devido aos vários 

fatores que podem influenciar tais processos. 

 

1.3.1. Metodologia de superfície de resposta 

A metodologia de superfície de resposta (MSR) é um conjunto de técnicas estatísticas 

utilizadas para estudar e construir modelos matemáticos (COSTA-MACHADO, 2011). O uso 

de planejamentos fatoriais associado às análises dos resultados pela MSR é uma ferramenta 

importante na área estatística que fornece informações seguras e eficientes sobre o processo 

(RODRIGUES; IEMMA, 2009). Por meio da MSR é possível verificar a relação entre os fatores 

estudados e as respostas obtidas, calcular as respostas em níveis que não foram realizados 

experimentalmente e ainda direcioná-las para o objetivo desejado, a fim de diminuir ou 

aumentar a resposta. Além disso, por meio da MSR, é possível verificar a interação entre os 
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fatores e até mesmo os efeitos quadráticos dos mesmos. Portanto, a MSR é usada para alcançar 

condições ótimas ou melhorar as condições já utilizadas, melhorar a robustez de um produto 

e/ou processo contra influências externas e não controláveis, bem como para identificar 

problemas ou pontos frágeis no processo (COSTA-MACHADO, 2011; MUTHUKUMAR; 

MOHAN; RAJENDRAN, 2003). 

Como a MSR permite otimizar as condições do processo e identificar efeitos quadráticos 

dos fatores, é interessante que o planejamento utilizado permita observar a curvatura da região 

experimental, fornecendo assim modelos quadráticos ou de segunda ordem. Para que isso seja 

possível é necessário utilizar um planejamento com no mínimo três níveis, visto que os 

planejamentos de dois níveis geram apenas modelos lineares ou de primeira ordem (COSTA-

MACHADO, 2011). Por isso, alguns planejamentos são mais frequentemente utilizados para 

estudar a MSR. Dentre estes estão o planejamento Box-Behnken e o planejamento composto 

central (COSTA-MACHADO, 2011; NIST/SEMATECH, 2012). 

 

1.3.2. Função Desejabilidade 

A função desejabilidade é um dos métodos mais utilizado para otimizar experimentos 

multivariáveis. Com este método é possível encontrar as condições do processo que fornecem 

a melhor combinação de múltiplas respostas dentro de limites previamente estabelecidos. Dessa 

maneira, a função desejabilidade permite transformar um problema de múltiplas respostas em 

um problema com uma única resposta, por meio de equações matemáticas (NIST/SEMATECH, 

2012). Dependendo do que se deseja, a função desejabilidade pode ser utilizada com três 

objetivos, minimizar, maximizar ou atingir um determinado valor alvo (COSTA-MACHADO, 

2011; TACON, 2012). 

Para utilizar a função desejabilidade é preciso estimar a relação das respostas em função 

dos fatores estudados. Tal estimativa é feita por meio do planejamento fatorial associado à 

análise dos dados pela MSR. Para cada resposta Yi existe uma função desejabilidade di(Yi) e, 

portanto, num processo com muitas respostas, tem-se uma função de desejabilidade global. A 

desejabilidade global (D) e as desejabilidades referentes a cada resposta (di(Yi)) podem variar 

de 0 a 1, sendo que quanto mais próximo de 1, mais desejável é a resposta. O cálculo da 

desabilidade global pode ser feito como mostrado pela Equação 1, onde n é o número de 

respostas (DERRINGER; SUICH, 1980; RÉTHY; KOCZOR; ERDÉLYI, 2004). 

 

𝐷 = [𝑑1(𝑦1) × 𝑑2(𝑦2) × 𝑑3(𝑦3) × … 𝑑𝑛(𝑦𝑛)]
1

𝑛⁄  

Equação 1   
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Para definir a função desejabilidade, deve-se atribuir um peso para cada resposta, o qual 

define sua importância. Quanto maior o peso, mais importante é a resposta (DERRINGER; 

SUICH, 1980; RÉTHY; KOCZOR; ERDÉLYI, 2004). Assim, variando-se a importância ou 

peso de cada resposta os valores dos fatores responsáveis pela melhor desejabilidade global 

podem ser alterados (LIU; TANG, 2010).  

Diante do exposto, fica claro a importância da C. recutita e seus extratos para as 

indústrias farmacêuticas e cosméticas, bem como as dificuldades inerentes a seu uso em 

formulações. A procura crescente por produtos naturais tem acelerado a busca por soluções que 

permitam a incorporação de extratos em formulações. O spray freeze drying e o spray drying 

se mostram como ótimas alternativas para resolver tal problema. De fato esses processos já 

foram utilizados com sucesso com outros extratos vegetais. No entanto, no que abrange nosso 

conhecimento não há na literatura trabalhos estudando estes processos para a produção de 

micropartículas de quitosana contendo extratos de C. recutita. Assim, o presente trabalho busca 

preencher essa lacuna. A seguir descreveremos como esses dois processos foram estudados para 

permitir a otimização da produção de micropartículas contendo o extrato hidroalcoólico e óleo 

essencial de C. recutita. Também descreveremos as vantagens e desvantagens das 

micropartículas produzidas por esses processos, focando em caracterizações que sejam de 

interesse para aplicações tópicas. 
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5. CONCLUSÕES 

O presente trabalho objetivou o estudo, a otimização e comparação dos processos de 

spray drying e spray freeze drying para produção de micropartículas de quitosana contendo 

óleo essencial ou extrato hidroalcoólico de C. recutita visando aplicações tópicas. 

Primeiramente, diversos estudos foram realizados para determinar condições ótimas de 

extração para o extrato hidroalcoólico, o melhor carreador a ser utilizado para a produção das 

micropartículas e metodologias para caracterização das mesmas. 

O processo de extração do extrato hidroalcoólico foi estudado para garantir que este 

apresentasse características desejadas, como alto teor de sólidos, alto teor de flavonóides totais 

e boa atividade antioxidante. O estudo do processo extrativo por meio de planejamentos 

fatoriais permitiu identificar os fatores do processo que mais influenciaram nas características 

do extrato hidroalcoólico e otimizar o processo. A otimização permitiu a produção de extrato 

hidroalcoólico de C. recutita padronizado e com boas características quanto ao teor de sólidos 

e teor de flavonoides totais, além de boa atividade antioxidante in vitro.  

Os estudos dos carreadores mostraram que a quitosana foi a melhor escolha. Os demais 

carreadores estudados, maltodextrina, goma arábica e sorbitol, apresentaram baixos 

rendimentos e micropartículas vitrificadas. Misturas dos carreadores também não apresentaram 

resultados melhores que os vistos para quitosana. Além disso, outro fator que influenciou na 

escolha da quitosana como carreador foi o fato desta apresentar vantajosas propriedades 

intrínsecas, principalmente para a aplicação tópica. 

O uso de planejamentos fatoriais nos processos de spray drying e spray freeze drying 

do extrato hidroalcoólico e do óleo essencial possibilitou identificar e estudar os fatores dos 

processos que influenciaram nas características das micropartículas bem como direcionar o 

processo para alcançar as respostas desejadas. A otimização destes processos permitiu, dentro 

do possível, obter micropartículas com alto rendimento do processo, baixo diâmetro médio, alto 

teor dos marcadores e alta eficiência de encapsulação. 

No processo de spray drying para a produção de micropartículas de quitosana contendo 

o óleo essencial, houve altas perdas de óxido de bisabolol A e baixo rendimento do processo na 

maioria dos experimentos, mas a otimização obteve bons resultados. Apenas o teor de óxido de 

bisabolol A ficou distante do valor máximo obtido nos experimentos. 

Os resultados obtidos para as micropartículas de quitosana contendo o extrato 

hidroalcoólico produzidas por spray drying foram muito bons. Os diâmetros médios foram 

pequenos e os teores e as eficiências de encapsulação da apigenina e da apigenina-7-glicosídeo 

foram altos. Os testes de liberação e permeação in vitro indicaram que as micropartículas foram 
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capazes de sustentar a liberação da apigenina e da apigenina-7-glicosídeo. Além disso, a 

estabilidade das micropartículas se mostrou muito superior ao extrato puro. Estes resultados, 

embora não sejam definitivos, são ótimos indicadores de que o uso dessas micropartículas é 

vantajoso ao uso do extrato puro ou das micropartículas produzidas por spray freeze drying 

para aplicações tópicas. 

As micropartículas de quitosana contendo óleo essencial obtidas por spray drying 

também mostraram resultados interessantes. Elas apresentaram diâmetros médios bem menores 

que as micropartículas produzidas por spray freeze drying. O rendimento do processo otimizado 

também foi bom, principalmente considerando a escala laboratorial usada. Embora o teor de 

óxido de bisabolol A tenha ficado baixo, cerca de 37%, a eficiência de encapsulação foi alta, e 

80% do marcador estava encapsulado. A boa estabilidade das micropartículas produzidas por 

spray drying provavelmente se deve aos altos valores da eficiência de encapsulação. Assim, 

apesar do baixo teor, as micropartículas contendo óleo essencial produzidas por spray drying 

são interessantes, visto que apresentam maior estabilidade, liberação in vitro sustentada e menor 

diâmetro médio. 

A otimização usando a função desejabilidade também se mostrou adequada para o 

processo de spray freeze drying. Tanto para o extrato hidroalcoólico quanto para o óleo, a maior 

parte das respostas otimizadas ficou próxima dos valores máximos obtidos nos experimentos. 

As micropartículas produzidas também apresentaram, em geral, estabilidades superiores aos 

respectivos extratos puros ou misturados com quitosana. A baixa densidade das micropartículas 

produzidas por spray freeze drying é um fator que pode dificultar sua utilização. A densidade 

ficou cerca de 10 vezes menor que a das micropartículas produzidas por spray drying.  

As micropartículas de quitosana contendo o extrato hidroalcoólico produzidas por spray 

freeze drying se mostraram, de maneira clara, menos interessantes que as produzidas por spray 

drying. Embora os teores de marcadores e o rendimento foram próximos, a eficiência de 

encapsulação foi muito menor usando spray freeze drying. Essa diferença se manifestou na 

maior estabilidade das micropartículas produzidas por spray drying. Além disso, a 

probabilidade da incorporação de micropartículas produzidas por spray drying causar 

instabilidade à formulação é menor, visto que a maior parte do extrato está encapsulada em 

quitosana. 

A comparação entre as micropartículas de quitosana contendo óleo essencial de C. 

recutita produzidas por spray drying ou por spray freeze drying é mais complexa. De modo 

geral, em relação ao marcador óxido de bisabolol A, o processo de spray drying apresentou 

baixo teor e alta eficiência de encapsulação enquanto o processo de spray freeze drying 
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apresentou alto teor e baixa eficiência de encapsulação. A baixa eficiência de encapsulação se 

refletiu na menor estabilidade das micropartículas produzidas por spray freeze drying. No 

entanto, a estabilidade não foi menor o suficiente para descartar o processo. Isso porque, ao 

final de 90 dias a 40ºC, as micropartículas produzidas por spray drying e spray freeze drying 

apresentaram teor de óxido de bisabolol A equivalente a 71% e 40% do teor original, 

respectivamente. Os teores originais eram de 35,2% e 87,5%, respectivamente. Assim, ao final 

do período de 90 dias as micropartículas continham 25% e 35%, respectivamente, do teor de 

óxido de bisabolol A originalmente presente no óleo. Ambos são bons resultados tendo em 

mente que o óleo puro continha menos de 5% do teor original no mesmo período. Mas do ponto 

de vista da atividade antioxidante, as micropartículas produzidas por spray freeze drying são 

mais interessantes, pois possuem maior teor de óxido de bisabolol A depois do período de 

estocagem, e os resultados de IC50 medidos já mostraram que quanto maior o teor, menor o 

valor de IC50. Portanto, descartando alguma instabilidade causada pelo óleo não encapsulado 

na formulação, as micropartículas produzidas por spray freeze drying são uma boa alternativa. 

O foco do presente trabalho foi nos processos de produção das micropartículas. Assim 

foram comparados dois processos, o spray drying e o spray freeze drying, para determinar as 

vantagens e desvantagens apresentadas por cada processo no que tange a seu uso para produção 

de micropartículas contendo extratos vegetais. Nesse sentido, a escolha do óleo essencial e do 

extrato hidroalcoólico da C. recutita foi interessante primeiro por serem extratos de uma planta 

medicinal muito cultivada e utilizada no Brasil e no mundo e segundo por terem características 

muito diferentes. Foi possível ver claramente, por exemplo, que o alto rendimento é uma 

característica do processo de spray freeze drying, pois não variou com a adição do óleo ou do 

extrato à quitosana. O mesmo não pode se dizer do processo de spray drying, onde o rendimento 

depende além, das condições do processo, do tipo de extrato utilizado. Foi possível verificar 

também que o spray drying não foi uma boa alternativa para extratos muito voláteis. Embora o 

spray freeze drying possa ser usado nesses casos, aparenta ser característica do processo gerar 

micropartículas porosas, dificultando a encapsulação do ativo. Nesse sentido talvez seja 

interessante explorar outros processos, para trabalhar com extratos muito voláteis. 

Como consequência do foco no processo, não foi objetivo do presente trabalho o 

desenvolvimento de uma formulação contendo as micropartículas produzidas. Como as 

micropartículas podem ser comercializadas como produto final, sua caracterização ainda é de 

interesse. Todas as micropartículas produzidas foram capazes de aumentar a estabilidade dos 

extratos e sustentar sua liberação. Portanto, dados os resultados aqui obtidos, fica claro que o 
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estudo nesse sentido é interessante, principalmente para as micropartículas contendo o extrato 

hidroalcoólico da C. recutita produzidas por spray drying. 

O processo de spray drying é antigo e amplamente adotado em diversas indústrias. 

Trata-se, portanto, de uma técnica confiável e de fácil implementação em escala industrial, visto 

a disponibilidade de equipamentos e mão de obra qualificada. Assim sendo, e levando em conta 

as vantagens apresentadas pelas micropartículas de quitosana contendo extrato hidroalcoólico 

da C. recutita produzidas por spray drying sobre as produzidas por spray freeze drying, o 

processo de spray drying se mostrou como a melhor alternativa.  

O processo de spray freeze drying é ainda relativamente novo na área farmacêutica. 

Atualmente é mais caro e trabalhoso produzir micropartículas por meio deste processo, 

principalmente devido ao uso de nitrogênio líquido e vácuo para a liofilização. No entanto, 

trata-se de um processo ainda em desenvolvimento. Já existem pesquisas estudando alternativas 

ao uso de nitrogênio líquido e a liofilização à pressão atmosférica. Este avanço pode permitir 

no futuro uma transposição de escala com custo viável. Portanto, o spray freeze drying pode vir 

a ser um importante processo de fabricação na indústria farmacêutica e cosmética, sendo 

inclusive uma boa alternativa para produção de micropartículas de quitosana contendo óleo 

essencial de C. recutita. 
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