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"Doing a through method validation can be tedious, but the 

consequences of not doing it right are wasted time, money, 

and resources". Green, M. J. 

"Executar um método de validação completo pode ser 

cansativo, mas as conseqüências de não fazê-lo direito são 

desperdício de tempo, dinheiro e recursos". 
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pressão, também conhecida como cromatografia de alta eficiência (HPLC), 

que foi traduzida como CLAD, CLAE ou CLAP e a extração por fluido 

supercrítico (SFE), traduzida como EFSC, ESC ou EFS (57, 175). 

a - seletividade 

f3 - razão de fases 

õ - parâmetro de solubilidade de Hildebrand 

d.i. - diâmetro interno 

DMSO - dimetil sulfóxido 

GC - cromatografia a gás 

H - altura equivalente a um prato teórico 

HPLC - cromatografia líquida de alta pressão ou de alta eficiência 

Ir - índice de retenção de Kovats 

IR - infravermelho 

K - coeficiente de partição 

k - razão capacitiva 

L - comprimento 

mino - minuto 

MS - espectrômetro de massas 

Ilm - micrometro 

j.lL - microlitro 

n - número de pratos teóricos 
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p.a. - para análise ou grau analítico 

Pc - pressão crítica 

Pr - pressão reduzida 

p - densidade 

p.a.- grau analítico 

pc - densidade crítica 

pr - densidade reduzida 

Rs - resolução 

s - segundo 

SFC - cromatografia a fluido supercrítico 

SFE - extração por fluido supercrítico 

Tc - temperatura crítica 

Tr - temperatura reduzida 

TLC - cromatografia em camada delgada 

UV - ultravioleta 

Vc - volume crítico 

Vr - volume reduzido 

:\.'V1ll 
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CAPíTULO 1 

INTRODUÇÃO 

Os fluidos supercríticos são conhecidos há mais de um século, sendo 

chamados inicialmente de gases comprimidos. 

Na década de 30 houve um esforço para melhorar a tecnologia do 

refino do petróleo, que resultou na obtenção de muitos dados sobre o 

equilíbrio líquido-vapor de misturas de hidrocarbonetos a alta pressão 

(326,334). 

Em 1947, Messmore, obteve uma patente para a retirada do asfalto 

do petróleo usando fluidos supercríticos (96,130,139,243). 

As extrações com fluidos supercríticos começaram a ser usadas na 

década de 1970 em escala industrial. Muitas patentes foram requeridas, 

principalmente, sobre a descafeinação do café, a extração do lúpulo e 

condimentos (2,92,110,139,173,245,299,322). 

Um desenvolvimento significativo na extração por fluidos 

supercríticos, veio com a patente de Zosel (242,326), que incentivou 

estudos posteriores intensivos. Em 1970, ele reportou a descafeinação de 

sementes de café verdes com CO2 supercrítico (2, 242,264). Esse processo 

era acompanhado da imersão das sementes, primeiro em água e depois em 

CO2 supercrítico. 

FÁRMACO E MEDICAMENTOS-Produção e Controle Farmacêuticos FCF/USP 



20 

A presença da água foi essencial para a extração eficiente da cafeína 

do interior das sementes, porque aumentava a polaridade da mistura 

solvente, ao se misturar ao dióxido de carbono supercrítico, funcionando 

como um modificador ou cossolvente (291 ). 

As técnicas para a extração de componentes ativos de insumos 

naturais evoluíram significantemente nos últimos anos (242,326,334). 

Os primeiros processos de extração foram de digestão de flores e 

condimentos em óleos e gorduras e de ervas e partes de plantas em água e 

vinho. Os óleos essenciais e fixos foram obtidos por expressão a frio. Isto foi 

seguido pela técnica de extração chamada de "enfleurage" ou enfloração, 

que consiste na absorção de substâncias voláteis de flores e plantas em 

gorduras (242,326,334). 

Mais tarde, no caso de produtos voláteis, predominou a destilação 

direta e a destilação por arraste de vapor d'água. 

Nos últimos anos, o processo de extração de matérias primas 

vegetais por diversos solventes, como por exemplo, o hexano, o benzeno, 

os álcoois etílico, metílico e propílico, a acetona, o pentano e diversos 

compostos clorados, como o clorofórmio, o tetracloreto de carbono, o cloreto 

de metileno e o dicloreto de etila, passaram a ser muito usados. Após a 

extração, o solvente é removido por evaporação ou destilação, à pressão 

reduzida, até a obtenção de um resíduo, chamado de oleorresina. 

Cada um desses processos pode fornecer ingredientes de aromas e 

odores de altíssima qualidade a partir de vegetais, entretanto, a temperatura 

elevada (da destilação) e o uso de solventes, podem levá-los a divergir da 

qualidade original (145,159,226). 

FÁRMACO E MEDICAMENTOS-Produção e Controle Farmacêuticos FCF/USP 



21 

Há dois problemas associados com a extração a elevadas 

temperaturas. Primeiro, os danos de degradação térmica, causados aos 

componentes altamente sensíveis de insumos farmacêuticos. Segundo, a 

perda potencial de componentes altamente voláteis, de baixo peso 

molecular, que não podem mais ser recuperados e incorporados aos 

extratos (253,254,255). 

o problema da extração por solventes é a impossibilidade de remover 

todo o solvente residual, sem um grande dispêndio de energia e custos. 

Na maioria das situações, o solvente residual pode ser indesejável 

num insumo farmacêutico, pela sua toxicidade ou mesmo pela interferência 

no sabor e no aroma, por reagir quimicamente com alguns componentes e 

induzir reações secundárias de oxidação, hidrólise e esterificação 

(167,253,254,256). 

Muitos dos métodos de extração liquido-líquido e liquido-sólido, 

atualmente em uso, foram desenvolvidos antes do século vinte ou no início 

deste. 

Igualmente significante do ponto de vista ambiental é que os extratos 

líquidos resultantes destas extrações convencionais devem ser severamente 

reduzidos em volume, geralmente por evaporação, de modo a atender 

especificações da ordem de partes-por-bilhão (ppb) . 

Assim, a concentração da amostra não só é anti econômica e 

demorada, mas pode levar a emissão de gases de solventes venenosos na 

atmosfera. 
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o programa voluntário 33-50 da agência de proteção ambiental dos 

Estados Unidos (EPA-U.S. Environmental Protection Agency) foi designado 

para reduzir o uso de solventes orgânicos no futuro. 

A meta do programa era a redução do uso em 33% de 17 produtos 

químicos selecionados até 1992 e de 50% de redução dos mesmos 

produtos até 1995, calculàdos e medidos sobre o inventário mundial de 

emissões tóxicas de 1988. 

A partir de 1996, a comunidade científica e especialmente os 

analistas químicos deveriam encontrar meios solventes mais benignos e 

substituir todos os organo-clorados, os hidroclorofluorcarbonetos e os 

demais solventes tóxicos, como os cianetos, o benzeno, o tolueno, os 

xilenos, os clorados, a metiletilcetona, a metilisobutilcetona, o 

tetracloroetileno, o tricloroetileno, o tricloroetano, etc. 

Os processos de extração supercrítica destacam-se nas seguintes 

características atuais como sendo muito importantes: 

a utilização de uma tecnologia limpa que não deixa resíduos; 

o trabalho com solventes não tóxicos e não poluentes; 

a não alteração dos componentes químicos obtidos e 

a extração de produtos de alta qualidade, a custos e temperaturas 

relativamente baixos (14,196,283,326). 

A extração de matérias primas naturais com dióxido de carbono 

supercrítico, efetivamente, resolve questões associadas com as altas 

temperaturas e com o uso de solventes orgânicos. As temperaturas 

empregadas são bastante baixas neste processo, e o único solvente usado, 

o gás carbônico, dissipa-se completamente após a extração, sendo um 

componente do ar atmosférico (93,124,283,326). 
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o dióxido de carbono é tido como um dos principais gases industriais 

responsáveis pelo efeito estufa. Este efeito tem causado ao longo dos 

últimos 50 anos um aquecimento global do planeta. 

o desenvolvimento da concentração de dióxido de carbono na 

atmosfera passou de 325 partes por milhão (ppm) em 1970 para 365 ppm 

no ano 2000, causando um gradual aumento da temperatura global, 

passando a ser uma preocupação constante dos membros da comunidade 

mundial, que através de reuniões da ONU, estabeleceram o protocolo de 

Kyoto. 

Segundo este protocolo, todos os países industriais juntos teriam que 

reduzir a emissão de gases industriais em 5,2%. O protocolo de Kyoto 

contém planos de emissão especais de redução dos gases de efeito estufa 

para cada país industrial. 

No espaço entre 2008 e 2012, a maioria dos países da Europa 

ocidental deverá reduzir suas emissões em 8% frente ao ano de 1990. Os 

EUA e o Japão, uma redução de 6%. Países grandes da Europa oriental, 

como a Rússia e a Ucrânia, podem manter seu nível. Outros países como a 

Austrália ou a Noruega, podem até mesmo aumentar a sua emissão de gás 

de efeito estufa. 

A conferência sobre o clima de Haia foi um fracasso, porque o 

presidente Bush, dos Estados Unidos, responsáveis por um terço das 

emissões dos países industrializados, declarou nulo o protocolo de Kyoto. 

"Se os cidadãos do seu país tivessem que reduzir seu consumo de energia 

em mais de um terço, uma tal economia de energia iria reprimir o 

desenvolvimento econômico do seu país", afirmou. 
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Em julho de 2001, em Bonn, na Alemanha, a Comunidade dos 

Estados chegou a um consenso para salvar o protocolo de Kyoto: todos os 

países industriais, exceto os EUA, se comprometeram a não ultrapassar as 

quotas de emissão fixadas anteriormente (Revista Deutschland, Frankfurt: 

Societaets-Verlag, n. 4, p. 8-11 , 2001) 

Nossa proposta é a de transformar o dióxido de carbono em solvente 

industrial de escolha, apropriado para extrações de substâncias ativas e 

outras aplicações industriais, em substituição aos solventes tóxicos e 

poluentes, reduzindo em grande escala a sua concentração na atmosfera. 

Muitos trabalhos científicos foram desenvolvidos e apresentados nos 

anos 90, enaltecendo e ampliando as aplicações da extração por fluidos 

supercríticos nos mais diversos campos de atuação da tecnologia, mas não 

houve a preocupação correspondente por parte dos pesquisadores à 

validação do método, isto é, a comprovação se o método é confiável ou não 

(200,201,204,205,206,207,208). 

Atualmente, a sociedade exige, nas diferentes atividades, qualidade, 

produtividade, custos e preços compatíveis com as leis do mercado. Em 

razão disso, a validação de métodos e processos ganha importância cada 

vez maior nas empresas, como um dos fatores determinantes para se 

alcançar esses objetivos (44,60,148,174). 

Este estudo, além de conscientizar os especialistas para a 

importância do tema da validação de métodos e processos, deverá servir de 

orientação nos procedimentos a serem adotados, visando a se obter 

resultados e não simplesmente números, com o uso da extração por fluidos 

supercríticos (76) . 
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A definição do FDA (Food and Drug Administration), para validação 

de processo farmacêutico, no "General Principies of Validation Guideline" é 

a seguinte (122,135): Validação de processo farmacêutico é um programa 

documentado que fornece um alto grau de garantia de que um processo 

específico consistentemente produzirá um produto atendendo suas 

especificações predeterminadas e seus atributos de qualidade. 

Na área farmacêutica, a validação de processos, equipamentos, 

instalações e metodologia analítica está plenamente aceita como atividade 

necessária e que tem produzido excelentes resultados na melhoria do 

desempenho industrial e da qualidade dos produtos farmacêuticos 

fabricados (135,136,174,192). 

A validação é definida como o estabelecimento de evidências 

experimentais documentadas às quais fornecem um alto grau de segurança 

de que um processo ou método produzirá consistente e sucessivamente um 

produto que atenderá às características e especificações de qualidade. 

Além da validação de métodos analíticos desenvolvidos para o 

controle de qualidade de medicamentos e de insumos farmacêuticos 

(1,8,15,31,42,43,56,88,138,146,158,260), merece destaque a validação de 

processos para uso industrial. 

Pode-se dizer que a falta de metodologia adequada para a avaliação 

da qualidade de produtos farmacêuticos limitará a eficiência do programa de 

validação. 

A validação se constitui numa exigência quando da implantação de 

um novo processo industrial. 
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Tratando-se de metodologia, a validação é a etapa essencial e inicial 

de um programa de fabricação bem estruturado. 

Há muitas propostas nesta ár~a descrevendo os parâmetros 

principais que devem ser considerados para avaliação de desempenho de 

um método industrial ou de pesquisa, dentro de um programa de validação 

(118,216,235,260,267,349) . . 

Do ponto de vista oficial, a 24a edição da Farmacopéia Americana 

(345) resume de maneira clara os atributos que um método analítico deve 

apresentar. São eles: exatidão, precisão, especificidade, limite de detecção, 

limite de quantificação, linearidade e intervalo de aceitação. 

Todos estes atributos são exigidos para os métodos encontrados no 

código oficial americano e foram avaliados nos laboratórios destinados para 

este fim específico. 

Mesmo para um processo já validado, em função de alguma alteração 

que pode ocorrer, há a necessidade de novos estudos e de uma nova 

validação do processo (106). 

Estas alterações podem ser exemplificadas como a mudança na 

composição dos produtos, a substituição parcial ou total de equipamentos, a 

variação na escala de produção do lote, a substituição de um fornecedor de 

matéria prima, reagente e equipamentos, o uso de método por um longo 

período e por transferência de metodologia de um laboratório para outro 

(118, 147, 1 74, 1 92). 

Com relação a transferência de metodologia, deve-se lembrar que na 

indústria é comum a transferência do método estudado em um laboratório 

FÁRMACO E MEDICAMENTOS-Produção e Controle Farmacêuticos FCF/USP 



27 

de desenvolvimento farmacotécnico para um laboratório de produção 

industrial, em maior escala (106,118,147). 

Considerando os fatores que interferem no desempenho dos 

processos industriais, a adoção de um novo processo ou procedimento 

revisado envolve a garantia de que além da validação existem evidências 

claras que justifiquem as vantagens do processo em relação a outros já 

anteriormente existentes. 

É fácil compreender que há discrepâncias no julgamento do mérito de 

cada caso uma vez que este pode ser influenciado por fatores subjetivos e 

circunstanciais. 

De todos os parâmetros citados, três são obrigatoriamente 

necessários em qualquer caso de validação, seja ele de metodologia 

analítica ou de processos de fabricação, que são: a exatidão, a precisão e a 

linearidade (56,76,147,174,192). 

Levando em consideração que o processo da extração usando fluidos 

supercríticos, embora assumindo cada vez mais importância nos processos 

extrativos de medicamentos, alimentos e insumos farmacêuticos, não 

mereceu, ainda um estudo profundo de validação de processo, procurou-se 

estudar os principais aspectos da validação do processo extrativo por 

fluidos supercríticos. 

Quando se fixou o propósito de estudar a validação do processo de 

extração supercrítica, optou-se pelo guaraná Para tanto, foram 

selecionadas as sementes do guaranazeiro · (Paullinia cupana Kunth , 

Sapindaceae) como protótipo. 
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Levou-se em conta que são sementes de uma planta brasileira de 

grande interesse comercial e que tem como principal componente químico a 

1,3,7 -trimetilxantina, substância conhecida entre nós como cafeína 

(212,294). 

Guaraná, nome dado pelos índios às sementes da árvore Paullinia 

cupana, é um importante legado da civilização aborígene ao bem estar da 

humanidade. Os índios Maués consideravam o guaraná como uma planta 

sagrada e mastigavam as sementes para aumentar sua vitalidade quando 

saíam para as lutas, durante as guerras (6;47,65,70). 

Pesquisas confirmam que as sementes moídas de guaraná são fonte 

inigualável de energia, além de ter propriedades terapêuticas 

(102,115, 11 ~) . O guaraná é um regulador do ritmo cardíaco e 

preventivo da arteriosclerose, proporcionando uma velhice sadia. 

O guaranazeiro cresce naturalmente na Amazônia brasileira, desde a 

região ocidental do rio Tapajós até a bacia do rio Madeira (317). 

O guaraná é conhecido desde 1669 como estimulante e regenerador 

do organismo. Preparado ainda pôr muitas tribos da mesma forma como 

ficou conhecido e como consta na Farmacopéia Brasileira, 2a edição: a de 

bastões obtidos das amêndoas (90,91,317). 

O método tradicional de preparar os bastões de guaraná consiste em 

retirar as sementes depois de os frutos serem colhidos e descascados. As 

sementes são limpas e torradas em fogo lento durante 6 horas, em forno de 

barro. 
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totalidade de suas propriedades torna-se um tônico eficaz, recuperando o 

organismo da fadiga (286,338,342). 

A presença de taninos no guaraná age sobre a secreção intestinal, 

normal izando-a. 

Existem muitos métodos para a quantificação da cafeína em produtos 

naturais. Esses métodos incluem a cromatografia em fase gasosa, a 

cromatografia em fase líquida de alta resolução e a cromatografia em 

camada delgada (6,22,40). 

A Farmacopéia Brasileira tem sido ao longo de suas revisões, o único 

código oficial que apresenta monografia para o guaraná e, em sua 

penúltima edição (1977) estabelece para as sementes de guaraná, teores 

de cafeína que variam de 3,25% a 6,98%, obtidos com o método oficial , que 

adotamos neste nosso trabalho (87,90,91 ,345,346,347). 

A cafeína, também conhecida como teína, guaranina e metil 

teobromina tem a fórmula molecular CsH1QN40 2, peso molecular de 194,19 e 

quimicamente é a 3,7 -diidro, 1,3,7 -trimetil, 1 H-purina, 2,6-diona, 1,3,7-

trimetilxantina (212,295) ou 1,3,7-trimetil, 2,6-dioxopurina (Figura 1, página 

31 ). 

A cafeína é um fármaco de grande aplicação terapêutica e já bastante 

estudada no aspecto analítico e obtida por outros processos tradicionais de 

extração, como a extração por solventes no aparelho Soxhlet. 

Apesar destas suas inegáveis propriedades terapêuticas, sofre 

restrições ao uso em alimentos, refrigerantes e confeitos, no mercado 

Europeu e Norte Americano, por exercer ação maléfica sobre os rins, o 

fígado e o sistema nervoso (6,40,72). 
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Para o desenvolvimento deste estudo, foram selecionadas algumas . 

técnicas, .Dbtidas de levantamento bibliográfico, adaptando-as às 

necessidades do estudo, não descartando a possibilidade de eventuais 

modificações dos procedimentos e do processo adotado em si 

(153,154,202,203,240). 

Com os resultados obtidos, procurou-se avaliar o desempenho do 

método de extração por fluido supercrítico, comparando-o com os obtidos 

pelo método tradicional, a extração por solventes e indicando um processo 

que poderia ser aplicado nos diferentes equipamentos, com pequenas 

adaptações, em particular naqueles laboratórios com limitação de 

equipamentos e instalações mais sofisticados (154,240,285,291). 
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Figura 1: Fórmula estrutural da cafeína (1,3,7,trimetil-xantina) 

(212,295). 
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CAPíTULO 2 

OBJETIVOS 

O presente trabalho tem por finalidade principal validar o método de 

extração supercrítica das sementes do guaraná (Paullinia cupana Kunth, 

Sapindaceae), procedentes de duas localidades diferentes: do município de 

Maués, Pará e do município de Alta Floresta, Mato Grosso, utilizando o 

dióxido de carbono (C02) como solvente e o aparelho de extração 

supercrítica da firma White Martins S.A. PPI FC, modelo ES-204, Rio de 

Janeiro, RJ . 

O principal parâmetro a ser avaliado será a presença da cafeína 

(1,3,7, trimetil-xantina) nos extratos obtidos, comparado à padrão autêntico 

de grau analítico (295). 

Este método será comparado a extração por método tradicional, 

como a extração por solvente hidroalcoólico, utilizando o aparelho extrator 

de Soxhlet e as sementes de guaraná (Paullinia cupana Kunth, 

Sapindaceae) das mesmas duas procedências (Maués P.A. e Alta Floresta 

M.T.). 

Faz parte do trabalho, uma revisão bibliográfica sobre a extração por 

fluidos supercríticos, sobre a validação de métodos analíticos e sobre a 

validação de processos farmacêuticos. 
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CAPíTULO 3 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

3.1 - FUNDAMENTOS DA EXTRAÇÃO POR FLUIDOS 

SUPERCRíTICOS 

3. 1. 1. - DATAS IMPORTANTES NA EXTRAÇÃO POR FLUIDOS 

SUPERCRíTICOS (121 , 209,264, 326,355) 
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1822 - Cagniard de la Tour descobriu o estado supercrítico do dióxido 

de carbono. 

1869 - T. H. Andrews determinou o ponto supercrítico do dióxido de 

carbono. 

1873 - Van der Waals elaborou a equação de estado supercrítico e a 

lei dos estados correspondentes. 

1939 - Horwath registrou a primeira patente desta tecnologia para 

concentrar sucos de frutas. 

1963 - K. Zosel patenteou a extração de 68 diferentes matérias 

primas por gás carbônico. 

1963-1972 - no Instituto de Pesquisas de Krasnodar (URSS), foram 

extraídas 80 diferentes plantas por esse processo. 

1977 - Stahl e Schilz acoplaram a extração por fluido supercrítico com 

cromatografia em camada delgada (TlC). 
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1983 - Smith e Udseth acoplaram a SFE com espectrometria de 

massa (MS) e Unger e Roumeliotis com cromatografia líquida de alta 

eficiência (HPLC). 

1985 - Sugiyama, Saito, Hondo e Senda, uniram SFE, SFC e 

espectrometria no ultravioleta (UV). 

Em datas mais recentes, atividades de desenvolvimento comercial, 

de pesquisas e mesmo acadêmicas, envolvendo extração por fluido 

supercrítico, tem continuado a crescer. 

3.1.2. - APLICAÇÕES INDUSTRIAIS 

Pela extração por fluidos supercríticos (SFE), podem ser feitos 

desenvolvimentos de processos para a indústria farmacêutica, de alimentos, 

cosmética, de perfumaria e indústrias de processamento químico, com os 

seguintes resultados: 

* extração de fármacos de fontes botânicas (51,53,77,79,84,99,100, 

133,142,152,159,221,224,305,310,316,330,332,367); 

* processamento de produtos comestíveis e suplementos alimentícios 

(9,11,26,38,45,49,50,51,59,74,85,105,161, 165, 183,225,230,271 ,324,344) ; 

* purificação de polímeros (189,190,191); 

* extração e refino de óleos comestíveis (4,33,74,80,105,131, 

134,137,167,188,195, 196,198,268,282,362); 

* concentração de óleos cítricos (108,210,220,230,256,322); 

* extração e fracionamento de óleos de sementes e ácidos graxos 

(71,101,194,214,228,229,292,307,311,312,314,328,362); 

* extração de aromas e insumos para cosméticos (25,41 ,104,185,223, 

257,277,280); 
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* extração de inseticidas naturais, pesticidas e contaminantes 

artificiais (5,53,82,100,103,191,193,239,258,273,281,301 ,329,331 ,350, 

356,361 ); 

* extração de corantes naturais (75,109,185,263,277); 

* extração de gorduras de amidos (132,263); 

* extração da lecitina pura da lecitina bruta (198,304,309,311); 

* separação do colesterol do ovo, leite e carnes (26,50,137,186,234, 

321,353,362); 

* extração rápida de produtos naturais (83,136,139,140,150,151,275, 

279,280,294,300,302, 304,309,313,325,425,347); 

* separação de compostos aromáticos de produtos do petróleo (108, 

237,292,327,340); 

* extração de hidrocarbonetos líquidos do carvão de pedra, da hulha 

e do solo (113,190,237,243,244,273); 

* obtenção de extratos de condimentos em geral (86,92,211 ,241,308); 

* extração e fracionamento de óleos essenciais (98,102,125,126,158, 

201,217,249,251,253,259,262,270,297); 

* extração de produtos farmacêuticos (57,73,112,138,139,150,219); 

* extração de produtos de fermentação microbiana (64,268,364); 

* análises cromatográficas (SFC) (5,10,16,17,18,23,24,30,35,36,37, 

54,66,78,95,110,141 ,144,149,151,155,157,163,168, 169, 172, 177, 180, 181, 

182,222,227,232,238,244,265,266,27 4,284,289,318,319,320,343,355,357, 

358,359,360,363); 

* análises ambientais (27,67,69,73,96,261,281 ,327,354). 

3.1.3. - EXEMPLOS COMERCIAIS 

Exemplos comerciais, agora incluem a extração de princípios 

amargos e aromáticos do lúpulo (12,92,139,173,351) para a indústria da 
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cervejaria, a descafeinação do café e do mate (2,6,55,61,189,263,264,342), 

a remoção da nicotina do tabaco (139,242) para a produção dos cigarros 

com baixo teor de nicotina ("Iight"), a obtenção comercial de caroteno da 

cenoura (34,51,199,245,296,348,365), a produção de bases para 

cosméticos a partir de resíduos e das cervejarias (7,223,252,253,255), a 

extração de óleos essenciais de plantas (12,52,55,71,94,114,133,181, 

183,248,267,282,283,333,334,335,336,342,347), a retificação, a 

desacidificação e a desodorização de óleos em geral (35,123,179,195,303, 

304,313,329), a extração de princípios ativos e insumos farmacêuticos de 

plantas medicinais (6,19,21,52,63,94,111,117,159,160,166,282,299,305, 

308,333,335,336,337,341), o processamento de óleos e gorduras 

comestíveis e a separação de ácidos graxos, triglicerídios e colesterol (20, 

26,51,58,59,126,185,188,213,259,353, 362). 

3.1.4. - OPERAÇÕES INDUSTRIAIS 

Operações industriais incluem firmas como a Petrobrás, a 3M, a 

Agrisana e a Warner-Lambert, no Brasil; 

a Flavex, a HAG, a SKWlTrotsberg, a Jacobs Suchard, a Messer 

Griesheim, a Marbet, a Hermsen e a HVG, na Alemanha; 

a Carlton United e a Pfizer Hops, a CEA e a Bioland na Austrália; 

a General Foods, a Pfizer, a Phillip Morris, a Liquid Carbonic, a White 

Martins, a Hops Extraction Corp., a J. I. Haas Inc., a Kerr-McGee, a Barth 

and Co., a Natural Care Byproducts e a Texaco nos Estados Unidos; 

a Cal-Pfizer, a Cea-RP e a Cammilli Albert & Louie na França; 

a Pauis & White, a Raps and Co., a Ensco, a Agrofarm na Inglaterra; 

no Japão as firmas: Mori Oils Mills, Fuji Flavor, Sumitomo Seiko, 

Yasuma, Hasegawa Koryo, Takasago Foods, a Nippon, a Clean Harbors, a 

Ensco Inc. e a Takeda Pharmaceuticals (242,257,264,293). 
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3.1.5. - DIFERENÇAS COM OS MÉTODOS TRADICIONAIS 

As .diferenças entre os óleos essenciais extraídos por dióxido de 

carbono supercrítico e os tradicionalmente destilados ou extraídos por 

solventes, portanto, podem ser resumidas, como segue: 

a) não tem resíduos de solventes, 

b) não apresentam notas de produtos de decomposição gerados 

durante a destilação, 

c) mais parecidos com o original devido à extração à baixa 

temperatura, 

d) mais notas características, porque o CO2 extrai as características 

de um absoluto, 

e) melhor solubilidade porque não são gerados terpenos adicionais 

durante a extração, 

f) maior concentração de componentes aromáticos, 

g) menor possibilidade de degradação térmica dos componentes, 

pois a extração é levada a efeito em temperatura de até 50°C (para o gás 

carbônico a mínima é de 31 ,04°C), 

h) ajustando a polaridade, a pressão e a temperatura, podemos 

extrair seletivamente e fracionar amostras complexas com , fluidos 

supercríticos. Entretanto, não é um processo de alta resolução. Para ser 

possível fracionar através da extração por fluido supercrítico, deve existir 

uma diferença significativa na polaridade ou no peso molecular dos 

componentes a separar das matérias primas, 

i) os resultados práticos mostraram que a técnica de extração por 

fluido supercrítico, usando CO2 é fácil, rápida e segura de ser executada, 

requerendo apenas alguns cuidados básicos quanto às normas de 

segurança, 

j) para cada produto a . ser extraído deverá ser levado em conta: a 

característica química, o estado físico e a composição teórica, 
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independentemente do fato do soluto ser o mesmo. A extração pode 

produzir um bom resultado para um determinado produto, mas diferentes 

produtos necessitam de diferentes condições de extração, 

k) a otimização das condições de extração por fluido supercrítico é 

relativamente simples para um determinado produto, mas na prática, 

devemos lembrar que os produtos são geralmente de composição complexa, 

I) o uso de modificadores ampliou a faixa de aplicações da SFE, 

necessitando ainda de maiores estudos na instrumentação necessária e 

adequada para o uso destes. Em função disso, deve-se estudar as 

propriedades dos modificadores e sua aplicação na SFE de compostos mais 

polares, como por exemplo, alguns insumos farmacêuticos (73). 

3.2. - FUNDAMENTOS DA VALIDAÇÃO DE PROCESSOS 

FARMACÊUTICOS 

3. 2. 1. - CONCEITOS 

Validação de método é uma parte integrante do desenvolvimento de 

um método analítico. É o processo de provar que um método analítico é 

aceitável para os fins a que se propõe (62,118,176,339). 

Para métodos de extração por fluidos supercríticos (SFE) envolvendo 

compostos orgânicos, os dois parâmetros de validação mais importantes, 

são a exatidão e a precisão (106,216). 

A exatidão é determinada pela extração de um material padrão de 

referência (MPR) e calculando a porcentagem recuperada (e precisa) 

relativa aos valores certificados (118,216,323,339). 
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3.2.2. - METODOLOGIA CITADA 

Alternativamente, a exatidão d~ um método é determinada pela 

comparação dos resultados do método com os resultados caseiros de um 

método alternativo existente (240), isto é, a extração por solventes ou a 

extração por aparelho Soxhlet. 

Por exemplo, Lopez-Avila et ai (193) determinaram a exatidão de seu 

método de extração por fluidos supercríticos (SFE) para hidrocarbonetos 

aromáticos policíclicos (PAHs) do solo em relação aos valores caseiros 

obtidos por sonificação. 

Por outro lado, Harthorne e Miller (130), determinaram porcentagens 

recuperadas (de seus métodos SFE para extrair PAHs, cloretos de N- e S

fenóis heterocíclicos e pesticidas de solos), relativos a valores caseiros dos 

obtidos por extração com aparelho Soxhlet. 

Este procedimento é também recomendado pelo método 3561 da 

U.S. Environmental Protection Agency (EPA) (Supercritical Fluid Extraction 

of Polynuclear Aromatic Hydrocarbons) (216), como uma alternativa ao uso 

de valores certificados. Uma comparação de SFE e dados caseiros de 

aparelho Soxhlet usando uma amostra contaminada de PAH ambiental não 

adicionada é feita para avaliar o desempenho do método SFE. 

Na ausência de normas aceitáveis para os parâmetros de validação 

usados, uma via de avaliação, a aceitabilidade de um novo método é 

comparar seu desempenho com os resultados de validação de outros novos 

métodos similares desenvolvidos pela EPA, tal como demonstra o método 

3561 (216) . 
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Os dados da validação encontrados pela extração diretamente do 

MPR, usando as condições requeridas de extração por fluido supercrítico 

(SFE), sem fazer as etapas de preparações da amostra antes da etapa de 

SFE. Tais dados, entretanto, validam apenas a etapa da extração por fluido 

supercrítico, e não o esquema inteiro da extração por fluido supercrítico 

partindo desde a coleta das amostras. 

Entretanto, neste estudo (118) , uma importante etapa pré-extração 

por fluido supercrítico (isto é, etapa de secagem) do esquema extração por 

fluido supercrítico desenvolvido para sólidos suspensos filtrados, foi também 

validado, mas usando um sedimento de um material padrão de referência no 

lugar dos sólidos de um material padrão de referência (MPR) suspensos, 

uma vez que nenhum MPR específico para sólidos suspensos estava 

disponível. 

Deve ser entendido que o esquema inteiro ou completo da extração 

por fluido supercrítico para suspensões sólidas filtradas foi desenvolvido em 

uma série de investigações anteriores (106,175,218,233,278,352), e 

consiste das três seguintes etapas maiores otimizadas: 

1. Filtração de amostra de sólidos suspensos com filtro MSI 

TCLP (desenvolvido e otimizado na referência 

118,218,339), 

2. Secagem de sólidos suspensos filtrados usando um 

método de secagem de vaso fechado (desenvolvido e 

otimizado na referência 294,325) e 

3. Extração de sólidos suspensos filtrados por SFE usando 

uma combinação pressão/temperatura/modificador ótima 

(P-T-M) (otimizado na referência 46,48). 

Com um sedimento de um material padrão de referência (MPR), o 

esquema da extração por fluido supercrítico desenvolvido não pode ser 
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validado partindo da etapa 1. Uma vez que a MPR é misturada com água 

para simular uma amostra de sedimento suspenso a ser filtrado, os valores 

certificados não serão mais válidos porque frações dos analitos serão 

perdidos por compartilhamento na fase aquosa (216). 

Assim, a validação do método com um sedimento MPR somente 

pode ser achado partindo da etapa 2. 

o objetivo do estudo de GREEN, M.J. (118) foi avaliar a exatidão e 

precisão das recuperações do método de isolamento SFE desenvolvido, 

usando um material padrão de referência (MPR). 

Inicialmente, somente a etapa de extração (SFE) foi validada, usando 

as condições ótimas determinadas de SFE, para estabelecer comparação 

dos dados resultantes ao método de validação de dados EPA 3561 , que 

eram também baseados somente nas etapas de extração (216). 

Entretanto, ao contrário de muitas validações de SFE ou estudos de 

recuperação que avaliam apenas as condições de SFE, sem submeter as 

MPR a etapas de preparação antes do SFE (32,46,48,89,118), o estudo vai 

para uma outra etapa para também avaliar o método de SFE partindo de 

etapa de secagem pré SFE. 

Com um material padrão de referência (MPR) submetido à etapa de 

secagem antes da SFE, as perdas, se houver, sobem pela secagem ao 

ponto em que após a SFE possam ser determinadas ou quantificadas, 

mesmo que no começo da etapa de secagem, os valores certificados ou 

verdadeiros dos analitos PAH nos MPR permaneceram os mesmos. 

Mesmo que o processo de filtração (etapa 1) para os sólidos 

suspensos usando filtros MSI TCLP não contribua para mudanças na 
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concentração dos analitos nos sólidos suspensos, como tem sido mostrado 

em estudos prévios de avaliação de filtros (118), a exatidão e precisão 

obtidas representariam o método SFE completo para sólidos suspensos 

filtrados, desde a coleta por filtração até a extração por SFE. 

Os autores (89,118,217) estudaram as etapas de: Validação da etapa 

da extração SFE sozinha; Validação do método SFE desenvolvido (partindo 

da etapa de secagem); Extração por solventes em aparelho Soxhlet de um 

material padrão de referência (MPR) e análise dos extratos de MPR 

O estudo de MIEGE (217), validou um método SFE recentemente 

desenvolvido para o isolamento de hidrocarbonetos aromáticos 

poli nucleares. 

O método completo consiste de três etapas otimizadas: etapa de 

filtração (usando filtro de fibra de vidro MSI TCLP), etapa de secagem 

(usando método de secagem em vaso fechado) e a etapa de extração 

(SFE). 

Comparada a resultados do método EPA 3561, as recuperações da 

etapa SFE sozinha, otimizadas são muito melhores, com uma exatidão 

média geral de 101% e precisão de 9% RS.D., versos 74 e 13% para o 

método 3561, respectivamente (216). 

Mais importante, o desempenho geral do método SFE desenvolvido 

foi também validado partindo da etapa de secagem e os métodos 

combinados (etapas) mostrando uma exatidão média geral de 91 % com uma 

precisão de 8% RS.D. (216). 

Embora estudos prévios (89,118,178,217,218,287) tenham mostrado 

que na etapa de filtração a coleta de sólidos suspensos não resultou em 
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mudanças na concentração de analitos nos s.ólidos suspensos. Esta 

exatidão de 91 % e a precisão de 9% R.S.D., pode ser considerada uma 

medida razoável de exatidão no geral , e de precisão do método SFE 

completo para sqlidos suspensos filtrados, de coleção de amostras por 

filtração até a extração final por SFE. Com tal exatidão e precisão, o método 

SFE recentemente desenvolvido provou ser aceitável. 

No artigo "A PRACTICAL GUIDE TO ANAL YTICAL METHOD 

VALlDATION" (118), Green, afirma que: "Executar um método de validação 

completo pode ser cansativo, mas as conseqüências de não fazê-lo direito 

são desperdício de tempo, dinheiro e recursos" (118). 

A habilidade de gerar dados em tempo, exatos e de confiança é 

fundamental para o desempenho dos analistas químicos é especialmente 

verdadeiro, para a descoberta, o desenvolvimento e a fabricação de 

produtos farmacêuticos. 

Dados analíticos são usados para selecionar potenciais candidatos a 

fármacos, ajudar no desenvolvimento de sínteses de drogas, suportar 

estudos de formulações, monitorar a estabilidade de produtos farmacêuticos 

a granel, e produtos elaborados e testar produtos finais quanto à liberação e 

aprovação. 

A qualidade dos dados analíticos é um fator chave no sucesso de um 

programa de desenvolvimento de uma droga (290). 

O processo de desenvolvimento do método de fabricação e a sua 

validação têm um impacto direto sobre a qualidade destes dados. 

Embora, uma validação completa não possa eliminar todos os 

problemas potenciais existentes, os processos de desenvolvimento do 
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método e a sua validação deveriam relacionar os problemas mais comuns 

(143,339). 

Exemplos de problemas típicos que podem ser . minimizados ou 

evitados são: 

a síntese de impurezas que competem com os picos dos analitos em 

uma análise de HPLC; 

um tipo particular de coluna que não mais produz a separação 

necessária porque o fornecedor da coluna mudou o processo de fabricação; 

um método de análise que é transferido para um segundo laboratório 

onde eles não são capazes de achar o mesmo limite de detecção; 

e uma auditoria de garantia de qualidade de um relatório de 

validação que não encontra a documentação de como o método foi 

executado durante a validação (118). 

Os problemas aumentam com o pessoal adicional , laboratórios e 

equipamentos usados para executar o método. 

Quando o método é usado no laboratório do pesquisador, um 

pequeno ajuste pode ser usado normalmente para fazer o método funcionar. 

Mas toda esta flexibilidade para modificá-lo é perdida uma vez que o 

método é transferido para um outro laboratório ou usado para testar um 

produto oficial. 

Isto é especialmente verdadeiro na indústria farmacêutica, onde 

métodos são submetidos a agências reguladoras e mudanças podem 

requerer aprovação formal antes que elas possam ser implementadas para 

testes oficiais (290) . 

FÁRMACO E MEDICAMENTOS-Produção e Controle Farmacêuticos FCF/USP 



45 

o melhor caminho para minimizar problemas de método é realizar 

experimentos adequados de validação durante o desenvolvimento. 

3.2.3 - O QUE É UMA VALIDAÇÃO DE MÉTODO? 

Validação de método é um processo de provar que um método 

analítico é aceitável para sua finalidade proposta. 

Para produtos farmacêuticos, especificações da Farmacopéia dos 

Estados Unidos (USP-XXIV) (345), International Conference of 

Harmonisation (ICH) (147) e o Food and Drug Administration (FDA) 

(147,148,260) fornecem uma estrutura para realizar tais validações. 

Em geral , métodos para submissão a reguladores devem incluir 

estudos de especificidade, linearidade, exatidão, precisão, faixa, limite de 

detecção, limite de quantificação e robustez. 

Embora haja consenso geral acerca de que tipos de estudos 

deveriam ser realizados, há uma grande diversidade em como eles devam 

ser realizados (29,32,42,45,46,60,88,148,287,339). 

A literatura contém diversos procedimentos para realizar validações 

(como nas referências 42, 45, 46, 135,136,138,147). Estas apresentam um 

procedimento de como realizar estudos de validação que incorpora muito da 

literatura corrente e fornece um guia prático. 

Essa aproximação deverá ser vista com o entendimento de que as 

exigências de validação estão continuamente mudando e variando 

amplamente, dependendo do tipo de droga que está sendo testada, do 
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Durante cada estudo de validação são determinados parâmetros 

chave do método e são então usados para todas as etapas subseqüentes 

de validação (118,339). 

Para minimizar estudos repetitivos e garantir que os dados de 

validação são gerados sob condições equivalentes ao procedimento final, 

recomenda-se a seguinte seqüência de estudos. 

3.2.4 - ESTABELECIMENTO DE CRITÉRIOS MíNIMOS 

A primeira etapa no desenvolvimento de método e ciclo de validação 

deveria ser de fixar necessidades mínimas, que são essencialmente 

especificações aceitas para o método. 

Uma lista completa de critérios deveria ser acordada entre o 

pesquisador e os consumidores finais antes do método ser desenvolvido de 

maneira que as expectativas estejam claras. 

Por exemplo, é crítico que a precisão do método (RSD) seja <ou = 
2%. O método necessita ser exato para dentro de 2% da concentração alvo. 

É aceitável ter apenas um fornecedor da coluna do HPLC usado na 

análise? Não, durante os estudos atuais e no relatório final da validação, 

estes critérios permitirão um julgamento claro sobre a aceitação do método 

analítico. 

Exemplos de critérios mínimos são fornecidos através deste artigo 

que indicam caminhos práticos para avaliar a aceitabilidade de dados de 

cada estudo de validação. 
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Os dados estatísticos gerados para fazer comparações são 

semelhantes àqueles que os analistas gerarão mais tarde no uso rotineiro 

do método e assim podem servir como uma ferramenta para avaliar dados 

questionáveis futuros. 

Técnicas de avaliação estatística mais rigorosas estão disponíveis e 

deveriam ser usadas muitas circunstâncias, mas eles não podem servir para 

dirigir uma comparação para eliminação, ao acaso, de métodos durante o 

uso rotineiro. 

3.2.5 - DEMONSTRAR ESPECIFICIDADE 

Para métodos cromatográficos, desenvolver uma separação envolve 

demonstrar especificidade, que é a habilidade do método de medir com 

exatidão a resposta do analito na presença de todos os potenciais 

componentes da amostra. 

A resposta do analito em misturas de teste contendo o analito e todos 

os componentes potenciais da amostra (formulação placebo, produtos de 

degradação, impurezas do processo, etc.) é comparado com uma solução 

contendo somente o analito. 

Outros componentes potenciais da amostra são gerados pela 

exposição do analito a condições de estresse suficientes para degradá-lo a 

80-90% de pureza. 

Para produtos farmacêuticos a granel, condições de estresse como 

aquecimento (50°C), iluminação (600 lux), acidez (0,1 M HCI), basicidade 

(0,1 N NaOH) e oxidante (3% H20 2) são exemplos típicos. 
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Para produtos formulados, calor, luz, e umidade (85%) são muitas 

vezes usados. 

As misturas resultantes são então analisadas e o pico do analito é 

avaliado para pureza de pico e resolução a partir do pico eluído mais 

próximo. 

Se uma coluna cromatográfica alternativa for permitida no 

procedimento final do método, ela deveria ser identificada durante estes 

estudos. 

Uma resolução aceitável é obtida para o analito e componentes 

potenciais da amostra, os parâmetros cromatográficos, tais como, o tipo de 

coluna, a composição da fase móvel, a razão de fluxo e modo de detecção, 

são considerados fixados. 

Um exemplo de critério de especificidade para um método de ensaio 

é que o pico do analito terá resolução cromatográfica de linha base de no 

mínimo 1,5, comparado à todos os outros componentes da amostra. 

Se isto não pode ser achado, os componentes não resolvidos nos 

seus níveis máximos esperados não afetarão o resultado final do ensaio em 

mais de 0,5%. 

Um exemplo de critério de especificidade para um método de 

impureza é que todos os picos de impureza que são >ou = 0,1% por área, 

terão resolução cromatográfica de linha base do pico do componente 

principal e sejam práticos, terão resolução de todas outras impurezas. 
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3.2.6 - DEMONSTRAR LINEARIDADE 

Um estudo de linearidade verifica que as soluções da amostra estão 

numa faixa de resolução onde a resposta do analito é linearmente 

proporcional à concentração. 

Para métodos de análise, este estudo é geralmente realizado pela 

preparação de soluções padrão em cinco níveis de concentração, de 50 a 

150% da concentração de analito alvo. 

Cinco níveis são requeridos para permitir a detecção de curvatura em 

dados colocados no gráfico. Os padrões são avaliados usando as condições 

cromatográficas determinadas durante os estudos de especificidade. 

Padrões deveriam ser preparados e analisados no mínimo três vezes. 

A faixa de 50 a 150% para este estudo é mais ampla do que a exigida pelas 

normas do FDA (122). 

No procedimento final do método, geralmente, é usada uma faixa 

mais próxima de três padrões, como 80, 100 e 120% do alvo e em muitos 

momentos, é usada apenas uma concentração do padrão. 

Validação sobre uma faixa mais ampla fornece a certeza de que 

níveis rotineiros de padrão estão bem removidos de concentrações de 

resposta não lineares, que o método cobre uma faixa suficientemente larga 

para incorporar os limites do teste de uniformidade de conteúdo e que 

permite a quantificação de amostras cruas em suporte ao desenvolvimento 

do processo. 
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Para métodos de impurezas, a linearidade é determinada pelos 

resultados da preparação de soluções padrão a cinco níveis de 

concentração sobre uma faixa tal como, 0,05 a 2,5% em peso. 

A aceitabilidade de dados de linearidade é muitas vezes julgada pelo 

exame do coeficiente de correlação e interseção gama da linha de 

regressão linear para o gráfico de resposta versos concentração. 

Um coeficiente de correlação de 0,999 é geralmente considerado 

como evidência de ajustamento aceitável dos dados da linha de regressão. 

A interseção gama deveria ser menos que uns poucos valores porcentuais 

da resposta obtida pelo analito no nível alvo. 

Embora esses sejam caminhos muito práticos de avaliar dados de 

linearidade, não há medidas verdadeiras de linearidade (147,148). Esses 

parâmetros, por si só, podem ser ilusórios e não deveriam ser usados sem 

um exame visual do gráfico da resposta versos concentração. 

Um exemplo de como o uso do coeficiente de correlação pode 

enganar, pode ser visto em dados de um método de HPLC para a 

quantificação do manitol. 

Esse método usa um padrão interno, assim os dados são reportados 

como razões de picos de área (área de manitol/área de padrão interno). 

Embora o coeficiente de correlação da regressão linear seja 0,999 

(em cima), o gráfico indica pequenos desvios da linearidade a 

concentrações altas e baixas. Um caminho alternativo de avaliar os dados é 

o de colocar no gráfico o fator resposta (razão da área de pico-interseção 

gama/concentração) versos concentração. 
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Se foi obtida uma resposta equivalente a cada concentração, os 

pontos dos dados formariam uma linha reta com uma inclinação zero. O 

fator de resposta varia grandemente sobre a faixa e caem somente com 

15% na concentração alvo. Um segundo conjunto de dados do manitol, 

sobre uma faixa mais estreita de concentração. 

Os fatores de resposta para todas as concentrações nesta faixa estão 

dentro de 1,5% da resposta de concentração rotulada. A inclinação, próxima 

do zero do fator resposta indica que uma resposta linear é obtida sobre 

essa faixa de concentração. 

Ao completar o estudo de linearidade, deveria ser fixada, para todos 

os estudos subseqüentes, a faixa apropriada de concentração para os 

padrões e o volume de injeção. 

Um exemplo de um critério de linearidade para um método de análise 

é que o coeficiente de correlação para cada uma das três curvas (cinco 

níveis de concentração cada) será> ou = a 0,99 para a faixa de 80-120% da 

concentração alvo. 

A interseção gama será < ou =2% da resposta da concentração alvo. 

Um critério alternativo é que um gráfico do fator de resposta versos a 

concentração mostrará todos os valores com 2,5% do fator resposta do nível 

rotulado para concentrações entre 80 e 120% da concentração rotulada. 

Para um método de impurezas, o coeficiente de correlação para cada 

uma das três curvas (cinco níveis de concentração cada) deverá ser> ou 

=0,98 para a faixa de 0,1-2,5% da concentração do componente principal. A 

interseção gama deverá ser de < ou =10% da resposta produzida para uma 

impureza de 2,5% em peso. 
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Um critério alternativo é que um gráfico de fator de resposta versos 

concentração mostrará todos os valores dentro de 5% do fator de resposta 

principal para concentrações> ou =0,5% em peso e com 10% do fator de 

resposta principal para concentrações < 0,5% em peso. 

3.2.7 - DEMONSTRAR EXATIDÃO 

A exatidão de um método é a proximidade de um valor medido ao 

valor verdadeiro para a amostra. 

A exatidão é normalmente determinada por um dos de quatro 

caminhos. Primeiro, a exatidão pode ser avaliada pela análise de uma 

amostra de concentração conhecida e comparada ao valor medido com o 

valor verdadeiro. 

Os padrões de referência do (NIST), Instituto Nacional de Padrões e 

Tecnologia são muitas vezes usados; entretanto, tal amostra bem 

caracterizada normalmente não está disponível para analitos relacionados a 

drogas novas. 

A segunda maneira, é comparar resultados de testes do método novo 

com os resultados de um método alternativo existente que é conhecido por 

ser exato. Adiante, para estudos farmacêuticos; um tal método alternativo 

normalmente não está disponível. 

O terceiro e quarto procedimentos estão baseados na recuperação 

de quantidades conhecidas do analito introduzidas na amostra matriz. O 

terceiro procedimento, que é o mais usado em estudos de recuperação, é 

realizado pela introdução de analitos em matrizes inertes. 
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Para métodos analíticos, amostras introduzidas são preparadas em 

triplicatas em três níveis sobre uma faixa de 50-150% da concentração alvo. 

Se foram isoladas impurezas potenciais, elas deveriam ser adicionadas para 

imitar amostras impuras. 

Para métodos de impurezas, amostras contaminadas são preparadas 

em triplicatas a três níveis sobre uma faixa que cobre o conteúdo de 

impurezas da amostra esperadas, tais como, 0,1-2,5% em peso. 

Os níveis de analitos nas amostras contaminadas deveriam ser 

determinados usando o mesmo procedimento de quantificação que serão 

usados no procedimento final do método (isto é, mesmo número e níveis de 

padrão, mesmo número de amostras e injeções padrão, etc.). A 

porcentagem de recuperação deveria então ser calculada. 

O quarto procedimento é a técnica da adição de padrões, que, pode 

também, ser usado para determinar a recuperação de analitos adicionados. 

Esse procedimento é usado quando não for possível preparar uma 

amostra matriz inerte sem a presença do analito. Isso pode ocorrer, por 

exemplo, com material liofilizado, em que a especificação no material 

liofilizado é significativamente diferente quando o analito está ausente. 

Um exemplo de um critério de exatidão para método de análise é que 

a recuperação principal será 100 + ou - 2% em cada concentração sobre 

uma faixa de 80-120% da concentração alvo. 

Para um método de impureza, a recuperação principal estará dentro 

de 0,1% absoluto da concentração teórica ou 10% relativa, que nunca será 

maior, para impurezas na faixa de 0,1-2,5% em peso. 
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3.2.8 - DETERMINAR A FAIXA 

A faixa de um método analítico é o intervalo de concentração sobre a 

qual a exatidão, a linearidade e a precisão são obtidas. Na prática, a faixa é 

determinada usando dados dos estudos de exatidão e linearidade. 

Assumindo que foram obtidos resultados aceitáveis de linearidade e 

exatidão (recuperação) como descrito anteriormente, o único fator 

remanescente a ser avaliado é a precisão. Os dados de precisão deveriam 

ser avaliados de análises em triplicata de amostras cravadas no estudo da 

exatidão. 

A precisão pode mudar em função do nível de analito. Os valores % 

RSD para a quantificação do etanol por CG aumentam significativamente 

quando a concentração diminui de 1000 ppm para 10 ppm. 

Variabilidade maior é esperada quando os níveis de analitos atingem 

o limite de detecção do método. O pesquisador deve julgar a que 

concentração a imprecisão torna-se muito grande para o uso intencionado 

do método. 

Um exemplo de critério de faixa para um método analítico é que a 

faixa aceitável será definida como o intervalo de concentração acima da 

qual são obtidos: a linearidade e a exatidão por critérios previamente 

discutidos e que produz uma precisão de < ou = 3% RSD. 

Para um método de impureza, a faixa aceitável será definida como o 

intervalo de concentração sobre o qual a linearidade e a exatidão foram 

obtidas pelos critérios acima e que, em adição, produz uma precisão de < 

ou = 10% RSD. 
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3.2.9 - DETERMINAR A PRECISÃO - Etapa 1 a 

A precisão de um método analítico é a quantidade de dispersão nos 

resultados obtidos de múltiplas análises de uma amostra homogênea. Para 

ser significativo o estudo de precisão de ser realizado usando o 

procedimento exato de preparação da amostra e do padrão que serão 

usados no método final. 

o primeiro estudo de precisão é a precisão do instrumento ou 

repetição da injeção (118,339). Um número mínimo de 10 injeções de uma 

solução da amostra é feito para testar o funcionamento do instrumento 

cromatográfico. 

o segundo tipo é a repetibilidade ou precisão intra-análise (345). 

Dados de precisão intra-análise são obtidos pelas análises repetidas, 

em um laboratório em um dia, alíquotas de uma amostra homogênea, cada 

uma das quais foi preparada independentemente de acordo como o 

procedimento do método. 

Destes estudos de precisão, o procedimento da preparação da 

amostra, o número de amostras em replicata a serem preparadas e o 

número de injeções requeridas para cada amostra no procedimento final do 

método será fixado. 

Dois tipos de estudos de precisão adicionais são descritos mais tarde 

no tempo 2. 
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Um exemplo de critério de precisão para um método analítico é que a 

precisão de instrumento (RSD) será < ou = 1 % e a precisão intra-análise 

será < ou = 2%. 

Para um método de impurezas, no limite da quantificação, a precisão 

instrumental será de < ou = 5% e a precisão intra-análise será < ou = 10%. 

3.2.10 - AMPLIANDO O ALCANCE 

Uma vez que esses estudos de validação estão completos, o 

pesquisador do método deveria estar seguro na habilidade do método para 

realizar uma boa quantificação em seu próprio laboratório. 

Esse resultado pode ser suficiente para muitos métodos, 

especialmente nas primeiras fases do desenvolvimento de drogas. 

Os estudos remanescentes deveriam prover maior segurança que o 

método funcionará melhor em outros laboratórios, onde diferentes 

operadores, instrumentos e reagentes estão envolvidos e onde ele será 

usado por períodos de tempo bem maiores. 

Este é um bom tempo para começar a acumular dados para dois ou 

mais sistemas de critérios adequados, que são requeridos antes do uso 

rotineiro de método para garantir que está funcionando apropriadamente. 

Tipicamente, o processo envolve fazer cinco injeções de uma solução 

padrão e avaliar diversos parâmetros cromatográficos (118,323,339), tais 

como, resolução, reprodução da % de área, número de placas teóricas e 

fator de cauda. 
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3._2.11 - ESTABELECIMENTO DO LIMITE DE DETECÇÃO 

o limite de detecção de um método é a menor concentração do 

analito que produz uma resposta detectável acima do nível de ruído de um 

sistema, tipicamente, três vezes o nível de ruído. 

o limite de detecção necessita ser determinado somente para 

métodos de impurezas em que são observados picos cromatográficos perto 

do limite de detecção. 

o limite de detecção deveria ser estimado antes no processo de 

desenvolvimento/validação do método e deveria ser repetido usando o 

modo de trabalho específico do procedimento final. 

Se alguma mudança tiver sido feita é importante testar o limite de 

detecção do método de diferentes instrumentos, tais como aqueles usados 

nos diferentes laboratórios para os quais o método será transferido. 

Um limite de um critério de detecção limite aquele, ao nível 0,05%, 

uma impureza terá S/N > ou =3. 

3.2.12 - ESTABELECIMENTO DO LIMITE DE QUANTIFICAÇÃO 

o limite de quantificação é o menor nível do analito que pode ser 

exatamente e precisamente medido. 
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Esse limite é necessário somente para métodos de impurezas e é 

determinado pela redução da concentração do analito até um limite em que 

um nível é atingido onde a precisão do método é inaceitável. 

Se não puder ser determinado experimentalmente, o limite de 

quantificação é muitas vezes calculado como a concentração do analito que 

dá S/N=10. 

Um exemplo de critério de limite de quantificação é que o limite será 

definido como o menor nível de concentração para o qual um RSD < ou = 

20% for obtido, quando é realizado um estudo de precisão intra-análise. 

3.2.13 - ESTABELECER ESTABILIDADE 

Durante os estudos de validação iniciais, o pesquisador do método 

adquire algumas informações sobre a estabilidade dos reagentes, fases 

móveis, e soluções de amostras. 

Para análises de rotina, em que muitas amostras são preparadas e 

analisadas em cada dia, muitas vezes é essencial que as soluções sejam 

estáveis o suficiente para permitir falhas como interrupções do instrumento 

ou análises noturnas usando injetores de amostras automáticos. 

Neste ponto, os limites de estabilidade deveriam ser testados sobre 

um período de no mínimo 48 horas, e a quantificação de componentes 

deveria ser determinada pela comparação contra padrões recentemente 

preparados. 
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Se as soluções não forem estáveis por mais de 48 horas, devem ser 

determinadas as condições de estocagem ou quais são os aditivos que 

podem aumentar a sua estabilidade. 

Um exemplo de critério de estabilidade para métodos de ensaio é que 

as soluções de amostras e padrão e a fase móvel sejam estáveis por 48 

horas sob condições definidas de estocagem. 

Estabilidade aceitável é mudança na resposta da amostra ou padrão 

de < ou = 2% relativo a padrões recentemente preparados. 

A fase móvel é considerada estável se fase móvel envelhecida 

produzir cromatografias equivalentes (se o fator de capacidade, a resolução 

ou o fator de cauda e os resultados das análises estiverem dentro de 2% 

dos valores obtidos com a fase móvel fresca) . 

Para métodos de impureza, as soluções de amostras e padrão e a 

fase móvel serão estáveis por 24 horas sob condições definidas de 

estocagem. 

Estabilidade aceitável é a mudanças da resposta do padrão e da 

amostra < ou = 20% no limite de quantificação, relativo aos padrões 

recentemente preparados. 

É considerado que a fase móvel tem estabilidade aceitável se uma 

fase móvel envelhecida produz cromatografia equivalente e se os resultados 

das impurezas no limite de quantificação estão dentro de 20% dos valores 

obtidos com fase móvel fresca. 

FÁRMACO E MEDICAMENTOS-Produção e Controle Farmacêuticos FCF/USP 



6 1 

3.2.14- ESTABELECER PRECISÃO - Etapa 2a 

Os estudos de precisão restantes compreendem muito do que 

historicamente foi chamado de aspereza. Precisão intermediária (118) é a 

precisão obtida quando o ensaio é realizado pôr múltiplos analistas, usando 

múltiplos instrumentos, em múltiplos dias em um laboratório. 

Diferentes fontes de reagentes e múltiplos lotes de colunas deveriam 

também ser incluídos nesse estudo. Resultados da precisão intermediária 

são usados para identificar quais dos fatores acima contribuem com 

variabilidade significativa para o resultado final. 

O último tipo de estudo de precisão é a reprodutibilidade (118) que é 

determinada pelo teste de amostras homogêneas em múltiplos laboratórios 

muitas vezes como parte de estudos cruzados interlaboratoriais. 

A avaliação dos resultados da reprodutibilidade muitas vezes enfoca 

mais sobre linhas de medidas em resultados do que em determinar 

diferenças em precisão sozinhas. 

A equivalência estatística é muitas vezes usada como uma medida de 

aceitabilidade de resultados interlaboratoriais. 

Um procedimento mais prático, alternativo o uso da "equivalência 

analítica" em que uma faixa de resultados de aceitabilidade é escolhida 

antes do estudo e usado para julgar a aceitabilidade dos resultados obtidos 

de diferentes laboratórios. 

Um exemplo de critério de reprodutibilidade para um método de 

análise poderia ser que os resultados obtidos em laboratórios múltiplos 
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serão estatisticamente equivalentes ou os resultados principais serão dentro 

de 2% dos valores obtidos por um laboratório de teste primário. 

Para um método de impureza, os resultados obtidos em múltiplos 

laboratórios serão estatisticamente equivalentes ou os resultados principais 

estarão entre 10% (relativo) dos valores obtidos pelo laboratório de teste 

primário para impurezas. < 0,1-1,0% em peso, com 25% para impurezas de 

0,1-1,0% em peso e dentro de 50% para impurezas < 0,1% em peso. 

3.2.15 - ELE É ROBUSTO? 

A robustez de um método é a habilidade para permanecer inalterado 

pôr pequenas mudanças em parâmetros, como conteúdo de impurezas 

orgânicas e pH da fase móvel, concentração do padrão e volume da injeção. 

Esses parâmetros do método podem ser avaliados, um fator de cada 

vez ou simultaneamente, como parte de um experimento fatorial (118,260). 

A obtenção de dados sobre os efeitos desses parâmetros pode 

permitir uma faixa de valores aceitáveis a serem incluídos no procedimento 

final do método. 

Por exemplo, se o desempenho da coluna muda com o tempo, o 

ajuste da força da fase móvel para compensar as mudanças na coluna pode 

ser permitido se tais dados são incluídos na validação. 

Um exemplo de critério de robustez é que serão determinados os 

efeitos das seguintes mudanças nas condições cromatográficas: o conteúdo 
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de metanol na fase móvel por 2%, o pH da. fase móvel ajustado por + ou -

0,1% de unidades de pH, e temperatura da coluna ajustada por + ou - 5°C. 

Se essas mudanças estão dentro dos limites que produzem 

cromatogramas aceitáveis, eles serão incorporados no procedimento do 

método. 

3.2.16 - FAZÊ-LO CERTO NA PRIMEIRA VEZ 

Executar um método de validação por completo, pode ser um trabalho 

tedioso e cansativo, mas, a qualidade dos dados gerados com este método 

esta diretamente ligada à qualidade desse processo. 

A falta de tempo muitas vezes não permite validações de métodos 

suficientes. 

Muitos pesquisadores experimentaram as conseqüências de métodos 

inválidos e reconheceram que a quantidade de tempo e recursos requeridos 

para resolver problemas descobertos mais tarde excede em muito, o tempo 

que teria sido gasto inicialmente caso os estudos de validação tivessem 

sido realizados de forma adequada. 

Nós esperamos com a leitura destes trabalhos ter fornecido um guia 

para ajudar a chegar a um caminho eficientemente através do labirinto da 

validação de método e eliminar muitos dos problemas comuns de métodos 

analíticos validados inadequadamente. 
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3.2.17 - VALIDAÇÃO DO MÉTODO DE EXTRAÇÃO SUPERCRíTICA 

3.2.17 1 - CONCEITOS 

Demonstrar a funcionalidade do método para o objetivo proposto, 

obter a evidência documentada do procedimento seguido, o qual deve 

corresponder a um projeto experimental com tratamento estatístico 

apropriado e critério de aceitação definido. 

3.2.172 - TIPOS DE VALIDAÇÃO DE MÉTODOS 

Prospectiva: desenvolvimento de novo produto, processo ou método. 

Retrospectiva: o produto ou método está em uso há algum tempo 

Não houve alterações 

Análise dos dados já existentes 

Revalidação: quando há modificação do instrumento de medida, 

reagentes, materiais empregados, matérias primas, etc. 

Validação segundo o FDA-Food and Drug Administration dos Estados 

Unidos da América (260): 

"Validação de processo é o estabelecimento de evidências 

documentadas, as quais fornecem um alto grau de segurança de que um 

processo específico (tal como a fabricação de uma forma farmacêutica) , 

produzirá repetidamente um . produto que atinge suas especificações 

predeterminadas e características de qualidade". 
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Validação segundo Dux (81): 

"É o processo de estabelecimento da adequação e autorização do 

método para uso no laboratório". 

Estudo da validação é uma série de experimentos efetuados para 

avaliar a tal adequação do método. 

Método analítico necessita de uma grande quantidade de trabalho de 

validação para ser padronizado. 

3.2.17 3 - EXATIDÃO - CONSIDERAÇÕES OFICIAIS E USUAIS 

Segundo a USP XXIV (345): Exatidão "é a aproximação dos 

resultados dos testes obtidos pelo método com o valor verdadeiro" . 

Pode ser expressa em % recuperada pelo ensaio de uma 

quantidade conhecida e adicionada do analisado. 

É uma medida da severidade Uusteza) do método. 

É verdadeira para todos os propósitos práticos. 

1. Segundo Pasteelnick (81): "Um método é exato se na média 

promove a resposta verdadeira". 

A exatidão pode ser definida em termos de SELETIVIDADE ou 

ESPECIFICIDADE, pois, discrimina o analisado dos precursores da síntese, 

dos contaminantes do processo e dos produtos de degradação 

(235,246,260). 

Método exato pode ser considerado indicativo da estabilidade. 
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Pode determinar quantos testes devem ser realizados para ser 

confortável que o resultado da média do ensaio está bastante próximo do 

valor verdadeiro. 

REPRODUTIBILlDADE é a variação entre laboratórios. É o principal 

fator na indústria farmacêutica, como é em muitas indústrias. 

REPETIBILlDADE é a variação num dado laboratório, e pode ser 

afetada pelo analista, condições ambientais ou equipamento. Nenhum fator 

é constante todo tempo. 

3.2.175- LINEARIDADE 

Linearidade, segundo a USP XXIV (345): uÉ a habilidade de elucidar 

resultados de teste que são diretamente ou por uma bem definida 

transformação matemática, proporcionais à concentração do analisado nas 

amostras, dentro de um determinado intervalo estatístico (345). 

A linearidade é usualmente expressa em termos da variação em torno 

da inclinação da linha de regressão calculada de acordo com a relação 

matemática estabelecida nos resultados do teste obtido pela análise de 

amostras com diferentes concentrações do analisado. 

3.2.176 -INTERVALO (AMPLITUDE) 

Segundo a USP XXIV (345): uÉ o espaço entre os níveis maiores e 

menores do analisado (incluindo estes níveis) em que se demonstrou a 
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determinação da precisão, exatidão e linearidade, usando-se o método 

como está descrito". 

É normalmente expresso nas mesmas unidades dos resultados do 

teste (porcentagem, partes por milhão) obtidos pelo método analítico. 

3.2.17 7 - ERROS 

1- Conceito: Erro=1/EXATIDÃO 

2- Tipos: 

2.1 Falhas Humanas = "enganos" = "blunders" 

São: - piores, intermitentes, grande intervalo. 

- digitação errada, interpretação equivocada do método, erro de cálculo, etc. 

2.2 Sistemáticos = "tendências" = "bias" 

São: - reagentes brancos, instrumentos incorretamente calibrados, 

extrações incompletas, solubilidade parcial. 

Determináveis: igualdade de sinal 

Podem ser identificados por: 

Técnicas de validação 

Referências padronizadas 

Comparação com método de exatidão conhecida 

Considerar no resultado ou eliminar (preferível) 

2.3 Casuais = "random" 

Não podem ser eliminados 

Fogem do controle do operador 

Estão nos limites da capacidade das medidas experimentais 
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Ruídos dos instrumentos, paralaxe, etc. 

Erros + e - são igualmente prováveis. 
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Observação: A freqüência do erro é inversamente proporcional ao 

tamanho do erro 

FÁRMACO E MEDICAMENTOS-Produção e Controle Farmacêuticos FCF/USP 



70 

CAPíTULO 4 

OS FLUIDOS SUPERCRíTICOS 

A teoria fundamental e as descobertas experimentais mostraram que 

as propriedades de extração dos gases são na ordem de duas vezes 

maiores em estado supercrítico do que sob condições normais. 

Que os fluidos supercríticos podem ser usados com grande vantagem 

como solventes em uma larga faixa de operações de separação de 

substâncias, possuindo diversas características de processos favoráveis , 

comparados com destilação, retificação, separação, fracionamento e 

extração com solventes líquidos os quais atingiram um estágio vantajoso de 

desenvolvimento tecnológico (355). 

As extrações com fluidos supercríticos ganharam importância 

crescente como um processo de separação térmica de baixa temperatura, 

com aplicação abrangente. 

Das muitas vantagens particulares de extração à alta pressão, as 

principais são: 

os solventes usados, geralmente, são gasosos à pressão normal e 

temperatura ambiente. Isto significa que após a extração eles podem ser 

facilmente eliminados de ambos dos resíduos de extração e dos produtos 

extraídos e recuperados (326); 
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a maioria dos produtos usados são fisiologicamente inertes e 

seguros; 

com muitos gases, a separação de materiais é feita a baixas 

temperaturas, o que é extremamente importante quando se extrai 

substâncias naturais; 

as propriedades solventes dos gases comprimidos podem ser 

grandemente variadas, tanto pelo ajuste apropriado da temperatura e da 

pressão, quanto pela introdução de agentes solventes chamados de 

cossolventes; 

em adicional, pela alteração gradual da temperatura e pressão, 

podem ser feitas a extração multifase e a extração fracionada nos produtos 

desejados (163,306,326,355). 

o processo da separação supercrítica é uma técnica multidisciplinar 

e permite fazer desenvolvimentos de processo (297,306), para: 

1.Setor de engenharia de alimentos: 

a. extração e refino de óleos comestíveis; 

b. extração de corantes de plantas; 

c. separação de colesterol de alimentos; 

d. extração de oleorresinas de condimentos; 

e. extração de certos componentes indesejáveis de produtos naturais, etc. 

2. Setor de fármaco e medicamentos: 

a. extração de óleos essenciais; 

b. fracionamento de óleos essenciais; 

c. extração de antioxidantes naturais de plantas medicinais; 

d. extração de insumos farmacêuticos; 

e. extração de princípios ativos para uso farmacêutico; 

f. extração de corantes; 

g. extração de antibióticos de processos fermentativos, etc. 
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3. Setor de processamento químico: 

a. separação de aromáticos de derivados do petróleo; 

b. remoção de metais do resíduo do petróleo; 

c. extração de derivados da cera de lignite; 

d. extração de hidrocarbonetos líquidos do carvão de pedra, etc. 

Naturalmente, são mencionadas apenas algumas técnicas das muitas 

possibilidades que se oferecem. 

Embora o processo da extração supercrítica fosse intensamente 

estudado nos últimos cinco anos e muitos trabalhos científicos terem sido 

publicados e apresentados em Congressos, Simpósios, Encontros e 

Reuniões de profissionais, nas mais diferentes áreas do conhecimento 

científico, ninguém se preocupou com a validação do processo. 

A legislação brasileira, com a criação da Lei dos medicamentos 

genéricos e a alteração da Lei n° 6360, de 23 de setembro de 1976, 

determinou que todos os métodos de obtenção e análise utilizados no país 

fossem devidamente validados antes de se poder confiar nos resultados por 

eles obtidos (28,29) . 

Teremos um fluido supercrítico sempre que uma certa substância 

estiver acima de sua temperatura e pressão críticas. 

A temperatura crítica é definida como a temperatura acima da qual 

um gás não pode mais ser liquefeito, não importando a quanto se eleve à 

pressão. 

Acima de sua temperatura crítica o gás não pode condensar ou 

evaporar para formar um líquido ou um gás, mas torna-se um fluido, com 
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propriedades físicas variando continuamente das gasosas às líquidas à 

medida que a pressão aumenta. 

A pressão crítica é defi.nida como aquela pressão correspondendo ao 

ponto crítico de pressão acima da qual somente pode existir um fluido 

supercrítico. 

Na região crítica existe apenas uma fase e esta possui algumas das 

propriedades de ambos, do gás e do líquido. 

o estado supercrítico é encontrado quando ambos, a temperatura e a 

pressão estão acima de seus pontos críticos, portanto, é o composto acima 

dos valores críticos de temperatura e pressão (209,242,325). 

o diagrama de fases para o dióxido de carbono (Figura 2, página 76), 

mostra que acima de 31 ,04°C e 73,8 bares, atinge-se o ponto em que o CO2 

se encontra na condição de fluido supercrítico (16,121,127,189,264,326). 

A curva pressão-volume para o dióxido de carbono (Figura 3, página 

76) mostra que os fluidos supercríticos não podem ser liquefeitos 

(184,188,325,330). 

Na curva ASCO, obtida a 13,1 °C, temos no trecho A-S um gás sendo 

comprimido. 

Na pressão S, começa a ocorrer liquefação à pressão constante e o 

volume decresce rapidamente. 

o gás é convertido em um líquido com uma densidade muito maior. 

Portanto, na etapa B-C, o líquido e o gás coexistem ocorrendo uma 

descontinuidade de estado. 
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No ponto C, o dióxido de carbono está completamente liquefeito. 

o trecho C-O representa a compressão do líquido com pouca 

alteração do seu volume (189,325). 

A curva a 21 ,5°C é parecida com a curva ABCO, diminuindo B-C 

proporcionalmente ao aumento da temperatura, e isso ocorre até a 

temperatura de 31 ,1°C. Acima dessa temperatura não ocorre mais a 

liquefação, mesmo a pressões muito altas. 

Essas curvas chamadas de curvas de Andrews (Figura 3, página 76), 

mostram, portanto, que acima da temperatura crítica o sistema é monofásico 

(189,325). 

Os fluidos supercríticos são freqüentemente comparados com base 

em seus parâmetros reduzidos, que incluem temperatura reduzida (Tr 

=T/Tc) , pressão reduzida (Pr =P/Pc), volume reduzido (Vr =VNc) e 

densidade reduzida (pr =p/pc). 

Nessas expressões, Tc, Pc, Vc e pc, são respectivamente, 

temperatura, pressão, volume e densidade críticas. 

Van der Waals relacionou os dados nas equações fundamentais dos 

estados correspondentes e na equação de estado. 

Equação estado correspondente: (Pr+3Nr2).(Vr-1/3)=8Tr/3 (1) 
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Onde: 

Pr= pressão reduzida; 

Vr2= Volume reduzido ao quadrado; 

Vr= volume reduzido; 

Tr= temperatura reduzida. 

2 
Equação estado: (p+aN ).(V-b)=RT 

Onde: 

P= pressão; 

a= fração molar da substância a; 

b= fração molar da substância b; 

V2= volume ao quadrado; 

V= volume; 

R= constante de Clapeyron; 

T= temperatura absoluta (OK). 
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(2) 

Com isso, podemos generalizar um diagrama de fases para qualquer 

substância (Figura 4, página 77). 

As áreas realçadas na figura indicam as condições de trabalho que 

alguns pesquisadores usaram para a extração por fluido supercrítico 

(112,325,326,355). 
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4.1 - PROPRIEDADES DOS FLUIDOS SUPERCRíTICOS 

As características de alguns fluidos que são ou não usados em 

extração por fluido supercrítico, estão descritas na Tabela I, página 78. 

Embora existam fluidos com diversas polaridades e propriedades 

adequadas à solubilização e eluição de solutos, a escolha de um fluido para 

uso em extrações depende freqüentemente de considerações práticas. 

Tabela I: Propriedades físicas de alguns solventes comuns 

ordenados pela temperatura crítica (119,127,293,326,334,355). 

Gás Tc (OC) Pc (bar) cc (g/mL) 

nitrogênio -147,00 33,934 

metano -82,49 46,407 

etileno 9,21 50,313 0,220 

dióxido de carbono 31 ,04 73,800 0,466 

etano 32,25 48,839 0,203 

óxido nitroso 36,45 72,549 0,457 

hexafluoreto de enxofre 45,56 37,602 0,740 

metanol 79,90 240,200 0,272 

propileno 91,60 46,103 

propano 96,85 42,557 0,220 

frigen 12 111 ,70 39,400 

amônia 132,40 112,998 0,240 

pentano 196,60 33,300 0,232 

hexano 234,20 29,600 0,234 

água 374,40 226,800 0,344 
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As propriedades físicas de um fluido supercrítico são intermediárias 

entre um gás e um líquido típicos. Por exemplo, a densidade de um fluido 

supercrítico pode ser mudada pela variação da pressão aplicada sobre o 

fluido. 

Assim, um fluido supercrítico pode ter a densidade que oscila entre 

aquelas exibidas pelos gases até valores típicos dos líquidos, quando o 

fluido é comprimido a altas temperaturas (15,108,251,293,334,355). 

Um fluido supercrítico mantido a relativamente alta densidade tem a 

capacidade de dissolver uma variedade de materiais, exatamente como 

fazem os líquidos convencionais (19,93,131,242,293,334,355). 

Fluidos supercríticos carregam as propriedades dos gases e dos 

líquidos: 

* compressibilidade semelhante a um gás, enchendo completa e 

uniformemente um recipiente, 

* dissolução de solutos, como um líquido (quando suficientemente 

comprimidos), 

* a viscosidade é baixa como a de um gás (produzindo baixas quedas 

de pressão em colunas de mercúrio), 

* a difusão é intermediária entre gases e líquidos, variando com a 

densidade. 

4.1.1 - DENSIDADE 

As propriedades físicas e químicas de um fluido supercrítico, tais 

como, a força de solvatação e a viscosidade, que são dependentes da 
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densidade. Assim, pela modificação da densidade do fluido, é possível 

variar um fluido com características de gás para as características de um 

líquido, sem cruzar a linha de equilíbrio gásllíquido (129,184,294, 334,355). 

A densidade típica de um fluido supercrítico é de 100 a 1000 vezes 

maior do que a de um gás e é comparável a de um líquido. 

Como podem ser facilmente comprimidos, pequenas mudanças na 

pressão, produzem grandes variações na sua densidade e na sua 

capacidade de solubilizar compostos químicos (17,95,97,215,355). 

Com o aumento da densidade, as interações moleculares são mais 

fortes, devido a uma diminuição das distâncias intermoleculares. 

Isso significa que um fluido supercrítico solvata quase da mesma 

maneira que um líquido (103,163,293,355). 

4.1 .2 - VISCOSIDADE 

Os fluidos supercríticos tem viscosidade semelhante a de um gás, de 

10 a 100 vezes menores que a de um líquido. A viscosidade muito baixa 

daqueles fluidos permite características de fluxo muito favoráveis à 

extração. 

Portanto, a transferência de massa de solutos em extrações é muito 

mais rápida com fluidos supercríticos do que com líquidos 

(110,215,294,326,355) . 

FÁRMACO E MEDICAMENTOS-Produção e Controle Farmacêuticos FCF/USP 



81 

4.1.3 - DIFUSÃO 

o coeficiente de difusão de um soluto é cerca de 10 a 100 vezes 

maior nos fluidos supercríticos do que numa fase líquida. 

A alta difusividade observada na extração com fluidos supercríticos é 

devido a sua melhor penetração em materiais sólidos de baixa porosidade e 

na transferência de massa muito mais rápida (176,236,277,293,355). 

4.1.4 - PODER DE SOL VATAÇÃO 

A capacidade de predizer a solubilidade de solutos em fluidos 

supercríticos é muito importante para entender a sua extração. 

Na extração por fluido supercrítico o soluto deve ser compatível com 

o solvente a ser usado, em alguns casos, torna-se necessário acrescentar 

cossolventes para modificar a polaridade do fluido antes da extração 

(215,218,355). 

Métodos termodinâmicos foram usados para prever a solubilidade 

dos insumos farmacêuticos em fluidos supercríticos, envolvendo cálculos 

matemáticos e que quase sempre necessitam de dados experimentais para 

calcular os parâmetros de solubilidade (107,218,326). 

Os mecanismos de solubil idade são encontrados nos livros de 

McHugh e Krukonis (209) e Charpentier e Sevenants (209,271) e também 

em artigos de separatas (23,30,162,164,233,303,306,313,363). 
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Como o poder de solvatação de um fluido está diretamente 

relacionado com a densidade, a capacidade de solvatar pode ser 

modificada facilmente pela alteração da pressão, e em menor extensão, 

pela da temperatura (17) . 

Assim, uma das propriedades mais importantes é a sua 

compressibilidade, que permite variar o parâmetro da solubilidade do fluido 

supercrítico, pela simples variação da densidade, em função da variação da 

pressão e da temperatura. 

Esse fenômeno permite separações tais que não podem ser feitas 

com técnicas convencionais como destilação, filtração ou precipitação (326). 

Entretanto, a capacidade extrativa de um solvente supercrítico não pode ser 

explicada unicamente pelo aumento de sua densidade (189,197). 

Giddings e colaboradores (112) , sugeriram que a força de solvatação 

de um gás comprimido depende do "efeito de estado" e do "efeito químico". 

o efeito de estado é a influência do estado físico da substância, 

relativo a sua compressão e temperatura, ou seja, a densidade (Figura 5, 

página 84). 

Separado desse efeito, há o efeito químico, único para cada espécie 

química e dependente da polaridade, propriedades ácido-base e tendências 

de formação de pontes de hidrogênio. 

As diferenças clássicas de solubilidade de substâncias líquidas se 

devem basicamente ao efeito químico. Isto porque é obtida pouca alteração 

em sua característica de solvente pelo efeito de estado. 
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Por outro lado, a resposta do efeito de estado na compressão fornece 

graus de liberdade adicionais muito vantajosos para os gases comprimidos, 

quando empregados como solventes. 

Os autores (112) desenvolveram uma maneira de calcular a força do 

solvente, usando o parâmetro de solubilidade de Hildebrand, 8 (delta) . 

8 = 1,25 Pc1/2 [pr/pr(liq.)] (3) 

Sendo: 

8 é o parâmetro de solubilidade de Hildebrand e é expresso em 

calorias por centímetro cúbico, 

Pc é a pressão crítica, em bar, 

pr é a densidade reduzida do fluido supercrítico e 

pr (Iiq) é a densidade reduzida do líquido. 

O parâmetro de solubilidade de Hildebrand para o CO2 pode ser 

variado de 0,13 até 0,87, à 100°C, pelo aumento da pressão de seu valor 

crítico de 73,8 bar à 600 bars (326). 
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Figura 5: Variação da densidade do dióxido de carbono com a 

pressão, a diversas temperaturas (245,293,326,355) 

o dióxido de carbono supercrítico não tem a força de solvatação 

necessária na pressão de trabalho prática (80 a 600 bars) para solubilizar 

solutos muito polares. 

Em termos gerais, o dióxido de carbono: 

é um excelente solvente para espécies não polares como alcanos e 

terpenos [o = 6-8 (callcm3
)]; 

é razoável para espécies moderadamente polares, incluindo 

hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, difenil policlorados, aldeídos, 

ésteres, álcoois, pesticidas organoclorados e gorduras [o = 8-11 (cal/cm3
)] e 

não é indicado para compostos mais polares (Tabela li , página 85). 
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Tabela 11: Parâmetros de solubilidade de Hildebrand de algumas 

substâncias (245,326). 

Fluido 

etano 

etileno 

n-pentano 

n-hexano 

clorotrifluormetano 

óxido nitroso 

dióxido de carbono 

etanol 

amoníaco 

metanol 

parâmetro de 

solubilidade (ô) 

6,6 

6,6 

7,1 

7,3 

7,8 

10,6 

10,7 

12,7 

13,2 

14,4 

4.2 - MODIFICADORES 

Diversos pesquisadores concluíram que as propriedades de 

seletividade e a força de solvatação do CO2 puro, supercrítico, são 

semelhantes às do hexano líquido, que é um solvente não polar 

(124,127,189). 

Quando necessitamos extrair compostos polares, a primeira opção 

seria usar um solvente mais polar, como o amoníaco ou o metanol. 
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Por causa das dificuldades práticas no uso dos fluidos puros polares, 

a extração tem sido feita usando o dióxido de carbono contendo uma 

pequena quantidade de um modificador orgânico, também chamado de 

cossolvente. 

Os modificadores ou cossolventes podem ser introduzidos por 

mistura prévia ao sistema ou pelo uso de uma segunda bomba, a bomba de 

cossolventes. 

A polaridade de um fluido pode ser aumentada pela simples adição 

de, por exemplo, 1 moi % de modificador, que pode levar a uma mudança 

substancial na sua densidade e o mais importante, é que essa adição 

produz um aumento grande nas propriedades de seletividade e solubilidade 

(127,233,355). 

Apesar do metanol ter sido o modificador de escolha, uma grande 

variedade de substâncias orgânicas tem sido usada, como álcoois, ácidos 

orgânicos, clorofórmio, acetonitrila, água, acetona, dissulfeto de carbono, 

DMSO, tetrahidrofurano e cloreto de metileno. 

A adição de modificadores aos fluidos supercríticos altera as 

propriedades críticas dos fluidos, que podem ser calculadas pelas equações 

abaixo: 

T c = Xa . Ta + Xb. Tb (4) 

Pc = Xa . Pa + Xb. Pb (5) 

Onde: 
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Te e Pc são os parâmetros críticos da temperatura e pressão da 

mistura dos fluidos. 

Xa e Xb são as frações molares dos fluidos A e B, respectivamente e 

Pa e Pb são as pressões críticas correspondentes. 

A escolha dos modificadores e as suas concentrações são feitas de 

modo empírico, porque não existem muitos dados de solubilidade dos 

solutos em fluidos supercríticos com modificadores, cujo mecanismo de 

ação ainda não foi bem entendido, embora um número crescente de estudos 

sobre modificadores em extração por fluido supercrítico tente elucidar o 

assunto (128,150,219,222,243,250). 

4.3 - EXTRAÇÃO POR FLUIDO SUPERCRíTICO 

A extração por fluido supercrítico segue o seguinte fluxograma 

(Figura 6, página 88) e o diagrama (Figura 7, página 88): 

o material a ser extraído é colocado num recipiente cilíndrico com 

terminações porosas, que por sua vez é colocado na câmara de extração; 

seleciona-se a temperatura e a pressão ideais para o material 

específico a ser extraído e para o produto final desejado (vide item 5.2.2.2); 
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Figura 7: Diagrama de processo de extração por fluido supercrítico 

FÁRMACO E MEDICAMENTOS-Produção e Controle Farmacêuticos FCF/USP 



89 

circula-se o gás supercrítico através do material, no extrator, até 

dissolver completamente as frações desejadas; 

após completar o ciclo de extração, transfere-se a solução para um 

separador, onde a pressão é mantida abaixo do ponto crítico; 

lentamente, o gás carbônico torna-se gasoso, perdendo suas 

propriedades de solvatação, a medida que a pressão diminui ; 

em dado momento, Ó soluto precipita na forma de uma fina camada 

que lembra uma neve e é coletado. 

Determina-se a eficiência da extração pelo método 30.020 e 3.138 da 

AOAC (13,87,170,171). O dióxido de carbono expandido, em estado 

gasoso, circula através de um trocador de calor, é refrigerado e novamente 

liquefeito. 

O gás pode ser comprimido novamente ao estado fluido, completado 

em seu volume e ser usado em novas extrações, uma vez, restabelecidas as 

condições de temperatura e pressão que o recolocam de volta à região 

supercrítica (77,150,151 ,219). 

Uma advertência deve ser feita sobre os perigos na operação com 

fluidos supercríticos. A extração envolve o uso de altas pressões e muitas 

operações exigem uma atenção muito maior quanto à segurança. Muitos 

dos perigos são invisíveis e todo o cuidado é pouco. A alta pressão 

conjugada com a temperatura pode causar explosões violentas. 

Todas as precauções foram tomadas na fabricação do equipamento, 

como a instalação de inúmeras válvulas de segurança, praticamente em 

cada uma das etapas operacionais. 

O extrator, o separador, as bombas, os registros e a tubulação são 

todos construídos em aço inox 316, à prova de explosão, mas mesmo assim, 
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todas as normas de segurança e instruções do fabricante foram 

rigorosamente seguidas. 

Os processos tradicionais de preparação de amostras requerem, 

geralmente, um grande tempo do analista e o consumo de grandes 

quantidades de diversos solventes orgânicos. 

Como resultado do programa da EPA (Environmental Protection 

Agency) visando a redução de 50% do uso dos solventes orgânicos: 

benzeno, tolueno, xileno, clorofórmio, cloreto de metileno, metiletilcetona, 

metilisobutilcetona, tetracloroetileno, tricloroetileno e tricloroetano e a 

eliminação de 100% de clorofluorcarbono (CFC), tetracloreto de carbono 

(CCI4) e tricloreto de etila (C2H3CI3) a partir de 01101/96, nos Estados 

Unidos, o interesse em métodos alternativos que util izem solventes menos 

tóxicos e de maior poder de solvatação está aumentando em todo o mundo 

(272,326). 

O custo da extração por fluido supercrítico é muito menor que uma 

extração com solventes líquidos (Tabela 111 , página 91). 

A extração supercrítica não expõe o operador aos perigos causados 

por solventes tóxicos e também evita a preocupação do que fazer com os 

solventes líquidos após a extração, o que no caso dos solventes clorados, é 

de extrema complexidade (326,334,355). 
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Tabela 111: Comparação entre a extração por solventes no aparelho 

Soxhlet e a extração por fluidos supercríticos (111,292,334,355). 

CÇiracterísticas Soxhlet SFE 

velocidade de extração lenta rápida 

recuperação média boa 

seletividade não sim 

fracionamento não sim 

temperatura alta* baixa 

polaridade fixa alterável 

pós-concentração sim não 

acoplamento não GC, HPLC, 

SFC e TLC 

* - ponto de ebulição do solvente 

4.3.1 - O DIÓXIDO DE CARBONO SUPERCRíTICO 

As regras gerais para a extração com dióxido de carbono supercrítico 

podem ser assim resumidas (128,129,189,325): 

* substâncias apoiares são extraídas com facilidade; 

* compostos lipofílicos, como hidrocarbonetos, ésteres, éteres, 

cetonas e aldeídos, são facilmente extraídos; 

* substâncias polares, como açúcares, polissacarídeos, aminoácidos, 

proteínas, fosfatídeos, glicosídeos e sais orgânicos, não são solúveis; 

* o fracionamento é possível quando a substância apresenta 

diferenças na volatilidade, peso molecular ou pressão de vapor. 
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Abaixo listamos diversas razões porque o dióxido de carbono 

supercrítico deveria ser usado: 

* temperatura crítica baixa: 31,04°C. As extrações podem ser 

conduzidas a uma temperatura suficientemente baixa para não ofender as 

propriedades organolépticas e físicas dos extratos; 

* pressão crítica baixa: 73,8 bars. É fácil de obter e trabalhar em uma 

operação de produção industrial; 

* inerte. Não oferece riscos de reações secundárias, como oxidações, 

reduções, hidrólises e explosões, é pouco reativo; 

* alta pureza a um custo baixo, quando comparado a outros solventes 

de grau analítrico; 

* é um gás a pressão ambiente; 

* seguro. O gás carbônico é um material inofensivo, não poluente, 

não tóxico, de uso significativo na gaseificação de bebidas; 

* a polaridade do gás carbônico está próxima àquela do pentano e do 

n-hexano, solventes apoiares, comumente usados em extrações tradicionais 

por solventes (325); 

* os parâmetros de extração do dióxido de carbono supercrítico 

podem ser modificados, facilmente, pela adição de pequenas quantidades 

de outros produtos, polares ou apoiares, como a água e o etanol, 

conhecidos como modificadores e também pela seleção das condições de 

temperatura e pressão específicas (17,293). 

Essas opções adicionam flexibilidade e permitem a adequação de 

condições de extração para as necessidades específicas dos produtos a 

serem extraídos e o produto final desejado (59,79,112,128, 

189,229,261,348). 

Há outros gases que também tem propriedades solventes 

interessantes no seu estado supercrítico. Entretanto, por razões de custo, 
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perigo de explosão, toxicidade, inflamabilidade e as razões acima descritas, 

não são usados comercialmente, com freqüência (55,189,242,268,325). 

A água é o solvente universal e o melhor para uma série de 

dissoluções, porém é uma péssima escolha para a extração por fluido 

supercrítico, por sua altíssima temperatura e pressão críticas (243,325). 

o óxido nitroso possui baixas temperatura e pressão crítica, 

entretanto, é muito inflamável e explosivo. 

o metanol é um excelente solvente, porém sua temperatura crítica é 

alta e é um líquido, em condições ambientes. 

o amoníaco é um solvente polar e com ótimas propriedades 

solvatantes, mas é altamente reativo e corrosivo, podendo dissolver os 

selos das bombas, sendo considerado um solvente muito perigoso 

(122,128,189,326). 

Como vimos, os fluidos supercríticos são na verdade gases altamente 

comprimidos, cujas propriedades físicas são intermediárias entre os gases e 

os líquidos, como podemos ver na Tabela IV, página 94. 

Os fluidos supercríticos possuem características de transferência de 

massa semelhantes às de um gás e de solvatação semelhantes às de um 

líquido. 
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Tabela IV: Comparação da ordem de magnitude das propriedades 

físicas de gases, líquidos e fluidos supercríticos (189,245,326). 

Fase 

gás a 1 bar 

fluido supercrítico 

líquido 

densidade coeficiente de difusão viscosidade 

(g/mL) (cm2/s) (g/cm.s) 

10-3 O 01 a 1 00 10-4 , , 

0,2 a 0,9 

1,00 

10-4 

<10-5 

10-3 

10-2 

4.3.2 - VANTAGENS E DESVANTAGENS DA EXTRAÇÃO POR 

FLUIDOS SUPERCRíTICOS 

4.3.2.1 - VANTAGENS 

Como os fluidos supercríticos têm menor viscosidade e maior 

difusividade, a transferência de massa é muito mais rápida, se comparada 

com a de solventes líquidos. Isto causa uma redução do tempo de extração 

de umas 48 horas para alguns minutos (122,190,326). 

o uso de fluidos que tem baixa temperatura crítica (do CO2 é de 

31 ,04°C), permite que a temperatura de extração seja baixa, protegendo os 

solutos instáveis termicamente, como no caso de aromas e fragrâncias 

(17,23,126,192), condimentos (84,92,326) e perfumes (17,30,97,258). 
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Comparações feitas entre a SFE e os métodos convencionais de 

extração com solventes líquidos, mostram que a recuperação é sempre 

maior para a extração por fluido supercrítico (54,55,75,326). 

A polaridade de um fluido pode ser alterada com um modificador. 

Esta mistura pode ser feita previamente ou durante a extração. A alteração 

da polaridade leva a um aumento da força de solvatação e com isso, a 

recuperação aumenta (69,97,119,150,218,250). 

A força de solvatação do fluido supercrítico aumenta com o aumento 

da sua densidade. Portanto, ela é seletiva e isto permite que as condições 

de extração sejam otimizadas para uma classe específica de compostos, 

simplesmente alterando a pressão de extração ou a temperatura (3,261). 

Outra das vantagens da extração com fluidos supercríticos é a 

possibilidade de acoplamento "ON-LlNE" entre o extrato r e uma técnica 

cromatográfica, que pode ser a GC, HPLC, SFC ou a TLC (21,25,119,120, 

129,130,142,156,227,236,244,269,343,359). 

Com isso, todo o material extraído é transferido diretamente para o 

cromatógrafo, evitando perdas e manipulação da amostra, aumentando a 

sensibilidade e possibilitando a automação da análise. 

Das muitas vantagens particulares da extração à alta pressão, as 

principais são: 

* os solventes usados são gasosos à pressão normal e temperatura 

ambiente. Isso significa, que após a extração, eles podem ser facilmente 

eliminados de ambos, dos resíduos da extração e dos produtos extraídos e 

recuperados, pela simples descompressão; 

* a maioria dos gases usados é fisiologicamente seguro e inerte; 
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* com muitos gases a extração de materiais é feita a baixas 

temperaturas, o que é extremamente importante quando se trabalha com 

produtos naturais; 

* os extratos não sofrem hidrólise, oxidação, esterificação, 

caramelização ou outras alterações térmicas e por isso representam o 

material original , quase fielmente; 

* o uso de dióxido de carbono supercrítico permite a extração 

diferencial de solutos não polares até solutos de polaridade média; 

* outra vantagem é que o CO2 é um material inerte, não inflamável e 

como solvente, depois da água, é o de menor custo. 

4.3.2.2 - DESVANTAGENS 

o processo torna-se caro devido ao custo dos equipamentos. A 

unidade de teste, pertencente a firma White Martins S.A , está a venda por 

R$ 260.000,00 (Figura 8, página 97). 

Uma unidade industrial, com a qual trabalhamos na indústria Messer 

Griesheim GmbH, em Düsseldorf, na Alemanha, em 1990, custava mais de 

4.000.000,00 DM (Figura 9, página 98) e processa 450 litros de cada vez. 

Instalações industriais como a da indústria Flavex, em Rehlingen, 

também na Alemanha, segundo informações do seu diretor industrial , 

tiveram seu custo amortizado em seis meses de funcionamento extraindo 

matérias primas de leveduras de cervejarias da região (Figura 10, página 

99) . 

Assim, produtos de baixo valor agregado e baixo rendimento, não 

podem ser economicamente extraídos por esse processo. 
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Figura 8: Aparelho de extração por fluido supercrítico, PPI FC modelo

ES-204, da White Martins S.A., Rio de Janeiro, RJ.
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Figura 10: Unidade de extração supercrítica industrial, pertencente à indústria Flavex, em Rehlingen, Alemanha.
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Como o soluto, é na maioria das vezes, coletado durante um certo 

período de tempo, as impurezas do fluido também podem ser coletadas e 

concentradas. 

A purificação do dióxido de carbono pode ser feita com materiais 

adsorventes, como a alumina ou o carvão ativo, mas de preferência, deve 

ser adquirido de um fornecedor confiável e de renome no mercado. 

4.3.3.2 - A BOMBA DE ALTA PRESSÃO 

o uso do dióxido de carbono como fluido supercrítico não permite o 

uso de bombas convencionais. Para resolver o problema, o equipamento 

utiliza uma bomba do tipo amplificadora de pressão (Figura 10, página 102). 

Nesta bomba, um fluido hidráulico a baixa pressão é fornecido para 

um cilindro motriz, com um pistão de grande área, contrabalançado por um 

outro cilindro menor, com um pistão de área bem menor. 

A alimentação do solvente é processada através de um cilindro de 

alta pressão, conectado a unidade de extração. 

Inicialmente, o fluido percorre um resfriador (em detalhe no lado 

esquerdo da Figura 11, página 103), localizado antes do compressor, para 

garantir, na entrada da bomba, que este esteja no estado líquido. 

A bomba tem a função de comprimir e circular o fluido através do 

sistema. 

A pressão do fluido de processamento, na câmara de pistão menor 

será aumentada na exata proporção da razão das duas áreas. As bombas 
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Hydro-pac são construídas usando um cilindro hidráulico de dupla ação com 

uma câmara de alta pressão em cada extremidade. 

Quando o cilindro hidráulico é movimentado, os pistões de alta 

pressão, alternativamente, comprimem e ejetam o gás de uma câmara, 

enquanto simultaneamente enchem a câmara oposta. 

A direção do fluxo, do fluido de processamento, é orientada por 

válvulas controladoras de entrada e saída. O fluido hidráulico é isolado do 

fluido a ser comprimido e o espaço entre os dois é ventilado à atmosfera. 

O cilindro hidráulico é comandado, internamente, por uma válvula de 

quatro vias. Não é requerido nenhum comando elétrico externo. O 

acionamento hidráulico é cuidadosamente acoplado à seção do 

intensificador para tornar a operação eficiente. 

DESCARGA DO FLVIDO DE ALTA P1lDSÁo .. 

T '-- ...... l' ..... 
INTENSIFICADOR DI: sucçAO 

Figura 10: Típica operação intensificadora de estágio simples. 
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Figura 11: Bomba de alta pressão (compressor), em azul, mostrando

também na parte lateral esquerda superior o vaso de mistura do cossolvente
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Figura 11: Bomba de alta pressão (compressor), em azul, mostrando 

também na parte lateral esquerda superior o vaso de mistura do cossolvente 

4.3.3.3 - O EXTRA TOR 

o extrato r ou vaso extrato r é o principal equipamento do processo de 

extração por fluido supercrítico, sendo que sua capacidade varia em função 

da quantidade de substâncias que se deseja extrair de cada vez. 

o processo normalmente funciona em batelada e quando se deseja 

trabalhar como uma operação semicontínua, os extratores são instalados 

em paralelo. Neste caso, ao se terminar a extração em um dos extratores, 

este pode ser substituído por outro, para limpeza e realimentação de 

matéria prima. 

Há necessidade de se manter a temperatura do solvente, na entrada 

do extrato r, sob as mesmas condições da matéria prima em seu interior. 

Para tanto, utiliza-se um pré-aquecedor, localizado antes do extrato r, que 

regula a temperatura do fluido na entrada do mesmo. 

Quanto à matéria prima adicionada ao extrator, ela pode ser sólida ou 

líquida. Neste último caso, exige-se um agitador mecânico, a fim de 

promover uma permanente troca de massa e calor, mantendo-se a mistura 

homogênea durante todo o processo de extração. 

Caso a granulometria seja baixa, é aconselhável conectar um filtro na 

saída do extrator, para evitar o arraste de matéria prima pelo fluido junto 

com a solução. 
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4.3.3.4 - O SEPARADOR 

o separador tem por função a separação do extrato. A presença de 

um resfriador e de uma válvula de expansão na entrada do separador, reduz 

a pressão e a temperatura. Com estas mudanças nas condições do 

processo, o extrato precipita no fundo do recipiente. 

Necessitando-se fazer uma separação fracionada, utilizam-se 

separadores em série. Em cada separador, diminui-se a pressão 

(principalmente) e a temperatura, permitindo que a separação dos produtos 

seja processada pela ordem decrescente em relação ao peso molecular. 

4.3.3.5 - OS ACESSÓRIOS 

No caso de um processo com recirculação de solventes (gás), 

tornando-o mais econômico, são necessários filtros para garantir a 

purificação do fluido utilizado e evitar que partículas da matéria prima sejam 

arrastadas para o separador. 

Quando se trabalha com cossolvente, este é alimentado a partir de 

um reservatório, por uma bomba de cossolvente que é ligada a um vaso de 

mistura, localizado antes do pré-aquecedor [pode ser visto na figura da 

bomba de alta pressão (Figura 11, página 103), na parte superior], 

promovendo a homogeneização entre solvente e cossolvente. 
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Convém lembrar sempre que a parte de segurança é importante e 

prioritária, devido ao alto risco de se trabalhar em condições de elevadas 

pressões. 

Alarmes sonoros e luminosos fazem parte do sistema, acusando 

valores excedentes de temperatura e pressão, durante o processamento. 

Também são utilizados discos de ruptura, tanto no extrato r como no 

separador, pré-aquecedor, reservatório de cossolvente e nas linhas de alta 

pressão, que suportam condições um pouco mais drásticas que os limites 

estabelecidos para os alarmes sonoros e visuais. 

4.3.4 - OTIMIZAÇÃO DA EXTRAÇÃO POR FLUIDO SUPERCRíTICO 

Por ser uma técnica relativamente recente, a escolha das condições 

de extração por fluidos supercríticos é feita, freqüentemente, por tentativa e 

erro (303). 

Muitas variáveis afetam diretamente a eficiência e a reprodutibilidade 

da extração por fluidos supercríticos, dentre elas, a temperatura, a 

pressão/densidade, a composição do fluido, a velocidade de fluxo, o tempo 

de extração, o tamanho das partículas e a composição do produto a ser 

extraído (35,36,37,87,162, 164,209,227,247,256,261 ,277,297,363). 

A capacidade de controlar a densidade, a temperatura e a 

composição do fluido, torna a técnica capaz de fracionar o extrato 

(221,288,292,366). 
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o fracionamento de classes de compostos através de trocas discretas 

na força de solvatação, obtido pelo aumento de pressão, é mostrado na 

Figura 12, página 107. A cada condição corresponde um grupo de 

compostos a ser separado no extrato (292,293). 

o aumento da densidade resulta em um aumento da capacidade de 

dissolver outras substâncias. Em muitos casos, uma substância que é 

relativamente insolúvel em solventes orgânicos líquidos, mostra uma grande 

solubilidade em fluidos supercríticos com alta densidade. 

Assim, podemos fracionar o extrato, retirando seletivamente os 

solutos em uma ou mais frações, deixando as impurezas no resíduo, dentro 

do extrato r (220,221 ,326). 

~ .. 
o ... 
Z 
<rt. 
:::. a 

ESTeRES 
ALTOS 
TERPENOS 

60Lar 
60·C 

CERAS RESI- PI!3-
NAS MDI· 

TOS 

l()() bar 
60·C 

300 bar 
60 "'C 

Figura 12: Cromatograma GC obtido da extração com CO2 

supercrítico de pimenta preta (298) . 
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A força de solvatação é uma função da densidade do fluido 

supercrítico, que depende da pressão e da temperatura. 

Muitos dos fluidos supercríticos usados para extração são 

relativamente fracos na solvatação. Isso aumenta sua seletividade, porém 

limita as suas aplicações. 

Quando é necessário extrair solutos mais polares, ou de alto peso 

molecular, o dióxido de carbono não tem polaridade suficiente para produzir 

boas extrações. Em tais casos, um aumento de polaridade do fluido pode 

aumentar a eficiência de extração e diminuir o tempo gasto na extração 

(124,326). 

Para isso, a adição de pequenas quantidades de um modificador 

orgânico ao dióxido de carbono, tem sido a maneira mais usada para alterar 

a polaridade do fluido supercrítico. 

Os modificadores podem ser introduzidos como mistura de fluidos no 

sistema de bombeamento, com a ajuda da bomba de cossolvente ou 

adicionando o modificador diretamente ao produto a ser extraído, antes de 

se começar a extração (108,293,326,355). 

Os modificadores de escolha devem manter a seletividade e 

aumentar a solubilidade (23,326). 

A patente da extração da cafeína do café representa um exemplo 

clássico do uso de modificadores. Embora a cafeína seja muito solúvel em 

gás carbônico puro, ao extraí-Ia do grão de café torrado a eficiência é muito 

baixa. 
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Por isso, recomenda a adição de água, o uso de grãos verdes ou de 

CO2 com um pouco de umidade, o que facilita a extração, chegando a quase 

100% de recuperação (2,6,250). 

As extrações por fluidos supercríticos podem ser feitas de modo 

estático, dinâmico ou recirculante. 

No primeiro caso, o extrator é pressurizado com o fluido e a extração 

ocorre sem nenhum fluxo de fluido. Após um certo tempo, abre-se a válvula 

que permite a saída do soluto para o separador, onde é coletado. No modo 

dinâmico, o fluido é passado através do extrator e o soluto coletado 

continuamente. 

No último caso, o mesmo fluido é bombeado através da amostra por 

várias vezes, até que é, finalmente bombeado para o separador e o extrato 

coletado. 

Não encontramos trabalho que comparasse os três modos de 

extração, por isso optamos pelo modo dinâmico, porque o fluido é 

constantemente renovado durante a extração (220). 

4.3.5 - EXTRAÇÃO DE SÓLIDOS 

As matérias primas sólidas podem ser reduzidas a pedaços, moídas 

ou maceradas para facilitar a extração. 

Esse material é então, colocado dentro do cilindro extrator, que tem 

em cada extremidade, uma capa de metal poroso que retém partículas 

menores que 1 Jlm, cuja finalidade é permitir a livre circulação do fluido 

FÁRMACO E MEDICAMENTOS-Produção e Controle Farmacêuticos FCF/USP 



110 

supercrítico e as substâncias dissolvidas, mantendo o resíduo sólido no seu 

devido lugar. 

Para extrair materiais muito finos (menores que malha 60), 

recomenda-se colocar um filtro na saída do extrato r para evitar a passagem 

de partículas, junto com a solução fluida. 

Uma vez fechado o aparelho, circula-se o dióxido de carbono em 

estado fluido e supercrítico através do cilindro, dentro do extrator. 

A quantidade de gás, o fluxo, a temperatura, a pressão, e o número 

de vezes a recircular, são selecionados e calculados para otimizar a 

extração e dependem do produto e dos componentes que se quer extrair, 

variando caso a caso. 

Essa diversidade de variações possíveis nas constantes permite que 

um grande número de matérias primas sólidas, possa ser efetivamente 

extraído por esse processo de extração. 

4.3.6 - EXTRAÇÃO DE LíQUIDOS 

o processo em si é o mesmo que para a extração de sólidos. O 

extrato r, nesse caso, é uma coluna de extração líquido-líquido clássica, 

especialmente projetada para uso sob altas pressões. 

A matéria prima líquida é injetada para dentro da coluna, mantendo

se um fluxo em contra-corrente, de dióxido de carbono supercrítico. 
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Do mesmo modo que com a extração de sólidos, selecionam-se os 

parâmetros temperatura, pressão, recirculação, fluxo de gás, etc, para 

otimização do processo extrativo. 

A extração líquido-liquido é um processo contínuo, ao contrário da 

extração de sólidos e apresenta certas vantagens operacionais inerentes 

sobre os processos por lote, da extração de sólidos. 

Uma grande variedade de matéria-prima "bombeável" pode ser 

efetivamente extraída por esse processo. 

Como exemplos, podemos citar, a extração e fracionamento dos 

óleos essenciais, os sucos de frutas concentrados, os sucos vegetais, as 

extrações de meios de cultura fermentativos, além de ser o processo de 

escolha para a desodorização de óleos comestíveis na indústria de 

alimentos. 
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CAPíTULO 5 

PARTE EXPERIMENTAL 

5.1 - MATERIAL 

5.1.1 - EQUIPAMENTO DE EXTRAÇÃO POR FLUIDO 

SUPERCRíTICO 
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Os extratos foram obtidos usando o "Supercritical Fluid Extraction 

System", modelo ES-204, da firma Pressure Products Industries, 

Incorporated, USA (PPl FC Series Operator) (Fi.gura 8, página 79) de 

propriedade da firma White Martins S.A., Rio de Janeiro, RJ, seguindo o 

fluxograma de extração por fluido supercrítico (Figura 6, página 70). 

A unidade possuía as seguintes especificações de sistema: 

a) extração - de 815 a 10.000 psi; da temperatura ambiente a 100°C; 

b) separação - de 750 a 5.000 psi; temperatura de 20 a 100°C; 

c) fluxo de gás - de 5 a 50 kg/h; 

d) materiais - todos os componentes em aço inox 316 SS (Still Stain); 

e) instalações - energia de 240V, 60Hz, 60A, fase simples, 

suprimento de dióxido de carbono de cilindros fechados, válvulas 

de processo e de segurança; 

f) tamanho - 1,75 m de largura x 1,10 m de profundidade x 1,80 m de 

altura, peso - aproximadamente 500 kg. 
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As especificações dos componentes eram: 

a) extrato r - recipiente com capacidade para 4.000 mL e 

fechamento hermético, .1.3,5 cm de diâmetro interno e 32,5 

cm de comprimento interl}o, com mecanismo elevatório e 

giratório para facilitar o acesso e camisa de aquecimento 

elétrico; o agitador era provido de uma hélice SS de 

acionamento magnético por motor elétrico de 0,5 HP, 

corrente contínua com controle de velocidade variável ; 

b) separador - recipiente de capacidade para 1.000 mL e 

tampa de abertura rápida, equipado com camisa de 

aquecimento; 

c) bomba - de acionamento hidráulico, bomba de pistão de 

dupla ayão, motor elétrico de 0,5 HP com controle de 

velocidade variável , selos não contaminantes; 

d) instrumentos - medidor de fluxo de massa térmico com 

indicador digital e totalizador, indicadores de temperatura 

digitais, indicadores de pressão digitais, banho circulante 

refrigerado tipo "closed-Ioop"; 

e) controles controles eletrônicos proporcionais para 

aquecedores do extrato r e do separador, controlador auto

ajustável para o pré-aquecedor, válvulas automáticas de 

controle de pressão para as pressões do extrato r e dos 

recicladores de solvente, controles do fluxo e da agitação 

por controles eletrônicos de velocidade do motor; 

f) segurança - bombas hidráulicas com saídas de pressão 

limite, reguláveis aos valores desejados, dispositivos de 

saída de pressão no extrator, no separador e na presilha do 

reciclador de solventes, alarmes sonoros e visuais de sobre

pressão e alarmes de sobre-temperatura no pré-aquecedor, 

no aquecedor do extrator e do separador com controladores 

de desarme automáticos; 
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g) opções - bomba de adição de cossolvente, estágio de 

separação adicional, controle de pressão eletrônico e 

sistema de controle de aquisição de dados. 

As temperaturas e pressões puderam ser medidas e controladas em 

todas as etapas da extração supercrítica, por eficientes sistemas 

indicadores digitais de pares termoelétricos e transdutores de pressão. 

5.1.2 - OUTROS MATERIAIS E APARELHOS 

Aparelhos pertencentes ao Laboratório de Tecnologia Farmacêutica 

da Universidade Anhembi Morumbi, Rua Or. Almeida Lima, 1.134, Brás, São 

Paulo - SP e ao Laboratório de Separações da Universidade Federal Rural 

do Rio de Janeiro, Seropédica - RJ: 

alcoômetro de Gay-Lussac; 

aparelho misturador em V, capacidade para 10,0 kg; 

estufa secadora de bandejas, marca Fabbe, modelo 171 ; 

moinho de facas e martelos, Metalúrgica Roma, tipo MR-320; 

destilador por arraste de vapor com gerador de vapor, modelo-P47 A-

9013; 

secador Fabbe de bandejas, modelo 119; 

extrator Soxhlet, capacidade 20 litros; 

extrator Soxhlet, capacidade 1,0 litro, de vidro, com manta 

aquecedora elétrica e condensador; 

capela química com exaustão; 

aparelho Granutest (peneiras); 

vidrarias diversas; 

destilador de água; 

FÁRMACO E MEDICAMENTOS-Produção e Controle Farmacêuticos FCF/USP 



evaporador rotativo Büchi, à vácuo; 

Banho maria Aquatemper, Quimis; 

Balanças eletrônicas Gehaka 2.000 e 4.000; 

Balança analítica Sartorius, com 4 casas decimais; 

Polarímetro Jena, pat. 3208; 

Oeterminador de ponto de fusão Kofler-Reichert; 
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Cromatógrafo à gás Hewlett-Packard 5840A, com 'splitter" no injetor, 

coluna capilar com 50 m de comprimento e diâmetro interno de 0,25 mm, 

fase estacionária OV 10125M, com programa de temperatura regulável, gás 

auxiliar nitrogênio (N2) e gás de arraste o hidrogênio (H2) , detector de 

ionização de chama (FIO), pertencente à Bayer do Brasil S.A. 

Cromatógrafo à gás Ergo Ultra VGA Vectro XM HewJett-Packard 

modelo 8453, Paio Alto, com programa de espectrometria derivativa no 

ultravioleta, gás auxiliar nitrogênio (N2) e gás de arraste o hidrogênio (H2), 

detector de ionização de chama (FIO), pertencente ao Laboratório de 

Controle de Qualidade da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP. 

Aparelho extrato r por fluido supercrítico, com 1 litro de capacidade, 

acoplado a um cromatógrafo à gás Hewlett-Packard 4840, coluna capilar 

com 50 m de comprimento e diâmetro interno de 0,25 mm, fase estacionária 

OV 10125M, com programa de temperatura regulável, gás auxiliar nitrogênio 

(N2) e gás de arraste o hidrogênio (H2), detector de ionização de chama 

(FIO), pertencente ao Laboratório de Processos de Separaçãos da 

Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica - RJ (Figura 13, 

página 116): 

Painel de avaliação sensorial com 12 membros devidamente 

treinados e com larga experiência em degustação e avaliação de amostras, 

das Indústrias Reunidas Jaraguá S.A. 
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Figura 13: Aparelho de extração por fluido supercrítico, 1 litro de capacidade, acoplado à cromatógrafo a gás, pertencente ao

Laboratório de Processos de Separação da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica - RJ.
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5.1.3 - MATÉRIAS PRIMAS E REAGENTES 

5.1.3.1 - MATÉRIAS PRIMAS 

5.1.3.1.1 - SEMENTES DE GUARANÁ 

Utilizamos amostras de sementes de guaraná (Paullinia cupana 

Kunth, Sapindaceae) adquirido da firma Caiabí, no mês de junho de 1999, 

na cidade de São Paulo. 

Uma das amostras era proveniente da cidade de Alta Floresta, Mato 

Grosso e a outra da cidade de Maués, Pará e foram identificadas por 

comparação com os padrões do Laboratório de Farmacognosia da 

Universidade Anhembi Morumbi. 

As sementes de guaraná (Paullinia cupana Kunth, Sapindaceae) 

empregadas, acondicionadas em sacos de ráfia, estavam em bom estado de 

conservação e foram escolhidas de acordo com o critério de disponibilidade 

momentânea e interesse dos fornecedores. 

As sementes de guaraná (Paullinia cupana Kunth , Sapindaceae) 

foram adquiridas para fins de estudo de obtenção de extratos e comparação 

das sementes de diferentes procedências. 

A sua composição aproximada, fornecida pela distribuidora Caiabí, é 

mostrada na tabela V, página 118. Estes valores variam com o tipo das 

sementes, lugar de colheita e técnicas de processamento. 
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A Figura 14, página 119, mostra uma fotografia de sementes de 

guaraná (Paullinia cupana Kunth, Sapindáceae) como se encontram no 

guaranazeiro, em estado natural. 

A Figura 15, da página 120, mostra uma unidade de fabricação de 

café descafeinado, em Düsseldorf, na Alemanha. 

Tabela V: Composição de sementes de guaraná (% base seca) 

Componentes Sementes procedentes Sementes procedentes de 

de Maués (PA) Alta Floresta (MT) 

Minerais 3,0-4.2 4,0-4,5 

Cafeína 4,8-6,0 4~2 -5,0 

Lipídios 12,0 - 18,0 9,0-13,0 

Ácido clorogênico 5,5 -8,0 7,0 -10,0 

Ácidos alifáticos 1,5-2,0 1,5 - 2,1 

Oligossacarídios 6,0-8,0 5,0- 7,0 

Polissacarídios totais 50,0 - 55,0 37,0 -47,0 

Aminoácidos 2,0 2,0 

Proteínas 11 ,0-13,0 11 ,0-13,0 

5.1.3.2 - SOLVENTES 

Os solventes orgânicos utilizados no preparo, extração e coleta das 

amostras foram de grau analítico e fornecidos pela firma Merck S.A. : 

metanol, etanol , clorofórmio, isopropanol , diclorometano, acetona, hexano, e 

propilenoglicol, hexano. 
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Figura 14: Sementes de guaraná (Pau//inia cupana Kunth, Sapindáceae)

como se encontram no guaranazeiro, em estado natural.
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Figura 15: Unidade de fabricação de café descafeinado, em Düsseldorf, na

Alemanha.

5.1.3.3 - REAGENTES

Todos os·reagentes foram de reconhecidos fornecedores (Carlo Erba,
. ~

Merck, Queel, e Fluka). Foram utilizados: ácido clorídrico, metanol, etanol,

sulfato de sódio anidro e hidróxido de sódio, grau p. a.
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5.1.3.4 - GASES 

Os gases utilizados neste trabalho foram: dióxido de carbono (C02) , 

com pureza de 99,9% e nitrogênio (N2), com 99,9% de pureza, obtidos da 

White Martins S.A., Rio de Janeiro, RJ. Os gases foram fornecidos pela 

firma White Martins, que também emprestou a unidade de extração, em 

forma de comodato. 

Começamos trabalhando com um cilindro de dióxido de carbono, tal 

como fora fornecido pela White Martins. 

Devido a problemas de cavitação na bomba, levava-se um certo 

tempo até a pressurização do gás. Passamos a usar um cilindro com 

pescador a pressurização foi rápida, porque assim, utiliza-se diretamente a 

fase líquida do dióxido de carbono. 

A pressão interna do cilindro de gás era insuficiente para atingir a 

pressurização e foi necessário aumentar a pressão para mais de 75 bars, 

que já é acima da pressão crítica. 

A partir desta pressão a bomba não apresentou mais problemas de 

cavitação e a pressão foi regulada para a pressão de trabalho. 

O dióxido de carbono (grau super seco), fornecido pela filial Osasco, 

da White Martins S.A. , tinha a pureza de 99,9%, necessária para a extração 

num fluxo de 10-55 kg/h, mesmo assim, foi filtrado na linha por um filtro de 5 

mm, para reter partículas sólidas que pudessem estar nas linhas de ligação 

ou tivessem se desprendido durante a instalação do cilindro de gás ao 

aparelho. 
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5.1.3.5 - CAFEíNA PADRÃO 

A cafeína padrão usada na análise e na extração era de grau 

reagente importado Merck, 99,5% de pureza, lote 022C 197855, com cinco 

anos de validade a partir da data de fabricação. 

A interpretação do número do lote de produtos Merck é a seguinte: 

O - ano de fabricação (2000) ; 

22 - semana de fabricação dentro do ano; 

C - seqüência de emissão do lote no mês; 

197855 - número real do lote. 

5.2 - MÉTODOS 

5.2.1 - PREPARAÇÃO DAS AMOSTRAS 

Antes de carregar o extrator com as sementes de guaraná foram 

realizadas análises granulométricas e determinações dos teores de 

umidade. 

Para determinar o tamanho médio das sementes de guaraná foi 

usado o método comum das peneiras padronizadas. Uma quantidade exata 

de 50 gramas de sementes foi colocada no topo de uma série de peneiras 

durante 10 minutos, obtendo-se um diâmetro médio de 5,69 mm para as 

sementes inteiras e 3,30 mm para sementes partidas grosseiramente. Os 

dados são apresentados na tabela VI e V", página 123. 
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Tabela VI: Análises granulométricas da amostra de sementes de guaraná 

inteiras 

Número da peneira. Valor médio das Fração ponderai 

(US standard) . partículas (em mm) Retida (em p%) 

2 a 3,5 8,10 13,90 

3,5 a 4 5,69 82,92 

4a6 4,01 3,184 

Tabela VII : Análises granulométricas de uma amostra de sementes de 

guaraná partidas 

Número da peneira. Valor médio da . Fração ponderai 

(US standard). partícula (mm) retida (em p%) 

2 a 3,5 8,10 0,50 

3,5 a 4 5,70 7,24 

4a6 4,01 48,06 

6a8 2,8 31 ,24 

8 a 10 2,0 12,96 

As sementes de guaraná (Paullinia cupana Kunth, Sapindaceae) 

foram secas em estufa a 40°C por 24 horas, para permitir a uniformização 

do teor de umidade. 

As sementes foram homogeneizadas em aparelho misturador em V e 

depois divididas em porções iguais. Os materiais foram estocados em sacos 

plásticos duplos, revestidos externamente com papel Kraft, à temperatura 

ambiente e ao abrigo da luz, até a análise e extração. 
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o solvente extrator para a obtenção das oleorresinas de guaraná foi 

obtido pela mistura de 665 gramas de etanol 96° com 335 gramas de água 

destilada, de acordo com a tabela indicativa de diluições da Farmacopéia 

Brasileira 11, página 1191 (91) e ajustada para 700 GL, com o auxílio de um 

alcoômetro de Gay-Lussac. 

A umidade foi determinada pelo método de estufa, a uma temperatura 

de secagem de 105°C, durante 24 horas. 

As sementes de guaraná utilizadas neste experimento tiveram seus 

teores de umidade ajustados para ficarem na ordem de 20% em base 

úmida, em ambientes de umidade controlada e saturada. 

5.2.2 - PROCESSOS DE EXTRAÇÃO 

Cada uma das partes preparadas de acordo com o item 5.2.1. foi 

extraída (sempre que possível), por cada um dos processos: de extração 

convencional (extração por solventes) e extração por fluido supercrítico. 

Para a cafeína pura utilizou-se o mesmo extrato r e as mesmas 

condições de extração usadas para as sementes de guaraná. 

No extrator foram colocadas esferas de vidro de diâmetro médio de 4 

mm misturadas com a quantidade corresponderite de cafeína, deixando a 

substância pura bem distribuída ao redor das esferas, de modo a evitar que 

o processo de transferência de massa interferisse nas extrações. 
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5.2.2.1. - EXTRAÇÃO POR SOLVENTES 

Os extratos ou oleorresinas foram obtidos pela extração com etanol 

(álcool etílico) 70° GL, em aparelho extrator Soxhlet, capacidade 1,0 litro, de 

vidro, com manta aquecedora elétrica e condensador. 

Foram pesadas 200 gramas das sementes, adequadamente moídas 

colocadas no extrator Soxhlet, dentro de um cartucho de papel de filtro. 

Considerou-se como adequadamente moídas as sementes de 

guaraná que atenderam a classificação de pó grosso, pela descrição da 

Farmacopéia Brasileira (91). 

A droga vegetal moída deve ser classificada de acordo com o 

tamanho de partículas que devem ser adequadas para o processo de 

extração, considerando o equipamento empregado. 

A moagem do material vegetal, independente de sua natureza e do 

tipo do moinho utilizado, resulta na produção de certa quantidade de 

partículas muito finas, as quais devem ser afastadas. 

Assim, a operação de moagem foi complementada pela tamisagem do 

material obtido e as partículas que excederam o tamanho padrão voltaram 

ao moinho para serem reduzidas e o pó muito fino foi descartado. 

A Farmacopéia Brasileira (91) classifica o pó em grosso, quando este 

passa em sua totalidade pelo tamis n° 20 e, no máximo, 40% pelo tamis n° 

60. 
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Os números dos tamises são especificados pela Associação 

Brasileira de Normas Técnicas - ABNT e representam uma maneira prática 

de identificá-los. A Tabela VIII, página 127: relaciona a abertura da malha 

dos tamises e sua correspondência com a denominação utilizada pela 

ABNT. 

Em seguida o extrato r Soxhlet foi acoplado ao balão de boca 

esmerilhada e adicionou-se a solução hidroalcoólica, de modo a encher o 

extrato r e ocupar um pouco mais da metade do volume do balão. 

O conjunto foi acoplado a um condensador e a uma manta 

aquecedora elétrica. A extração foi efetuada durante 18 a 24 horas, ou o 

suficiente para se obter a exaustão das drogas, em conformidade com o 

método da AOAC (13) , de acordo com o procedimento descrito na 

Farmacopéia Brasileira, 2a edição (91). 

Os extratos hidroalcoólicos obtidos foram evaporados em rotavapor 

Büchii, à pressão reduzida e temperatura não superior à temperatura de 

50°C. 

Os extratos foram pesados e guardados em frascos de vidro 

herméticos com tampa de teflon, em geladeira a temperatura de 8°C. 

Foram realizadas dez (10) extrações de cada uma das amostras de 

sementes de guaraná. 
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Tabela VIII: Abertura de malha dos tamises, segundo a Farmacopéia 

Brasileira, 2a edição, página 666. 

N° do tamis Abertura nominal da malha (11m) 

10 2000 

20 840 

40 420 

60 210 

80 177 

100 149 

5.2.2.2 - EXTRAÇÃO POR FLUIDO SUPERCRíTICO 

Foram pesadas 1000 gramas das amostras de sementes de guaraná 

de tamanho adequado. Em seguida, as amostras foram submetidas à 

extração em um sistema de extração por fluido supercrítico, PPI Fe , ES-204 

(Figura 8, página 97), seguindo o procedimento descrito a seguir: 

As amostras foram colocadas no extrator e a tampa foi 

hermeticamente fechada e lacrada. 

o dióxido de carbono proveniente do cilindro e o do reciclado no 

condensador foi transferido para a bomba de alta pressão. A pressão de 

extração empregada foi de 350 bars. 
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o líquido a alta pressão permaneceu no pré-aquecedor até atingir a 

temperatura de extração (aproximadamente 50°C) e o solvente, agora um 

fluido supercrítico, foi bombeado para o extrator, até atingir um valor um 

pouco acima da pressão requerida para a extração (aproximadamente 380 

bars). 

A temperatura foi mantida constante, através da camisa de 

aquecimento elétrica do extrator. Após atingir a pressão e a temperatura 

desejadas no extrator, foram iniciados a contagem do tempo de contato e o 

número de passagens de fluido através das amostras. 

A pressão do solvente deixando o extrator, seguindo para o 

separador, foi diminuída, à medida que passou através da válvula de 

controle de pressão. O soluto, isto é, o dióxido de carbono supercrítico 

contendo os materiais dissolvidos, foi constantemente transferido para o 

separador. 

Foi usado o método de extração do modo dinâmico, isto é, o dióxido 

de carbono foi circulado através das amostras até a exaustão das sementes. 

Considerou-se a exaustão das sementes quando cessou a saída de extrato 

pela válvula de saída do separador. 

Os extratos foram coletados, separando-se o gás para 

reaproveitamento em novas passagens através das amostras, conforme 

descrito anteriormente. No final, os extratos concentrados desejados foram 

separados através da válvula de saída do separador. 

O dióxido de carbono que deixou o separador foi passado através do 

filtro de duplo estágio, para a remoção de partículas e através de um 

medidor de fluxo de massa para quantificação, antes de ser reciclado. 
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Dióxido de carbono adicional foi circulado do cilindro de gás, através 

da válvula reguladora para refazer o fluxo e a pressão, sempre que 

necessário. 

Os extratos obtidos foram colocados em frascos de vidro herméticos, 

com tampa de teflon e guardados em geladeira a 8°C. 

Além do que já foi descrito anteriormente, desenvolvemos um "modus 

operandi" próprio para o aparelho, que detalha e especifica cada uma das 

etapas da operação de extração por fluido supercrítico (anexos 11 .1-11.3). 

Os procedimentos descritos nos anexos são necessários para a 

validação do processo de extração supercrítica das sementes do guaraná e 

ficam fixados na seqüência conforme descritos. 

5.2.3 - EXTRAÇÃO DE AMOSTRAS E ANÁLISES EFETUADAS 

5.2.3.1 - EXTRATO DE GUARANÁ 

Foram extraídos 200 gramas de cada uma das drogas moídas 

adequadamente, com 5% de propilenoglicol e etanol (álcool etílico) 70oGL, 

durante 24 horas, na temperatura de aproximadamente 80°C, no aparelho 

extrator Soxhlet (vide 5.2.2.1 ). 

A concentração do extrato foi padronizada com álcool 70oGL, para 

reconstituir a concentração 1: 1, isto é, que 1 grama de extrato contenha 1 

grama de sementes, para facilitar sua aplicação na indústria de refrigerantes 

e sorvetes. 
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Foram extraídos 1000 gramas de cada uma das amostras de 

sementes de guaraná, durante 30 min., à temperatura de 50°C e 350 bars 

de pressão, usando 5% de metanol como cossolvente, no extrator PPI FC 

ES-204 (vide 5.2.2.2). 

A massa semi-sólida assim obtida foi diluída em 5% de 

propilenoglicol (PG) e etano I 70oGL, para reconstituir a concentração 1:1, 

isto é, que 1 grama do extrato corresponda a 1 grama de sementes, do 

mesmo modo que o efetuado com o extrato obtido pela extração no 

aparelho extrato r de Soxhlet. 

Todas as extrações foram realizadas 10 vezes e calculados os 

valores médios dos resultados obtidos. 

5.2.4 - ANÁLISE 

A composição volátil dos extratos e destilados foi determinada 

utilizando-se um cromatógrafo a gás Hewlett-Packard 5840A, com coluna 

capilar, fase estacionária OV 1 0125M com 50 m de comprimento x 0,25 mm 

d.i. x 0,65 Ilm de espessura do filme, equipado com programação de 

temperatura da coluna: 5 min a 80°C, 4°C/min até 140°C e 10°C/min até 

280°C e injetor com splitter. Este dispositivo permite injetar uma 

concentração maior da amostra, sendo que parte vai para a coluna e parte 

vai para o descarte para não prejudicar a coluna. 

Esta parte descartada pode servir para uma identificação qualitativa 

de componentes, em adaptação própria, na saída do gás de arraste. O 

acompanhamento é feito pelo odor exalado pelo componente eliminado e 

arrastado pelo gás nitrogênio. 
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As temperaturas do injetor e detetor foram mantidas a 300°C. Como 

gás auxiliar foi usado o nitrogênio (N2), na razão de 20 mLlmin e como gás 

de arraste foi usado o hidrogênio. Foi injetado 1 JlL de solução a 1 %, em 

metanol (vide 4.3.3.4). 

A presença de cafeína nos extratos foi comprovada extraindo e 

diluindo-se os mesmos em clorofórmio, seguindo-se uma análise 

cromatográfica na faixa do ultravioleta, no aparelho Ergo Ultra VGA Vectro 

XM HP, modelo 8453, contra padrão de cafeína em duas concentrações 

diferentes. Como na leitura direta havia muitos interferentes e sobreposição 

de picos, efetuou-se uma segunda leitura, agora como derivada segunda, 

nas mesmas condições. 

A identificação das amostras foi feita através de comparação com 

dados da literatura (179, 180, 182). 

As substâncias não voláteis foram avaliadas pela eXtração de 

quantidades conhecidas dos extratos com cloreto de metileno, seguida da 

evaporação do resíduo até a secura, em banho de vapor d'água e pesagem 

em balança analítica Sartorius. 

A parte solúvel em cloreto de metileno foi evaporada a temperatura 

de 30°C, em evaporador Büchi, a vácuo até que todo o cloreto de metileno 

se evaporasse. 

Foram calculados, o teor de substâncias não voláteis e a quantidade 

de óleo essencial presente nos extratos (13,25,170,171). 

Para a realização das análises organolépticas foi pedida a 

colaboração de um painel de degustadores treinados das Indústrias 

Reunidas Jaraguá, composto de 12 analistas sensoriais (2,13,128,170,171). 
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A cafeína residual nas amostras, após as extrações e a massa 

esverdeada encontrada nos extratos obtidos, foi estimada conforme os 

métodos n° 3.138 e 30.020, da AOAC-Official Methods of Analysis e 

calculados como peso (13). 

A cafeína das sementes e dos extratos de guaraná foi determinada 

por método gravimétrico de acordo com o procedimento descrito na 

Farmacopéia Brasileira, 2a edição, página 512 (91) e espectrofotométrico no 

ultravioleta (91,345). 

Pela prescrição da Farmacopéia Brasileira 2a edição, o guaraná 

determinado segundo o método de análise da monografia deve conter no 

mínimo 4% de cafeína (91 ). 

o método oficial usado para o doseamento da cafeína em nosso 

estudo de validação de processo foi o seguinte: 

"Foram introduzidos 5g de guaraná, em pó, (tamis 80), num funil 

separador de 200 cm3 de capacidade e adicionados 40 cm3 de clorofórmio R 

e 5 cm3 de hidróxido de amônio diluído SR. 

A mistura foi agitada vigorosamente durante 10 minutos e deixada em 

repouso durante 30 minutos. Separado o clorofórmio e filtrado rapidamente 

por algodão hidrófilo, repetindo esta extração, mais três vezes com 25 cm3 

de clorofórmio R de cada vez. 

Reunidos os extratos clorofórmicos em um frasco de Erlenmeyer de 

300 cm3 de capacidade e destilado a maior parte do clorofórmio, em 

aparelho destilador simples. Adicionado ao concentrado 1 cm3 de álcool R e 

evaporado até secura, em banho-maria. 
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Juntados ao resíduo 15 cm3 de água destilada, 0,5 cm3 de ácido 

sulfúrico diluído SR e fervido suavemente durante dois minutos: resfriado e 

filtrado por papel para um funil separador. Lavado o frasco e o filtro com 

duas vezes 10 cm3 de água destilada, recolhida a água de lavagem no 

mesmo funil separador. 

Alcalinizado o meio com hidróxido de amônio diluído SR, a cafeína foi 

extraída com porções sucessivas de 30, 25 e 20 cm3 de clorofórmio R. 

Recolhidos os extratos clorofórmicos em um frasco de Erlenmeyer de 250 

cm3 de capacidade, filtrado através de algodão hidrófilo; eliminado o 

clorofórmio por destilação em aparelho destilador simples, até cerca de 5 

cm3 e transferido o concentrado, com ajuda de várias porções de clorofórmio 

R, para uma cápsula previamente tarada. 

Adicionado 1 cm3 de álcool R e evaporado até a secura, em banho-

maria. 

Dessecado em estufa a 80°C, durante 2 horas: o peso do resíduo, 

depois de resfriado, deve ser, no mínimo, de 0,16 g, o que corresponde a 

um mínimo de 4% de cafeína anidra no guaraná dosado". 

As análises de densidade, teor, rotação ótica, índice de refração, 

solubilidade e resíduo seco, foram realizadas nos Laboratórios de 

Farmacognosia da Universidade Anhembi Morumbi e do Centro 

Universitário da FMU (25,40,87,90,91,345,346,347). 
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CAPíTULO 6 

RESULTADOS 

6.1 - EXTRATO DE GUARANÁ 

Foram obtidos extratos de guaraná (Paullínia cupana Kunth, 

Sapindaceae) por extração supercrítica (SFE), com as seguintes 

características: 

a) Alta Floresta (MT) - 4,8% de teor de cafeína, 14,0% de resíduo 

seco, densidade (25°C) = 0,9920, cor marrom esverdeado, insolúvel em 

água; 

b) Maués (PA) - 5,1% de teor de cafeína, 9,2% de resíduo seco, 

densidade (25°C) = 0,8980, cor marrom escuro, boa solubilidade em água. 

Os extratos de guaraná (Paullinia cupana Kunth , Sapindaceae) 

obtidos por extração pelo Soxhlet com água, etanol e propilenoglicol, 

apresentaram os seguintes resultados: 

a) Alta Floresta - 3,8% de teor de cafeína, 22% de resíduo seco, 

densidade (25°C) = 0,9965, cor marrom esverdeado e insolúvel em água; 

b) Maués - 4,3% de teor de cafeína, 15,2% de resíduo seco, 

densidade (25°C) = 0,9945, levemente solúvel em água. 

Na análise dos extratos e oleorresinas obtidos com as sementes de 

guaraná e empregando o método oficial da Farmacopéia Brasileira, isto é, 
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pelo método gravimétrico, encontrou-se os teores de cafeína constantes da 

Tabela VIII e IX, respectivamente (abaixo). 

Tabela VIII : Teores de cafeína dos extratos obtidos com a extração por 

fluido supercrítico e das oleorresinas obtidas com a extração por aparelho 

Soxhlet das sementes de guaraná provenientes de Maués (PA) e de Alta 

Floresta (MT). 

Alta Floresta 
Soxhlet Fluido Su.eercrítico 

3,80 4,80 
3,85 4,81 
3,64 4,76 
3,83 4,80 
3,80 4,79 
3,85 4,81 
3,94 4,77 
3,85 4,78 
3,81 4,80 
3,83 4,78 

Soxhlet 
4,30 
4,30 
4,26 
4,25 
4,30 
4,23 
4,27 
4,28 
4,39 
4,36 

Maués 
Fluido Su.eercrítico 

5,10 
5,30 
5,10 
5,30 
5,25 
5,20 
5,26 
5,18 
5,26 
5,24 

Tabela IX: Teores de cafeína recuperados com a extração por fluido 
supercrítico da cafeína padrão acrescentada. 

Acrescentado % % % 
80,00 4,16 100,00 5,20 120,00 6,24 

Recuperado 
79,23 4,12 100,00 5,20 118,85 6,18 
80,00 4,16 99,81 5,19 119,23 6,20 
79,04 4,11 99,04 5,15 119,42 6,21 
79,23 4,12 98,85 5,14 118,85 6,18 
79,81 4,15 99,62 5,18 119,23 6,20 

A análise dos extratos na espectrofotometria no ultravioleta produziu 
espectros sobrepostos na derivada primeira, quando avaliados na faixa de 
240 a 400 nm, como pode ser verificado na Figura 16, na página 136. 
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o comportamento foi bastante _ semelhante ao da cafeína padrão, 
como podemos verificar pela comparação dos espectros das duas diluições 
da cafeína"- em clorofórmio com as diluições dos extratos no mesmo . 
solvente. 

Já a Figura 17, na página 137, mostra as mesmas amostras e 
padrões analisados por espectrofotometria no ultravioleta, também na faixa 
de comprimento de onda de 240 a 400 nm, só que desta vez usou-se a 
derivada segunda na avaliação. 

Os espectros sobrepostos apresentaram uma diferença na leitura da 
absorbância na região dos 240 nm de comprimento de onda. Se olharmos 
com mais cuidado, podemos verificar esta diferença também na Figura 16. 
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Figura 16: Gráficos sobrepostos das análises dos extratos de guaraná 

(Paullinia cupana Kunth, Sapindaceae) obtidos pelos dois processos 

empregados por derivada primeira no aparelho Ergo Ultra VGA Vectro XM 

da Hewlett Pachard, modelo 8453. 
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Figura 17: Gráficos sobrepostos das análises dos extratos de guaraná 

(Paullinia cupana Kunth, Sapindaceae) obtidos pelos dois processos 

empregados, avaliados por derivada segunda no aparelho Ergo Ultra VGA 

Vectro XM da HewleH Pachard, modelo 8453. 

A análise dos extratos de guaraná efetuadas no aparelho Ergo Ultra 

VGA Vectro XM, da Hewlett Pachard, modelo 8453, forneceu teores de 

cafeína dentro dos limites especificados para extratos comerciais. 

A amostra 5 que corresponde a amostra de extrato 1, foi adquirida no 

mercado em São Paulo e apresentou 4,05% de cafeína; a amostra 3 que 

corresponde ao extrato 2, foi obtida por extração por solvente hidroalcoólico 
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e apresentou teor de 4,55% e a amostra 4, que corresponde ao extrato 3, foi 

obtida por extração supercrítica e apresentou o teor de 5,17% de cafeína. 

As sementes de guaraná estudadas, procedentes dos municípios de 

Maués (PA) e de Alta Floresta (MT), mostraram ser bastante diferentes, no 

que diz respeito à composição química e ao teor de cafeína. 

Parece-nos que existe uma diferença no processamento das 

sementes e que as sementes procedentes do Estado do Mato Grosso, não 

foram adequadamente torradas e por isso continham uma quantidade maior 

de óleo fixo e outros componentes. 

Esta diferença conferiu aos seus extratos uma cor esverdeada, 

diminuindo a sua solubilidade em água. 

6.2. ANÁLISE ESTATíSTICA 

Numa primeira etapa foram estudados parâmetros como a faixa de 
variação, a média simples, o erro padrão da média, o desvio padrão e a 
variância. 

Estes parâmetros foram relacionados com os dados obtidos em 
função da procedência das sementes, comparados com os métodos de 
extração utilizados. Os resultados encontram-se na Tabela X, na página 
139. 

Na etapa seguinte foram analisados os dados obtidos de cada um 
dos processos com as sementes de uma única procedência, lançando-se 
mão da análise estatística descritiva, cujos resultados foram relacionados na 
Tabela XI, na página 139. 

Esta Tabela mostra os dados obtidos pela extração supercrítica das 
sementes de guaraná procedentes do município de Alta Floresta, de Estado 
do Mato Grosso. 
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Tabela X: Análise descritiva dos teores de cafeína obtidos com os 
processos de extração por fluido supercrítico e extração por aparelho 
Soxhlet das sementes de guaraná provenientes de Maués (PA) e de Alta 
Floresta (MT). 

Alta Floresta Maués 
Soxhlet Fluido Soxhlet Fluido 

Su~ercrítico Su~ercrítico 

N 10 10 10 10 
Faixa de Variação 3,64-3,82 4,76-4,81 5,23-4,39 5,10-5,30 

Média 3,82000 4,79000 4,29400 5,21900 
Erro padrão da 0,02371 0,00537 0,01551 0,02311 

média 
Desvio padrão 0,07498 0,01700 0,04903 0,07310 

Variância 0,00562 0,00029 0,00240 0,00534 

Tabela XI: Análise estatística descritiva dos teores de cafeína obtidos com 
os processos de extração por fluido supercrítico de sementes de guaraná 
provenientes de Alta Floresta (MT). 

Análise estatística descritiva do teor de cafeína, extratos obtidos por fluído 
supercrítico de sementes de Alta Floresta (MT) 

N Mínimo Máximo Média Desvio Variância 
padrão 

Estatistico Estatístico Estatistico Estatística Erro Estatístico Estatistica 
padrão 

EOR 10 4,7600 4,8100 4,7900 5,3748 1,6996 2,8890 
°Válido 10 

- - ----------------- -------_._- --
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Tabela Xtl: Análise estatística descritiva dos teores de cafeína obtidos com 
os processos de extração por aparelho Soxhlet das sementes de guaraná 
provenientes de Alta Floresta (MT). 

Análise estatística descritiva do teor de cafeína, extratos obtidos por 
. Soxhlet de sementes de Alta Floresta (MT) 

Número Mínimo Máximo Média Desvio Variância 
padrão 

Estatísti Estatístico Estatistico Estatística Erro Estatís Estatístic 
co ' padrão tico a 

TEOR 10 3,6400 3,9400 3,8200 2,3711 7,4981 5,6220 

N° 10 
Válido 

-

Média do teor de cafeína extraído em Alta Floresta. 

Fluido Supercrítico Soxhlet 

Método de Extração 

Figura 18: Gráfico das médias dos teores de cafeína obtidos com os 
processos de extração por fluido supercrítico e extração por aparelho 
Soxhlet das sementes de guaraná provenientes de Alta Floresta (MT). 
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Média do teor de cafeína extraído das sementes de Maués (PA). 
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Figura 19: Gráfico das médias dos teores de cafeína obtidos com os 
processos de extração por fluido supercrítico e extração por aparelho 
Soxhlet das sementes de guaraná provenientes de Maués (PA). 

Tabela XXI : Correlações com os coeficientes da análise de regressão dos 
teores de cafeína obtidos com os processos de extração por fluido 
supercrítico da cafeína adicionada e recuperada. 

CORRELAÇÕES COM COEFICIENTE 
V'lodelo Adicionado 
Correlações Adicionado 1.000 
Covariancias Adicionado 1.067E-07 

a Variável dependente: Extraído 
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Tabela XXIII: Diagnósticos de colinearidade da anál ise de regressão dos 
teores de cafeína obtidos com os processos de extração supercrítica da 
cafeína adicionada e recuperada. 

DIAGNOSTICOS DE COLlNEARIDADADE 
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Valor lndice Proporções de Variância 
próprio condicional 

Modelo Dimensão (Constante) Adicionado 

1 1 1.987 1.000 .01 .01 
2 1.307E-02 12.329 .99 .99 

, 

Variável dependente: EXTRAIDO 

Tabela XXIV: Resíduos estatísticos da análise de regressão dos teores de 
cafeína obtidos com os processos de extração supercrítica da cafeína 
padrão adicionada e recuperada. 

RESIDUOS ESTATíSTICOS 

Mínimo Máximo Médio Desvio N 
padrão 

Valor previsto 4,13500023 6,19700003 5,16600000 .87135404 15 

Resíduo -2,60000005 3,4000002 5,9211895 1,9910514 15 
Valor padrão -1 .183 1.183 .000 1.000 15 
.Qfevisto 
Resíduo -1 .258 1.646 .000 .964 15 
padrão . 
Variável dependente: EXTRAIDO 
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Figura 20: Representação Boxplot dos teores de cafeína obtidos com os 

processos de extração supercrítica das sementes de guaraná provenientes 

do município de Alta Floresta (MT) . 
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Figura 21 : gráfico dos teores de cafeína obtidos com os processos de 

extração das sementes de guaraná provenientes dos municípios de alta 

Floresta (MT) e Maués (PA), 

Na figura 21 , acima, os pontos indicam as médias do teor de cafeína 

extraído. As barras de erro apresentam o intervalo de confiança de 99% em 

relação à média. 
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Figura 22: Representação Boxplot dos teores de cafeína obtidos com os 

processos de extração com solventes no aparelho Soxhlet das sementes de 

guaraná provenientes do município de Alta Floresta (MT) 
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Figura 23: gráfico de médias dos teores de cafeína recuperados , obtidos 

com o processo de extração supercrítica, da cafeína adicionada de 80, 100 

e 120% do valor teórico estimado. 

Na Figura acima, os pontos indicam as médias do teor de cafeína 

extraído. As barras de erro apresentam o intervalo de confiança de 99% em 

relação à média. 
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Figura 24: gráfico Boxplot da porcentagem de teores de cafeína 

recuperados da matriz, obtidos pela extração supercrítica, considerando os 

valores recuperados após a adição de 80, 100 e 120% de cafeína padrão 

sobre o valor teórico estimado. 

A Figura 24 mostra os resultªdos em Boxplot da porcentagem de cafeína 

recuperada da matriz pelo método de Fluido Supercrítico, considerando os 

valores recuperados obtidos quando foram adicionados 80%, 100% e 120% 

de cafeína. 
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Figura 25: Representação . de um gráfico 'Scatterplot", mostrando os teores 

de cafeína obtidos com os dois processos de extração, com as sementes de 

guaraná das duas regiões diferentes testadas. 
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CAPíTULO 7 

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Comparando-se o extrato de guaraná (Paullinia cupana Kunth, 

Sapindaceae) obtido pela extração por fluido supercrítico com a oleorresina 

obtida pela extração com solvente (álcool 70° Gl) no aparelho Soxhlet, 

verifica-se que existe uma diferença muito grande no conteúdo de 

substâncias não voláteis. 

Foram encontrados 9,50% de substâncias não voláteis no extrato, 

usando o processo de extração por fluido supercrítico (SFE) e 35% no 

extrato obtido pela extração com o aparelho Soxhlet, usando álcool 70oGL. 

Acredita-se que o álcool por ser de uma polaridade superior ao 

dióxido de carbono supercrítico, solubiliza os componentes não voláteis 

presentes nas amostras, que aumentam o rendimento quantitativo da 

oleorresina. 

Estes componentes não voláteis em nada contribuem para o aroma e 

o sabor (90). Na extração por dióxido de carbono supercrítico, esses 

componentes inertes estão em quantidades menores. 

O rendimento do extrato de guaraná (Paullinia cupana Kunth, 

Sapindaceae) obtido com a extração por fluido supercrítico foi de 7,5% em 

peso, com um conteúdo de substâncias não voláteis de 9,50%. 
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Na extração por álcool etílico (etanol) 70° GL, embora o rendimento 

!m peso fosse maior (8,25% de oleorresina em peso), o conteúdo de 

iubstâncias não voláteis também foi mais alto (35%). 

Descontando-se o material inerte, representado pelas substâncias 

lão voláteis nos dois extratos, podemos concluir que o rendimento na 

!xtração por fluido supercrítico foi efetivamente superior, maior, em termos 

eais (6,78% do dióxido de carbono supercrítico contra 5,36% da 

lleorresina, obtida com a extração por solventes) . 

Na análise por cromatografia em camada delgada dos extratos foram 

jentificadas as xantinas teobromina (Rf-O,22), teofilina (Rf-O,37) e cafeína 

Rf-O,57) . 

o menor tempo de duração para a extração por fluido supercrítico 

leve-se a maior penetração do solvente nas partículas das sementes. 

Em 30 minutos de extração o conteúdo de óleos fixos (esverdeados) 

JI consideravelmente mais baixo no extrato por dióxido de carbono 

iupercrítico, o mesmo acontecendo com a cor do extrato, o que diminui 

ambém o teor de não voláteis. 

Isso mostra que a solubilidade da cafeína em dióxido de carbono 

,upercrítico é bastante alta assim, uma quantidade máxima de extrato é 

Ibtida das sementes de guaraná, mesmo com uma extração de no máximo 

:0 minutos. 

As solubilidades da cafeína pura em dióxido de carbono supercrítico 

leterminadas a 40°C, 50°C e 60°C, de 150 a 375 bares são apresentadas 

la figura 26, página 156. 
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Observa-seque a solubilidade da cafeína aumenta com a pressão em' 

todas as ..temperaturas investigadas, apresentando um comportamento 

retrógrado nas pressões baixas (uma diminuição na solubilidade com o 

aumento da temperatura) . 

Estes resultados estão em concordância qualitativa com os 

resultados obtidos por Stahl et aI. (306). O comportamento retrógrado é uma 

característica típica dos processos de extração supercrítica e é atribuído, 

principalmente, a um compromisso entre os efeitos da pressão de vapor que 

aumenta com a temperatura e o efeito da densidade do solvente que diminui 

com a temperatura, o que resulta na redução da solubilidade. Este 

comportamento retrógrado é uma manifestação da predominância da 

densidade que é muito sensível a temperatura nestas condições. 

100~---------------------

80 I 11"" ...... 

60 I *="'~---

40 I .~ 

201 .... / .1< 

0 -.- . 

':>~ CO~ ,,~ t)..~ (\~ t;:)~ ~~ f!o~ 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

.....40°C 

-- SO°C 

--60°C 

Figura 26: Solubilidade da cafeína pura (em fração molar/20x10-4) no 
CO2 supercrítico a 40, 50 e 60°C e pressões de 150 a 375 bar. 
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A solubilidade da cafeína pura foi determinada em 40, 50 e 60 graus 
centígrados e pressões de 150 a 375 bares, com a finalidade de calibrar o 
aparelho, comparando estes valores com os dados da literatura existentes 
O. O desvio padrão foi da ordem de 2%. 

Um modelo termodinâmico que utiliza uma equação de estado de 
quarta ordem foi usado para correlacionar a solubilidade da cafeína no 
dióxido de carbono supercrítico. Esta tem a seguinte fórmula: 

RT a' - c - d/v 

P=-- (1 ) 

v-b v(v - b) + b(v - b) 

As sementes de guaraná (Paullinía cupana Kunth, Sapindaceae) 
moídas foram analisadas quanto a granulometria, fornecendo os resultados 
constantes na Tabela XXV, sendo classificadas como pó moderadamente 
grosso. 

Tabela XXV: Análise granulométrica de uma amostra de sementes de 
guaraná (Paullinía cupana Kunth, Sapindaceae) moída. 

Tamanho da malha 
(Peneira Tyler) 

16 
20 
30 
40 
50 
80 

X médio (mm) 

1,190 
0,840 
0,590 
0,420 
0,297 
0,177 

Fração retida 
% em peso 

0,49 
8,01 

42,06 
32,11 
11 ,27 
6,06 

A pressões maiores que 290 bars, as solubilidades comportam-se, 

normalmente, aumentando com a temperatura. Neste caso, o aumento da 

pressão de vapor é mais que suficiente para compensar a diminuição da 

solubilidade, devida á redução da densidade. 
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As solubilidades da cafeína pura a 40°C foram obtidas com o objetivo 

de compará-Ias aos dados da literatura (154). A tabela XXVI, abaixo, mostra 

boa concordância dos dados obtidos neste trabalho a uma temperatura de 

40°C com os dados da literatura, com um desvio padrão de apenas 2%. 

Um modelo termodinâmico que utiliza uma equação de estado de 

quarta ordem foi usado para correlacionar a solubilidade da cafeína no 

dióxido de carbono supercrítico. 

Detectou-se a presença de outras substâncias, as quais não foram 

estudadas mais detalhadamente, frente ao interesse focalizado nos 

princípios ativos, como a cafeína. 

Tabela XXVI : Solubilidade da cafeína pura no dióxido de carbono 

supercrítico a 40°C. 

Pressão Solubilidade Solubilidade (fração molar 

(Bares) (fração molar x1 04 x104 

Este trabalho Dados de Johannsen e 

Brunner (136) 

285 2,89 2,95 

330 3,54 3,29 

345 3,87 3,87 
~------ ~~ 

As amostras de sementes de guaraná (Paullinia cupana Kunth , 

Sapindaceae) estudadas, procedentes do município de Maués (PA) e do 

município de Alta Floresta (MT), se mostraram bastante diferentes, no que 

diz respeito à composição química e ao teor de cafeína. 
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Atribuímos esta diferença ao processamento . das sementes na 

origem, o que conferiu aos seus extratos a cor esverdeada mais forte e 

piorou em muito sua solubilidade em água, fator de primordial importância 

para a indústria de refrigerantes 

As sementes de guaraná (Paullinia cupana Kunth, Sapindaceae) 

continham um teor médio de 5,2% de cafeína, os extratos obtidos por SFE 

apresentaram um teor de cafeína de 4,8% (Alta Floresta) e 5,1% (Maués), o 

que dá uma eficiência de extração de 92,3% e 98,0%, respectivamente. 

Estes resultados são bem melhores do que os alcançados pela 

extração por solventes: 3,8% e 4,3% de rendimento e 73,0% e 82,7% de 

eficiência de extração. 

Em ambos os casos, os extratos foram insolúveis em água. No 

resultado do resíduo seco, podemos observar que os extratos de sementes 

de guaraná (Paullinia cupana Kunth , Sapindaceae), procedentes do 

município de Alta Floresta (MT) foram sempre maiores do que os das 

sementes de guaraná originárias do município de Maués (PA), o que pode 

ser devido à extração de outros componentes presentes nas sementes de 

guaraná, como óleos fixos, o que pode também explicar a baixa solubilidade 

dos extratos em água. 

Comparando apenas os extratos obtidos pelos dois processos de 

extração entre si, podemos concluir que os obtidos por dióxido de carbono 

supercrítico são mais específicos, extraindo apenas os componentes 

responsáveis pelo sabor e os ativos como a cafeína, o que se confirmou 

pela melhor avaliação destes pelo painel de degustação e pela 

determinação do teor de cafeína. 
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Mas, acreditamos ser a diferença entre as sementes entre SI , 

unicamente devido ao preparo das sementes de guaraná (Paullínia cupana 

Kunth, Sapindaceae) na região de Alta Floresta (MT) e no município de 

Maués (PA), como comentado anteriormente. 

Como a intenção era a de extrair o extrato total do guaraná (Paullinia 

cupana Kunth, Sapindaceae), e utilizar o teor de cafeína para validar o 

método de extração com o dióxido de carbono supercrítico, foi usada uma 

pressão de 350 bars, caso se desejasse extrair apenas a cafeína e obter o 

guaraná descafeinado seriam necessários, apenas 80 bars de pressão, na 

temperatura de 50°C, mas a extração perderia em eficiência. 

As medidas de pressão podem ser transformadas umas nas outras 

utilizando os valores constantes no quadro I, página 161. 

Por questões técnicas foram mantidas as unidades conforme 

descritas nos respectivos manuais e trabalhos originais. Lembrando que 1 

bar corresponde a 105 newtons/m2 ou 0,98697 atmosferas e 1 atmosfera 

corresponde a 1 ,01325x1 05 newtons/m2
. 

Os códigos oficiais ao apresentarem uma metodologia analítica 

pressupõem que esta metodologia foi devidamente validada a partir de uma 

amostra padronizada preparada especificamente para este fim. 

No presente trabalho, uma vez selecionado a substância que serviria 

de suporte para o estudo de validação do processo extrativo, a cafeína, 

procurou-se usar um método analítico oficial já validado, que é o método de 

análise da cafeína, constante na Farmacopéia Brasileira (90) . 

FÁRMACO E MEDICAMENTOS-Produção e Controle Farmacêuticos FCF/USP 



161 

Quadro I: Equivalência de valores de pressão de diferentes notações 

nacionais e internacionais. 

Bar Atm 

0,07 0,07 

0,14 0,14 

0,34 0,34 

0,69 0,68 

6,89 6,80 

68,95 68,05 

A escolha pelo método gravimétrico da cafeína considerou além da 

comprovada eficiência, sua adequação aos laboratórios de controle de 

quqlidade que dispõem de recursos e equipamentos mais modestos. 

Reconhece-se o valor incontestável da HPLC, método preconizado 

pela última edição da Farmacopéia Americana (345) e a análise UV, no 

aparelho Ergo Ultra VGA Vectro XM da Hewlett Pachard, modelo 8453, 

utilizando a derivada segunda (Figuras 16, página 136 e 17, página 137), 

masnão contempla a real condição de trabalho de muitos laboratórios. 

Como já mencionado anteriormente, a mudança na tecnologia de 

extração supercrítica, constitui-se em fator determinante para a revalidação 

do método. 

As amostras das sementes de guaraná (Paullínía cupana Kunth, 

Sapindaceae) padronizadas preparadas para este trabalho foram 

provavelmente diferentes daquela amostra utilizada para a validação da 

metodologia oficial da Farmacopéia Brasileira 11 (90). 
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Neste caso, a aplicação do método gravimétrico foi apenas para 

avaliação preliminar do comportamento deste método e os resultados 

encontrados para estas amostras foram compatíveis com os limites 

esperados e aceitos oficialmente. 

Como o método de extração das sementes de guaraná (Paul/inía 

cupana Kunth, Sapindaceae) por solventes no aparelho Soxhlet é conhecido 

e aceito para a obtenção de extratos de guaraná hidrossolúveis, este foi 

utilizado como método comparativo ao método de extração supercrítico 

proposto. 

A preferência pelos métodos supercríticos justifica-se primeiramente 

oelo bom desempenho em rendimento, pela rapidez na extração e pela 

exatidão e precisão demonstrados, os atributos mais importantes de 

~ualquer processo. 

A maioria dos autores admite que quando estes métodos são bem 

:onduzidos, os valores para a exatidão e precisão, estão compatíveis com 

::>s níveis de exigência adotados nos códigos oficiais e laboratórios de 

medicamentos das indústrias farmacêuticas. 

Um outro atributo muito importante na validação de método de 

extração é o bom desempenho da linearidade obtido pelo método de 

extração supercrítica das sementes do guaraná (Paullinía cupana Kunth, 

Sapindaceae) ao recuperar a cafeína adicionada na proporção de 80, 100 e 

120% sobre o valor esperado, como pode ser visualizado na análise 

estatística dos resultados obtidos. 

Todas estas argumentações conduziram à decisão de fixar as 

:ondições operacionais do presente trabalho para validar o método de 
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extração supercrítica das sementes do guaraná (Paullinia cupana Kunth, 

Sapindaceae). 

o objetivo foi observar os aspectos operacionais mais importantes 

dos dois métodos de extração, iniciando-se pela seleção dos aspectos com 

maior potencial de aplicação, mesmo por aqueles laboratórios de condições 

mais limitadas. 

A exatidão, a precisão e a linearidade entre os muitos itens 

recomendados para a validação de métodos analíticos, são os que mais se 

aplicam para a validação de processos extrativos, segundo a maioria dos 

autores. 

Ao mesmo tempo testar todos os itens de validação resultaria em 

desprendimento exagerado de tempo, custo, dificuldades na aquisição de 

material necessário e outros encargos não garantindo pleno sucesso no 

objetivo da validação. 

Assim, somente os atributos exatidão, precisão e linearidade foram 

usados para permitir um julgamento suficientemente claro e criterioso para a 

validação de método de extração supercrítica das sementes do guaraná 

(Paullinia cupana Kunth, Sapindaceae). 

Lembrando que validação de um método é uma parte integral do 

desenvolvimento deste e que por definição é o processo de provar que um 
-. 

método é aceitável para os fins a que se propõem. 

Para métodos de extração por fluidos supercríticos envolvendo 

compostos orgânicos, os dois parâmetros de validação mais importantes 

são a exatidão e a precisão. 
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Normalmente, a exatidão é determinada pela extração de um material 

padrão de referência (MPR) e calculando a porcentagem recuperada (e 

precisa) relativa aos valores teóricos esperados. 

Alternativamente, a exatidão de um método pode ser determinada 

pela comparação dos resultados do método com os resultados de um 

método alternativo já existente e de uso consagrado (118,193,217). 

Para este trabalho foi usado como método existente alternativo, o 

método da extração por solventes no aparelho Soxhlet. 

Comparado a resultados do método da extração por solventes com o 

aparelho Soxhlet, as recuperações do método da extração supercrítica com 

dióxido de carbono são muito melhores, com uma exatidão média geral de 

99,46% de recuperação de cafeína padrão. 

Como o critério de exatidão para métodos de análise é que a 

recuperação principal será 100 + ou - 2% em cada concentração sobre uma 

faixa de 80 a 120% da concentração alvo, extrapolando-se este critério, 

podemos aceitar o método da extração supercrítica das sementes do 

guaraná como tendo a exatidão adequada para ser validado. 

Como critério de linearidade para um método é que o coeficiente de 

correlação para cada uma das três curvas seja> ou = a 0,99 para a faixa de 

80 a 120% da concentração alvo. 

No trabalho, o valor encontrado foi 1,000, de onde conclui-se que o 

método da extração supercrítica das sementes do guaraná apresenta-se 

com a linearidade adequada para ser validado. 
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Mais importante, o desempenho geral do método supercrítico 

validado, quando comparado ao método existente da extração por solvente 

no aparelho Soxhlet, mostrou uma exatidão de 92,3% contra 73,0% para as 

sement.es provenientes do município de Alta Floresta (MT) e 98,0% contra 

82,7% para as sementes provenientes do município de Maués (PA). 

Os teores de cafeína obtidos com os processos de extração por fluido 

supercrítico e com a extração com solventes pelo aparelho Soxhlet com as 

sementes de guaraná provenientes dos municípios de Alta Floresta (MT) e 

Maués (PA), apresentaram resultados sempre maiores e melhores para os 

dois processos para as sementes provenientes do município de Maués 

(MT), como pode ser visto na tabela VIII , na página 135. 

Na mesma tabela, analisando comparativamente as faixas de 

variação estatística em relação á média dos valores obtidos, verificamos 

valores maiores e mais próximos para os teores de cafeína obtidos pelo 

método da extração supercrítica das sementes de guaraná de ambas as 

procedências. 

Ainda, analisando os erros padrões da média, observa-se uma maior 

constância para os resultados obtidos pela extração supercrítica, o mesmo 

acontecendo com o desvio padrão e a variância. 

Ao observarmos a tabela XVI, na página 142, que compara os dados 

obtidos pelos dois processos de extração pelo método estatístico da 

ANOVA, das sementes provenientes do município de Alta Floresta (MT), 

verificamos que a significância obtida é igual a zero. 

Isto quer dizer que comparando friamente os resultados, na prática, 

não existe uma semelhança estatística entre os dois métodos de extração 

estudados, o que pode ser visualizado na figura 18, página 140, que 
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compara as médias dos teores de cafeína obtidos pelos dois métodos de 

extração. 

Pela tabela XVII, página 143, pode-se concluir que também com as 

sementes de guaraná provenientes do município de Maués (PA) o 

comportamento é semelhante. 

A análise estatística ANOVA também apresentou significância 

estatística igual a zero, mostrando que os dois processos de extração são 

bastante diferentes entre si. A figura 19, página 145, que compara as 

médias estatísticas evidencia este fato. 

Nas observações sobre os atributos dos métodos extrativos 

estudados, os atributos exatidão, a precisão e a linearidade foram 

considerados em todos os casos e nem poderia ser diferente uma vez que 

eles são os mais importantes em qualquer programa de validação. 

Os dados pertinentes a cada processo de extração permitem uma 

análise crítica dos resultados, podendo se comparar o desempenho entre 

eles possibilitando a escolha de um método mais adequado para futura 

aplicação numa amostra específica ou de uma outra procedência. 

O planejamento deste trabalho preocupou-se em avaliar estes três 

atributos. Das alternativas que poderiam ser empregadas para determinar 

exatidão e precisão, optou-se por trabalhar em cada amostra de sementes 

de guaraná (Paullínia cupana Kunth, Sapindaceae) com os dois métodos de 

extração, isto é, o método de extração supercrítica e o método da extração 

com solventes no aparelho Soxhlet. Esta alternativa forneceu um volume de 

dados satisfatórios para o objetivo desta pesquisa. 
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Em relação à linearidade, o usual é determiná-Ia usando-se um 

placebo da amostra ao qual são acrescentados três níveis de padrão do 

fármaco próximos ao teor declarado, englobando também o limite de 

aceitação. 

No trabalho, foi adotado um intervalo de 80 a 120% sobre o valor 

médio de cafeína obtido pelo processo extrativo a ser validado, 

acrescentando-se estas quantidades e usando-se as mesmas condições de 

extração e processamento, para recuperação e melhor observação da 

proporcionalidade das respostas analíticas. 

Na presente pesquisa, não se pretendeu abordar todos os atributos 

de validação de métodos numa amplitude incompatível com as condições de 

trabalho existentes, e sim contribuir com a avaliação de alguns aspectos da 

validação do método da extração supercrítica das sementes de guaraná 

(Paullinia cupana Kunth, Sapindaceae). 

A leitura deste trabalho, desta maneira, poderá servir de indicador 

para futuros trabalhos de validação de métodos supercríticos aumentando a 

conscientização de que os processos de extração supercrítica, a exemplo 

das exigências de órgãos oficiais para os métodos anal íticos, também 

deverão ser validados antes de ser usados como métodos alternativos ou 

mesmo substitutivos aos processos extrativos selecionados atualmente em 

uso. 
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CAPíTULO 8 

CONCLUSÕES 

Os resultados obtidos neste estudo e a sua análise estatística 

permitem chegar as seguintes conclusões: Que o método de extração 

supercrítica das sementes do guaraná (Paullínia cupana Kunth, 

Sapindaceae) procedentes de duas localidades diferentes: do município de 

Maués, Pará e do município de Alta Floresta, Mato Grosso, no aparelho PPI 

FC, modelo ES-204, pertencente à firma White Martins S.A. , Rio de Janeiro 

- RJ, usando o dióxido de carbono supercrítico, nas condições 

estabelecidas, pode ser validado, servindo como um método alternativo 

para a extração de sementes de guaraná (Paullinia cupana Kunth, 

Sapindaceae), sendo um método mais rápido, econômico e que proporciona 

extratos de melhor rendimento total e aroma e sabor, mais próximos do 

material de partida, do que os extratos obtidos com o método convencional 

de extração por solventes, usado na análise comparativa e padrão; 

Que as indústrias de refrigerantes que necessitam, por força da Lei 

dos Sucos Brasileira, acrescentar 5% de suco natural aos seus produtos, 

serão beneficiadas, pela adoção do uso da metodologia proposta, que pode 

substituir os atuais métodos dispendiosos, pouco eficazes, que utilizam 

misturas hidroalcoólicas e concentradores sofisticados, aumentando em 

muito seu custo operacional ; 

Que o teor de cafeína, importante estimulante presente nas 

sementes de guaraná, varia com o tipo de guaraná, lugar de plantio e 
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técnicas de processamento das sementes, geralmente limpas e torradas em 

fogo lento, durante 6 horas, em forno de barro, retirando-se as películas 

antes da moagem ou processamento (1), mas que tanto para os extratos 

obtidos pelo método convencional quanto para os extratos obtidos pelo 

método da extração por fluido supercrítico, está de acordo com os limites 

estabelecidos pela Legislação Brasileira; 

Que os extratos obtidos e avaliados por turbidimetria (diluição 1: 1 O), 

análise sensorial e por espectrofotometria derivativa (Default method), no 

aparelho Ergo Ultra VGA Vectro XM, Hewlett-Packard, modo 8453, Paio Alto 

contra padrões de cafeína da Merck, Darmstadt, Alemanha, podem ser 

comercializados por atender às especificações comerciais em vigor; 

Que a extração por fluidos supercríticos, utilizando dióxido de 

carbono supercrítico, no aparelho e condições especificadas, pode ser uma 

alternativa rápida e econômica para a extração da cafeína e talvez outros 

produtos vegetais apoiares, podendo ainda, extrair produtos mais polares, 

pela adição de modificadores, ou cossolventes, que podem ser adicionados 

ao processo para permitir a extração e melhorar ainda mais o rendimento e 

a eficiência da extração de insumos farmacêuticos por fluidos supercríticos; 

E que o procedimento utilizado pode servir de base para a extração 

por fluido supercrítico de outras drogas vegetais, notadamente, aquelas que 

contém a cafeína e outras xantinas na sua composição e permitindo 

construir um equipamento bem mais simples, seguro e de baixo custo 

operacional do que o utilizado nos nossos experimentos. Trabalhando-se 

com a pressão constante em 350 bares e a temperatura em 50°C é possível 

extrair com sucesso o extrato das sementes do guaraná (Paullinia cupana 

Kunth, Sapindaceae), e que esta condição operacional não é difícil de 

monitorar numa instalação piloto. 
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A revisão bibliográfica revelou que o interesse no uso de fluidos 

supercríticos e suas aplicações, continua com uma expansão no alcance e 

na sofisticação. Entre as novas tendências estão a maior pesquisa e uso de 

fluidos binários e multicomponentes para otimizar e facilitar essas 

transformações. Aplicações expandiram mais longe que extrações e 

separações para incluir reações, processamento de polímeros, 

processamento de alimentos, reparações ambientais e processos com 

grande grau de complexidade que podem inclui r tanto transformações 

fís icas como químicas. 
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CAPíTULO 9 

RESUMO 

Em 1947, Messmore, obteve uma patente para a retirada do asfalto 

de petróleo usando fluidos supercríticos. Depois surgiram muitas patentes, 

principalmente, sobre a descafeinação do café, a extração do lúpulo e da 

nicotina. 

Novo estímulo surgiu com o programa da EPA de redução do uso de 

produtos químicos até 1995, devido às emissões industriais tóxicas. Estas 

seriam responsáveis pelo aquecimento global do planeta. 

Muitos trabalhos publicados até hoje, recomendam o uso do CO2 e o 

método da extração supercrítica, para a obtenção de extratos naturais. 

Na área farmacêutica, a validação de processos e metodologia 

analítica está plenamente aceita como atividade necessária e que tem 

produzido excelentes resultados na melhoria do desempenho industrial e da 

qualidade dos produtos. 

Este trabalho validou o método da extração supercrítica usando as 

sementes do guaranazeiro, planta que cresce naturalmente na Amazônia. 

O guaraná, possuidor de cafeína é conhecido como estimulante e 

regenerador do organismo e entre os índios como afrodisíaco. 
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CAPíTULO 11 

ANEXOS 

11.1-PROCEDIMENTO PARA A EXTRAÇÃO POR FLUIDO 

SUPERCRíTICO USANDO A RECIRCULAÇÃO DO GÁS DIÓXIDO DE 

CARBONO. 

1. Ligar a chave geral na rede de força 

2. Acionar os alarmes 

3. lacrar o extrato r e o separador 

4. Fixar a temperatura do extrato r 

5. Regular o refrigerador: 

227 

5.1-Abrir a válvula do líquido refrigerante para a posição "para" o 

condensador 

5.2-Fechar a válvula do líquido refrigerante da cabeça da bomba 

5.3-Ligar e fixar a temperatura entre 5°C e 10°C 

6. Abrir completamente as válvulas de regulagem de pressão do 

extrator e do separador (no sentido anti-horário) 

7. Fechar as demais válvulas (escapes, de pressão "para" e "do" 

extrator, no sentido horário e o regulador de pressão do cilindro, 

no sentido anti-horário) 

8. Sistema com ou sem cossolvente. 

9. Sistema com gás carbônico: 

9.1-Abrir o cilindro de gás carbônico na vazão < 1400mLlmin. 

9.2-Abrir o regulador de pressão do cilindro até atingir 52 bars (750 

psi , pressão de entrada na bomba) 
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10. Abrir totalmente a válvula "para" o extrato r até 52 bars (750 psi , 

pressão do extrator) . 

11. Abrir totalmente a válvula "do" extrato r até 52 bars (750 pSI, 

pressão do separador). 

12. Abrir levemente o escape da pressão baixa por 10 segundos 

(Purga) 

·13. Ligar a bomba (liga/desliga) com 80% da potência total. Ajustar, 

se necessário, o regulador de pressão do cilindro para 52 bars 

(750 psi). 

14. Ajustar a pressão do separador, com o fechamento do regulador 

de pressão do separador. 

15. Ajustar a pressão do extrator até o valor desejado (regulador da 

pressão do extrator) 

16. Iniciar a agitação e regular a velocidade desejada 

17. Fixar a temperatura do pré-aquecedor 

18. Fixar a temperatura do separador 

19. Ajustar a velocidade da bomba para atingir a taxa desejada 

20. Em caso de utilizar-se cossolvente, zerar o totalizador de vazão, 

antes de iniciar a operação. 

21. Abrir a válvula do líquido refrigerante para a camisa de 

refrigeração da cabeça da bomba, atrás do painel. 

22. Reajustar alguma condição de operação. 

11.2-PROCEDIMENTO PARA A EXTRAÇÃO POR FLUIDO 

SUPERCRíTICO DESLIGANDO SOMENTE O EXTRATOR. 

1. Desligar as bombas 

2. Marcar os controles de temperatura do pré-aquecedor e do separador 

para T <T ambiente. Caso não tenha fluxo, desligar os controladores. 
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3. Desligar o agitador 

4. Fechar as válvulas "para" e "do" extrator 

5. Abrir lentamente a válvula de escape do extrator 

6. Verificar se a pressão está em zero bar de pressão ~o extrator (P=O 

psi) . 

7. Abrir o extrator, na ordem contrária à indicada na tampa. 

8. Realimentar com sementes. 

9. Fechar a válvula de escape do extrator. 

10. Lentamente abrir a válvula "para o extrator e depois a válvula "do" 

extrator. 

11 . Abrir a válvula de escape do extrato r por 5 segundos, para purgar o 

ar. 

12. Ligar a bomba de gás carbônico. 

13. Redefinir a temperatura do separador e do pré-aquecedor. 

14. Zerar o totalizador de fluxo. 

15. Ligar o agitador. 

16. Se usar o cossolvente, iniciar o bombeamento. 

17. Quando chegar ao final , repetir o procedimento total. 

11.3- PROCEDIMENTO PARA A EXTRAÇÃO POR FLUIDO 

SUPERCRíTICO DESLIGANDO TOTALMENTE O APARELHO DE 

EXTRAÇÃO SUPERCRíTICA. 

1. Desligar as bombas. 

2. Desligar os controles de temperatura do pré-aquecedor, do 

separador e do extrator. 

3. Parar o misturador. 

4. Fechar o cilindro do gás carbôn ico. 
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5. Anotar o fluxo total de gás consumido (caso se tenha trabalhado 

com cossolvente, anotar também este consumo). 

6. Fechar a válvula da cabeça da bomballíquido refrigerante. 

7. Abrir, gradualmente o regulador da pressão do extrator (sentido 

anti-horário ). 

8. Abrir o regulador da pressão do separador, lentamente: até um 

fluxo < 1400 mUmin. 

9. Verificar se os indicadores de pressão estão em zero bar (O psi). 

10. Abrir o regulador de pressão do cilindro de gás. 

11 . Abrir o extrato r, seguindo a ordem contrária indicada na tampa. 

12. Abrir o separador, seguindo a ordem contrária indicada na 

tampa. 

13. Desligar o refrigerador 

14. Desligar a chave geral de força. 

Este processo faz parte integrante da validação e qualquer alteração 

implica numa revalidação de todo o processo. 
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