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RESUMO

A busca por alternativas para minimizar a geração de resíduos pelas
empresas ganha cada vez mais importância nos meios acadêmicos e industriais. Por
este motivo, a área de pesquisa é de extrema importância para a mudança de
conceitos já existentes no meio corporativo, auxiliando na busca pela adequação
dos resíduos gerados às necessidades de aplicação. As cápsulas moles tipo
Softgel, são produzidas a partir de uma formulação à base de gelatina. Soluções são
formuladas, e os filmes resultantes da formação de gel, são alimentados em uma
máquina dosadora onde são formadas cápsulas moldadas em tamanhos
específicos, liberando retalhos. Este material em geral é descartado ou utilizado para
outras aplicações menos nobres, como a fabricação de adesivos e corresponde a
cerca de 40 % da formulação inicial. O objetivo desse trabalho foi avaliar a
viabilidade de incorporação desses retalhos no filme, em proporções de 40%, 80% e
100% da formulação final. Para isso, foram avaliadas propriedades da solução, tais
como viscosidade e solubilidade dos filmes na formulação inicial, além de
propriedades do filme como propriedades térmicas, densidade, permeabilidade, grau
de intumescimento e tempo de dissolução. Devido à facilidade de execução, testouse apenas o processamento industrial da formulação contendo 100 % de material
reciclado. As cápsulas formadas neste teste preliminar foram avaliadas quanto ao
tempo de ruptura e de dissolução. A análise térmica indicou não haver diferenças
significativas entre as formulações avaliadas. As soluções possuem diferenças de
viscosidade que podem ser contornadas mediante pequena alteração no
processamento industrial. Os resultados de solubilidade, densidade e desintegração
do filme bem como do tempo de desintegração das cápsulas resultaram em
propriedades semelhantes, que não imporiam restrições ao uso de nenhuma das
formulações testadas. A permeabilidade e o grau de intumescimento, no entanto,
sugere que a reciclagem pode considerar a incorporação de até 40% de gelatina
reciclada no processo, o que representaria uma economia de 20% no custo de
matérias-primas.

Palavras-Chaves: Gelatina; Softgel; aparas de gelatina; Encapsulamento; reuso de
aparas.

ABSTRACT

FEASIBILITY ASSESSMENT OF REUSE OF GELATIN SCRAP GENERATED IN
THE SOFT GELATINOUS CAPSULES (SOFTGEL) PROCESS PRODUCTION

The search for alternatives to minimize waste generation by companies is
raising its awareness in both academia and industry. For this reason, research is
extremely important for what concerns the change of concepts already existing in the
corporate environment, helping to turn the generated waste adequate to the
application needs. Softgel capsules are produced from a gelatin-based formulation.
First, solutions are formulated, and the resulting films of gel formation are fed into a
dosing machine where capsules are shaped according to specific sizes, releasing
scraps. This material is generally discarded or used for other less noble applications
such as adhesives manufacturing and accounts for around 40% of the initial
formulation. The objective of this work was to evaluate the feasibility of incorporating
these scraps into the film, in proportions of 40%, 80% and 100% of the final
formulation. For this purpose, properties of the solution, such as viscosity and
solubility of the films in the initial formulation, as well as film properties like thermal
properties, density, permeability, degree of swelling and dissolution time were
evaluated. Due to the ease of execution, only the formulation containing 100%
recycled material was tested in the industrial process. The capsules formed in this
preliminary test were evaluated for the time of rupture and dissolution. Thermal
analysis indicated no significant differences between the formulations evaluated.
Also, the solutions have viscosity differences that can be overcome by a small
change in the industrial processing. The solubility, density, film disintegration results
as well as the disintegration time of the capsules resulted in similar properties, which
would not impose restrictions on the use of any of the formulations tested. However,
permeability and degree of swelling suggest that recycling may consider
incorporating up to 40% recycled gelatin into the process, which would save 20% on
the cost of raw materials.

Keywords: Gelatin; Softgel; Gelatin scrap; encapsulation.
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1

INTRODUÇÃO

Com a necessidade de reduzir geração de resíduo que é direcionado ao meio
ambiente as indústrias buscam alternativas que minimizem esse impacto e
consequentemente promovam comportamentos mais sustentáveis a elas e à
comunidade. Com base nisso as indústrias que trabalham com encapsulamento
destinam parte do seu resíduo para indústria produtora de cola. Tratando-se de
material derivado de fonte animal, cuja estrutura principal é formada por grupos de
aminoácidos seu uso pode ser mais bem aproveitado, tornando-se mais rentável e
viável o seu reaproveitamento.
Uma alternativa para aplicação desta proteína é a substituição de matériaprima derivada do petróleo, que pode ser utilizada na fabricação de embalagens,
sendo as indústrias alimentícias as grandes interessadas nessas embalagens,
principalmente devido sua biodegradabilidade e o fato de poderem ser produzidas a
partir de biopolímeros renováveis como proteína e polissacarídeo (KROCHTA;
BALDWIN; NISPEROS-CARRIEDO, 1994). Desta forma, esse resíduo é classificado
como filme comestível que pode ser definido como uma camada fina e continua de
material comestível, o qual pode estender a vida útil e melhorar a qualidade da
maioria dos alimentos, servindo como proteção aos danos mecânicos e
transferência de massa (MCHUGH, 2000). Um exemplo de aproveitamento de
matéria-prima natural para fabricação de biopolímeros é a gelatina, obtida a partir da
hidrolise parcial do colágeno de fontes variadas. O processo de hidrolise mais
empregado na indústria utiliza enzimas especificas o que acaba garantindo o
tamanho do fragmento proteico, proporcionando até 90% da absorção pelo
organismo através do trato intestinal, chegando com facilidade na corrente
sanguínea. O teor de proteína no colágeno varia entre 85 a 92% da massa total, e
possui diversas aplicações tecnológicas, sobretudo a produção de filmes
(SCHRIEBER; GAREIS, 2007).
Desta forma, a proteína do colágeno é utilizada como alternativa aos
reagentes sintéticos utilizados pelas indústrias, o que permite a valorização dos
subprodutos (GOMÉZ-GUILLEN et al 2011). Ela é empregada pelas indústrias para
diversas aplicações como, por exemplo, em cosméticos, produtos farmacêuticos e,
principalmente pelo setor alimentício na fabricação de iogurtes, embutidos e
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sobremesas de fácil preparação, sendo também muito empregado em cosméticos e
produtos farmacêuticos.
Devido à vasta empregabilidade, a gelatina é comercializada de acordo com
sua habilidade de formar gel. Esta medida é classificada pelo bloom de gelificação,
que é uma medida de força aplicada para provocar uma depressão na superfície da
gelatina de concentração e temperatura definida. Há uma correlação entre o bloom e
proporção de sólidos no filme polimérico, sendo possível produzir qualquer firmeza
necessária com qualquer valor de bloom somente mudando sua porção (BURDMAN,
2004). Os filmes comestíveis como envoltórios de proteção para alimentos são
conhecidos desde 1950 (GUILBERT, 1986). São tradicionalmente utilizados para
melhor aparência e conservar alimentos, sendo as aplicações mais comuns como
revestimentos de ceras das frutas e filmes lipídicos (CUQ et al, 1995).
É comum o uso de plastificantes nas cápsulas tipo Softgel para melhorar a
sua maleabilidade e assim evitar a sua ruptura por atrito. O tipo de plastificante
utilizado é selecionado para se obter as características necessárias para cada
aplicação. De acordo com Rabadiya (2013) Softgel é uma cápsula que consiste
apenas de uma parte hermeticamente selada de revestimento mole. As capsulas
são preparadas pela adição do plastificante, usualmente a glicerina, que faz com
que a gelatina ganhe um efeito elástico.
Na produção dessas capsulas utilizam – se dois filmes de gelatina que são
selados por compressão no momento em que os mesmos se encontram em contato
com. o molde das cápsulas e ocorre o enchimento das mesmas. Neste processo, as
capsulas são cortadas dos filmes, gerando um resíduo equivalente a 40% da
gelatina processada.
Este trabalho pretende avaliar a viabilidade técnica de se reutilizar esse
resíduo no próprio processo de fabricação.

18

2

OBJETIVO

O objetivo desse trabalho é avaliar a viabilidade do reuso de aparas de
gelatina gerados na fabricação de capsulas tipo softgel no próprio processo,
estudando o efeito da incorporação de material reciclado em diferentes proporções,
na qualidade do produto final.
Esta avaliação será realizada em formulação específica para a fabricação de
filmes em laboratório, conforme recomendação do fabricante de gelatina para avaliar
as suas características e propriedades.
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3

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Apresenta-se a seguir uma revisão de literatura abordando os assuntos
chaves que foram à base para o desenvolvimento deste trabalho.

3.1 Colágeno

O colágeno é a classe mais abundante de proteína do organismo humano,
representando mais de 30% de sua proteína total, sendo obtido industrialmente
principalmente de animais bovinos e suínos. No corpo humano o colágeno acaba
desempenhando várias funções e, com o decorrer do tempo, o corpo acaba
sofrendo algumas privações desta proteína, principalmente na alimentação. A
deficiência do colágeno no organismo classifica-se como colagenose, que por sua
vez ocasiona a má formação óssea, rigidez dos músculos, problema com
crescimento, inflamação nas juntas musculares e doenças cutâneas (FERREIRA DA
SILVA; BARRETO PENNA, 2012).
Segundo Wolf (2013), o colágeno é a proteína mais importante para obtenção
da gelatina desde 1930 e continua sendo o material mais importante para a
produção em escala industrial.
O colágeno hidrolisado é a proteína que passou pelo processo de hidrólise,
onde ocorreu a quebra da cadeia de proteína em meio aquoso agregando uma
molécula de água em sua estrutura. Para Cole e Roberts (1997b), essa proteína
facilita a obtenção da gelatina através da hidrólise parcial por meio ácido (ácido
clorídrico) ou meio alcalino (hidróxido de sódio), uma vez que a ligação cruzada de
pentosidina se formará no colágeno, pois o principal processo da desnaturação
tende ser a hidrólise térmica das ligações peptídicas, resultando em proteínas de
diferentes pesos moleculares. Desta forma o colágeno permite à medida que o
tempo avança que os grupos eta-amina da lisina se tornem ligados a arginina por
moléculas de glucose para formar as ligações cruzadas do tipo pentosidina que são
extremamente estáveis. Assim, quando o processamento alcalino é utilizado em pele
de animal jovem, a solução alcalina rompe uma das ligações cruzadas iniciais, de
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piridinolina e, por consequência, quando do aquecimento, o colágeno libera
principalmente cadeias alfa desnaturada na solução (COLE; ROBERTS, 1997a).
Conforme essa citação, o colágeno é uma proteína de fundamental importância na
constituição da matriz extracelular dos tecidos conjuntivos e desempenha várias
funções, unindo e fortalecendo os tecidos.
É sintetizado em pequenas porções e exportado para fora das células onde,
através de enzimas, são definidas como estrutura própria do colágeno em tripla
hélice, citando como exemplo, as proteínas que são formadas praticamente pelos
aminoácidos glicina, prolina e hidroxiprolina, conforme mostrado na Figura 1.

Figura 1. Estrutura da fibra de colágeno.

Fonte: (CAIO & CAIO, 2016)

3.2 Gelatina

A gelatina é um biopolímero que vem sendo empregado pelas indústrias de
alimentos e farmacêuticas ao longo dos anos. Tradicionalmente é amplamente
utilizada em produtos de confeitaria, gelatinas e em alimentos lácteos refrigerados. A
gelatina é uma proteína derivada do colágeno, o principal constituinte do tecido
conjuntivo animal. A fonte e a característica do colágeno influenciam as
propriedades das gelatinas resultantes (GILSENAM, 2000).
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Segundo o mesmo autor, o conteúdo e a sequência de aminoácidos variam
de uma fonte para outra, mas sempre consistem em grandes quantidades de prolina,
hidroxiprolina e glicina. Uma vez que a maioria das gelatinas comerciais são obtidas
a partir da pele de porco ou de vaca por tratamento ácido ou básico, houve um
interesse considerável em usar um substituto alternativo; este foi especialmente o
caso desde a crise da BSE (encefalopatia espongiforme bovina).
Para Jones (1995), a gelatina é uma proteína composta por aminoácidos
essenciais e não essenciais obtidos a partir da hidrólise parcial do colágeno, tanto
por condições ácidas quanto alcalinas; sua principal necessidade é o ajuste no pH
para tender a neutralidade. Dentre os aminoácidos presentes na estrutura molecular
da gelatina, segundo ROSE (1987), os mais importantes estão relacionados na
Figura 2.

Figura 2. Aminoácidos compostos na molécula de gelatina.
Outros
11%

Hidroxiprolina
9%

Prolina
13%

Ácido glutaminico
6%

Glicina
33%

Arginina
5%

Alanina
11%
Aminoácidos
essenciais
12%

Fonte: (ROSE, 1987).

De acordo com o procedimento empregado é possível determinar a
característica da gelatina obtida, ou seja, tipo A ou B, conforme mostrado na Figura
3.
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Figura 3. Preparação da gelatina por hidrólise ácida (gelatina tipo A) ou básica (gelatina tipo
B).

Fonte (YU; DEAN; LI, 2006)
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apresenta
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propriedade

física

variável

e

heterogeneidade química devido às diferenças na fonte de colágeno e nas técnicas
de preparação empregada (ADLER-NISSEN, 1986). É importante considerar que
embora existam algumas diferenças nas tecnologias de fabricação, a gelatina é
notadamente conhecida por sua capacidade principal de formação de gel, o que
torna um material valioso para investigar propriedades funcionais.
A gelatina apresenta em sua estrutura uma sequência (-glicina-X-Y-)n, onde X
representa a prolina e Y a hidroxiprolina. São esses três aminoácidos mais
abundantes nas moléculas de gelatina dos tipos A e B (ROSE, 1987). A relação dos
amino ácidos residuais da gelatina são apresentados Por Zhao (1999) e
reproduzidos na Tabela 1.
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Tabela 1. Relação de aminoácidos residuais da gelatina (resíduos por 1000 resíduos).

Gelatina
Aminoácidos
Tipo A

Tipo B

Ácido aspártico

29.0

46.0

Ácido glutamínico

48.0

72.0

Alanina

112

117

Arginina

49.0

48.0

Asparagina

16.0

0.0

Fenilalanina

14.0

14.0

Glicina

330.0

335.0

Glutamina

48.0

0.0

Hidroxilisina

6.4

4.3

Hidroxiprolina

91.0

93.0

Histidina

4.0

4.2

Isoleucina

10.0

11.0

Leucina

24.0

24.3

Lisina

27.0

28.0

Metionina

3.6

3.9

Prolina

132.0

124.0

Serina

35.0

33.0

Tirosina

2.6

1.2

Treonina

18.0

18.0

Valina

26.0

22.0

Fonte (ZHAO, 1999)

A gelatina pura e desidratada é um polímero semicristalino, dependendo do
armazenamento e do histórico térmico da macromolécula. Do ponto de vista
estrutural, a gelatina se difere de outras proteínas em que há uma falta de ordem
interna considerável e uma conformação aleatória das cadeias polipeptídicas em
solução aquosa. A gelatina forma uma rede tridimensional com zonas de junções
intermoleculares microcristalinas, em um sistema concentrado; essas zonas são
responsáveis pela cristalinidade da gelatina (SOBRAL, 2001).
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3.2.1 Extração e obtenção de gelatina

O processo de obtenção da gelatina pode ser realizado a partir de tecidos
conjuntivos de animais bovinos e suínos; tal obtenção segue as seguintes etapas:
pré-tratamento, extração, purificação, concentração, resfriamento e secagem,
moagem e preparação final (CLADERA, 2014).
Na etapa de pré-tratamento para a produção da gelatina o colágeno se torna
solúvel em água quente; esta etapa impacta diretamente nas características finais
da gelatina, determinando as ligações intermoleculares e intramoleculares da cadeia
de proteínas que serão divididas. Características como o ponto isoelétrico, força de
gel, bloom e a viscosidade dependem desta etapa (CLADERA, 2014).
A gelatina é extraída das matérias-primas pré-tratadas continuamente ou pela
adição repetida de água morna em um processo de extração em vários estágios. A
solução de gelatina obtida pela extração é liberada de vestígios de graxas e de
fibras colágeno em separadores de alto desempenho (GAREIS, 2015 p. 6-10).
Segundo Gareis (2015), o aquecimento da solução de gelatina diluída à 90ºC
remove a maior proporção de água, economizando o produto e energia do processo.
Segundo CLADERA (2014), o principal processo empregado para obtenção
da gelatina é o processo ácido, no qual a matéria-prima (principalmente da pele
suína) é submetida a um processo de pré-tratamento de três dias em um banho de
ácido à temperatura ambiente, sendo que o tempo de acidulação e a concentração
de ácido variam com a classificação do material. Diferentes ácidos podem ser
utilizados nesta etapa como, por exemplo, o clorídrico, fosfórico e o sulfúrico. Após
esse período a gelatina pode ser extraída e será classificada como tipo A.
Já no processo alcalino a matéria-prima é submersa em uma solução alcalina
de hidróxido de cálcio ou de hidróxido de sódio, que transforma lentamente a
estrutura do colágeno. Dependendo das condições de tratamento, tais como o tipo
de álcali e sua concentração à temperatura ambiente, ele pode durar entra uma ou
dez semanas. Este processo pode ser aplicado quando a matéria-prima for osseína
ou raspa bovina.
A produção é realizada a partir das etapas apresentadas pelas Figuras 4 e 5
e detalhadas a seguir (GAREIS, 2015).
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De acordo com Gareis (2016), a classificação das matérias-primas utilizadas
é realizada com a finalidade de identificar e retirar objetos estranhos ali presentes
(1), ensaios físico-químicos e microbiológicos são realizados na água utilizada na
produção (2), testes químicos e físicos são atribuídos para assegurar a identidade e
a qualidade das substâncias auxiliares (3), monitoramento do processo de
desintegração da matéria-prima (4), acompanhamento contínuo dos processos de
neutralização e lavagem (5), controle automático da extração (6), também para
garantir a eficiência, teste óptico é realizado para garanti o efeito de filtração de cada
estágio (7), medição automática do grau de remoção de sal (8), monitoramento
contínuo da temperatura da primeira exposição ao calor antes da evaporação (9),
verificação da viscosidade durante o ajuste da concentração (10), observação
contínua da condição térmica do esterilizador (11), supervisão do ar, condições
térmicas e umidade durante a secagem (12), conferência do tamanho das partículas
após a moagem (13), posteriormente uma inspeção da mercadoria de entrada dos
materiais de embalagens (14), por fim, análises físico-químicas e bacteriológicas
serão executadas para certificar a conformidade dos produtos acabados (15). Para
obtenção de gelatina é necessário o controle rigoroso de higiene no processo, de
modo a assegurar a qualidade do produto obtido.
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Figura 4. Processo de pré-tratamento da matéria prima para obtenção de gelatina.
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Fonte (GAREIS, 2015)
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Figura 5. Etapas da produção da gelatina.
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No processamento industrial, além da gelatina em pó padrão existem
diversas outras formas especiais de gelatina, como em folhas, produzidas a
partir da proteína sólida, que é dissolvida a vácuo, sem bolhas, novamente
aquecida e derramada em um tambor rotativo de superfície resfriada. Forma-se
um filme que é cortado em tiras, que são secas sobre uma rede de aço com ar
seco, filtrado e purificado (STEVENS, 2009).

3.2.2 Força gel (bloom)

As gelatinas são comercializadas de acordo com sua habilidade de
formar gel, são graduadas como bloom de gelificação que é uma medida
(padrão) de força aplicada para provocar uma depressão na superfície da
gelatina de concentração e temperatura padronizadas. Existe uma correlação
entre o bloom e a proporção de sólidos no filme polimérico, sendo possível, na
prática, produzir qualquer firmeza necessária com qualquer valor de bloom
somente mudando sua porção (BURDMAN, 2004).
Segundo Signus (2004), a força de gel é o principal fator que influi na
seleção da gelatina; está se refere a uma das funções básicas, a tenacidade.
Um valor elevado de bloom significa uma maior força de gel (em g). Para
determinar tal característica dispõe-se de métodos que seguem o padrão
internacional (ISO 9665). Trata-se de um sensor conectado ao texturômetro
que permite a leitura do bloom a 4 mm de penetração, que pode ser
correlacionada com a força bloom do gel.

3.2.3 Padrões de qualidade aceitos no mercado de gelatina

A composição da gelatina é 100% obtida de fontes bovinas e suínas,
não contêm conservantes ou aditivos e contém de 83 a 90% de proteínas de 8
a 12% de água e outros sais. Para atender as exigências dos órgãos
regulamentadores a gelatina deve apresentar propriedades físico-químicas e
microbiológicas adequadas, apresentadas nas Tabelas 2 e 3, respectivamente
(STEVENS, 2009).
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Tabela 2 - Propriedades físico-químicas da gelatina

Físico-química
Propriedades

Características

Aparência

Produto em pó

Cor

Ligeiramente amarelado

Odor

Característico

Sabor

Característico

Família química

Proteínas

Conteúdo de umidade

9-12%

pH

5,2-5,8

Cinzas

< 2%

Arsênio

< 1ppm

Cromo

<2 ppm

Nitrogênio

> 15%

Dióxido de enxofre

< 10 ppm
Solúvel em água a 35ºC intumesce

Solubilidade em água

devido à hidratação em água fria.
Decompõe-se a 100ºC, combustão

Ponto de ebulição

completa a 500ºC.

Ponto de congelamento

Não se aplica

Tempo de evaporação

Não se aplica

Fonte (STEVENS, 2009)

Tabela 3 - Propriedades microbiológicas da gelatina

Microbiológicas
Propriedades

Características

Contagem total de bactérias

<1000 UFC /g

Coliformes fecais

Ausente /g

Coliformes totais

Ausente /g

Salmonella sp

Ausente /25g

Bolores e leveduras

<10 UFC /g

Fonte. (STEVENS, 2009)
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3.3 Filmes comestíveis

Os filmes comestíveis como envoltórios de proteção para alimentos são
conhecidos desde 1950 (GUILBERT, 1986). São tradicionalmente utilizados
para melhorar a aparência e conservar alimentos sendo as aplicações mais
comuns como revestimento de cera das frutas (usado pela china desde o
século XII), de chocolate para confeitaria, filmes lipídicos para proteger carnes
e também filmes lipoproteícos à base de leite de soja, utilizados para melhorar
a aspecto e a conservação de certos produtos na Ásia (CUQ et al, 1995).
As formulações para os filmes ou revestimento comestíveis devem
incluir

pelo

menos

um

componente

capaz

de

formar

uma

matriz

adequadamente coesa e continua. Os materiais básicos podem ser
classificados em três categorias: polissacarídeo, proteínas e compostos
lipídicos. Polissacarídeos (vegetais e microbianos, gomas, amidos, celulose e
derivados, etc.) tem uma boa propriedade de formação de película.
Os filmes formados a partir destes compostos hidrofílicos fornecem
barreiras eficientes contra óleos e lipídios (MURRAY et. al.,1972). Suas
propriedades de barreira à umidade são fracas e os filmes a base de proteína
possuem características mais interessantes. Muitos materiais proteicos foram
testados: colágeno, zeína, glúten de trigo, ovalbumina, soja, caseína, etc.
(GUILBERT e BIQUET, 1989). As propriedades desses filmes são geralmente
melhores do que as bases de polissacarídeos, por que, são polímeros
monótonos, as proteínas possuem uma estrutura específica que confere maior
atribuição funcional (GUILBERT e GRAILLE, 1994).
Muitos compostos lipídicos, como gorduras animais e vegetais (ceras
naturais e derivados, aceto glicerídios, agentes tensoativos, etc.), foram
utilizados para produzir filmes e revestimentos comestíveis (GUILBERT e
BIQUET, 1989; KESTER e FENNEMA, 1986). Eles geralmente são utilizados
por sua excelente propriedade de barreira de umidade, mas pode haver
problemas de estabilidade, textura e qualidade organoléptica.
É comum o uso de plastificantes nas capsulas tipo softgel de modo a
melhorar a sua maleabilidade e assim evitar a sua ruptura por atrito.
Plastificantes são moléculas relativamente pequenas, de baixa massa molar.
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Estas espécies químicas são adicionadas aos produtos poliméricos com
intenção de melhorar, principalmente, a flexibilidade e a maleabilidade de
materiais rígidos, assim como a aplicabilidade desse material. Eles vêm sendo
utilizados há muitos anos na produção de produtos flexíveis para uma grande
variedade de aplicações. O nível e o perfil do plastificante utilizado são
selecionados para se obter as características necessárias para cada aplicação.
Eles são, em geral, líquidos incolores e inodoros, relativamente não voláteis e
que exibem alta solubilidade em água (MADALENO, 2009).
Segundo Madaleno (2009), basicamente a ação do plastificante consiste
em diminuir a intensidade da ligação entre as moléculas do polímero (força de
Van der Walls). O plastificante diminui estas forças, reduzindo a atração
intermolecular e, por consequência, aumentando a flexibilidade da cadeia
polimérica, provocando interferências nas condições de processamento e
propriedades do produto final, tais como dureza, temperatura de amolecimento,
versatilidade, dentre outras. Um dos agentes mais utilizados é o glicerol.

3.4 Cápsulas gelatinosas

De acordo com Ansel; Popovich e Allen JR (2007) a cápsula gelatinosa é
a forma farmacêutica na qual as substâncias ativas, adicionadas ou não de
adjuvantes, encontram-se contidas em um invólucro flexível, de acordo do
sistema de secagem. Segundo a Farmacopeia Brasileira (2010), a cápsula
gelatinosa é uma forma sólida na qual o ativo e os excipientes estão contidos
em um invólucro solúvel duro ou mole, geralmente sendo constituída de
gelatina, mas podendo, também, ser de amido ou de outra substância.
Para Ogura; Furuya e Matsuura (1998.) as cápsulas gelatinosas facilitam
a utilização de uma maneira ampla pelas indústrias alimentícias e é facilmente
solúvel em líquidos biológicos à temperatura ambiente. Elas possuem um
elevado teor de umidade, entre 13% e 15%, o que acaba favorecendo a
degradação do fármaco. Por esse motivo as cápsulas softgels têm sido
fabricadas utilizando material de origem vegetal, cuja fabricação utiliza
ingredientes naturais que não contenham nenhuma matéria-prima de

32

fonte animal, glúten ou açúcar modificado, com o objetivo principal de produzir
invólucro com menor teor de umidade cerca de 3 a 8%.
As cápsulas gelatinosas permitem explorar o desenvolvimento da
produção em massa com equipamento de enchimento rápido. Por isso têm se
tornado a maneira popular de dosagem oral. A cápsula de gelatina tem de 1315% de umidade e, assim, esta cápsula não pode ser adequada para fármacos
facilmente hidrolisáveis. Além disso, se ela for estocada sob condições
inadequadas, alguns fármacos reagem com grupos amino das proteínas e a
gelatina reticulada prolonga a dissolução do fármaco (OGURA; FURUYA e
MATSUURA, 1998).
As cápsulas gelatinosas são apresentadas em duas versões, cápsula
dura ou mole (softgel) Rabadiya (2013). Ambas têm a finalidade de facilitar o
transporte de fármacos, suplementos ou vitaminas, através de dosagem oral.
As cápsulas têm sido tradicionalmente utilizadas para conter formulações em
pó ou grânulos, mas nos últimos anos foram adaptadas para líquidos oleosos
como cápsula de gelatina mole. Contudo, as cápsulas de gelatina duras
armazenadas sob condições de alta temperatura e umidade elevada, tendem a
ser mais frágeis do que os softgels porque são mais finas.
Assim, essa forma de conter os ativos facilita a dosagem via oral e o
efeito do fármaco é percebido mais rápido, devido ao desempenho de
dissolução da cápsula pelo organismo (OGURA; FURUYA; MATSUURA,
1998).

3.4.1 Cápsula gelatinosa dura

Segundo Mallik (2013) a cápsula gelatinosa dura é a mais comum e
única forma de apresentação composta por duas partes, tampa e corpo. Em
cada parte uma das extremidades da cápsula é fechada e possui formato
arredondado e a outra extremidade é aberta. No enchimento, o ativo é
adicionado no corpo da cápsula e fechada com a tampa e posteriormente é
envasada em embalagem secundária (Rabadiya, 2013).
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De acordo com Stegemann (2002), a cápsula gelatinosa dura é uma
forma de dosagem no desenvolvimento de novos medicamentos. A sua
importância na estabilidade além da formulação é característica da liberação,
controle e a reprodutibilidade do processo de produção são fatores a serem
considerados além daquelas relativas aos custos envolvidos com pesquisas e
os prazos de desenvolvimento. Para Rabadiya (2013,) a cápsula gelatinosa
dura facilita mascarar o sabor e odor dos medicamentos desagradáveis
facilitando a administração. São fisiologicamente inertes e rapidamente
digeridas no trato gastrointestinal; em comparação com comprimidos, as
cápsulas são escorregadias quando úmidas e, portanto, fácil de engolir.
Elas são fáceis de manusear e carregar, as conchas podem ser
opacificadas (com Dióxido de titânio) ou coradas, para dar proteção contra a
luz. Nesse sentido, a cápsula gelatinosa dura permite facilitar a forma de
dosagem, substituindo os comprimidos.
As cápsulas empregadas para uso humano são fabricadas em tamanhos
distintos que vai de 000 a 5, conforme Figura 6, cujas dimensões são
apresentadas na Tabela 4.
Figura 6. Cápsula dura de gelatina (000 - 5).

Fonte: (ALLEN; POPOVICH; ANSEL, 2013)
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Tabela 4. Cápsulas em diferentes tamanhos em termos de volume e peso.

Tamanho da cápsula

Volume de água (ml)

Peso aproximado (g)

000
00
0
1
2
3
4
5

1,37
0,95
0,68
0,50
0,37
0,30
0,21
0,13

1,00
0,65
0,50
0,32
0,25
0,20
0,15
0,10

Fonte. (RABADIYA, 2013)

3.4.2 Cápsula gelatinosa mole

Segundo Rabadiya (2013) a softgel é uma cápsula que consiste apenas
de uma parte hermeticamente selada de revestimento mole. As cápsulas são
preparadas pela adição do plastificante, usualmente glicerina, que confere à
gelatina um efeito elástico. As cápsulas gelatinosas moles podem ser
apresentadas em diversas formas, tais como: oval, oblong, redonda entre
outras com ou sem twist off conforme mostrada na Figura 7.
Figura 7. Formatos disponíveis das cápsulas gelatinosas mole.

Fonte (SAINTYCO, 2014)
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De acordo com Reddy et al (2013), a cápsula gelatinosa mole é
composta por gelatina e uma combinação de plastificante e água, além disso,
pode

ter

em

suas

formulações

corantes,

aromas,

conservantes

e

possivelmente açucares para proporcionar características de mastigação,
sustâncias gastro-resistentes e em casos especiais até mesmo compostos
ativos. A cápsula gelatinosa mole facilita acondicionar um liquido semissólido, a
formulação de alguns fármacos em Softgel. Este perfil de cápsula ficou popular
ao longo dos anos devido as suas vantagens. A biodisponibilidade dos ativos
hidrofílicos pode ser aumentada quando formulada no formato mencionado,
pois, evita problemas comuns encontrados em outras formas de apresentação,
tal como os comprimidos. Outra vantagem de se usar as cápsulas Softgel é o
alcance da estabilidade melhorada do fármaco, que é suscetível a oxidações
(BHATT; AGRAWAL, 2007).
As técnicas de formulação podem transpor, dependendo da substância
do fármaco, as características de fluxo desejadas, os problemas de
estabilidade física, de ingredientes ou as propriedades biofarmacêuticas
estimadas. Geralmente, estas técnicas devem ser desenvolvidas de acordo
com a complexidade do produto a ser encapsulado. Desse modo, pode-se
determinar qual o tamanho ideal de cápsula para melhor acomodação da
substância desejada. A cápsula gelatinosa mole é aplicada nas indústrias que
utilizam essa forma de administração para dosagem via oral, de modo a
mascarar o gosto ou cheiro de fármacos encapsulados (; AGRAWAL, 2007).
As cápsulas são utilizadas para transportar fármacos, vitaminas ou
suplemento alimentar via oral, por se tratar de sistema hermeticamente selado,
assegura a integridade dos ativos e garante a entrega eficaz dos encapsulados
até o local desejado. Cita-se, como exemplo, administração de vitaminas
através de dosagem via oral. A Figura 8 apresenta exemplo de cápsulas de
gelatina mole tipo “Oval”.
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Figura 8. Cápsula gelatinosa mole no formato Oval 10.

Fonte (ALKAKAPS, 2017)

Ainda para Bhatt; Agrawal (2007) as softgels são feitas de gelatina e
água, com a adição de um álcool polihídrico, como glicerina ou sorbitol, para
torna-las flexíveis, sendo o sorbitol menos higroscópico do que a glicerina.
Geralmente elas contêm um conservante, tal como beta-nafto. Assim, a
cápsula gelatinosa mole permite proporcionar maior variedade na forma e
tamanho do encapsulado e consequentemente valoriza a apresentação do
produto final. Com a evolução da tecnologia, contribuiu com novas estratégias
para o encapsulamento, em forma de softgel, proporcionando uma melhoria do
ativo encapsulado, garantindo e assegurando a integridade do mesmo. Nesse
sentido, a cápsula gelatinosa mole se caracteriza como a forma segura e
íntegra de administração via oral.
Entre as vantagens atribuídas a essa forma de apresentação, destacase, a possibilidade de que os líquidos possam ser encapsulados, permitindo o
enchimento de cápsulas de tamanho pequeno até grandes, proporcionando
elegância, mascarando o gosto e o odor, trazendo melhoria da absorção do
fármaco (REDDY et. al, 2013).
Reddy, et. al, (2013), destacam ainda que as cápsulas moles são
adequadas para encapsulação de soluções lipídicas, óleos, suspensões ou
formulações como pastas, tornando-as uma opção útil quando formuladas com
fármacos pouco solúveis em água, levando a melhor absorção do ingrediente
ativo comparado aos comprimidos.
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É importante a avaliação apresentada por Bhatt; Agrawal (2007), sobre a
aplicabilidade e limitação do uso dessa forma de cápsula. Dentre as vantagens
de uso das cápsulas gelatinosas mole, se destaca também a facilidade de
manuseio e ingestão. Os principais fatores negativos dessa forma de
apresentação estão relacionados ao custo de processo, dada a especialização
atribuída à fabricação da softgel, que demanda um alto investimento para
montagem de uma linha de produção e a capacitação de mão de obra
especializada.
Os líquidos são parte essencial do conteúdo da cápsula. Apenas os
líquidos que sejam tanto miscíveis em água como voláteis, não podem ser
incluídos como constituintes principais, uma vez que, pode ocorrer a migração
para dentro da concha de gelatina hidrófila ou ocorrer a volatilização a partir da
sua superfície. Água, álcool etílico e emulsões caem nesta categoria
(BHATT; AGRAWAL, 2007).

3.5 Processo de encapsulamento

No processo de encapsulamento a gelatina é o primeiro componente a
ser preparado, conforme esquematizado na Figura 9.
Figura 9. Fluxograma de processo
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derretida
• Resfriamento
Filme de
Polimérico

Fonte (AUTOR, 2017)
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Encapsulamento é o processo de fabricação que traz o revestimento da
gelatina e a formulação a serem injetados juntos para formar a cápsula
gelatinosa mole. Esta operação é realizada em local fechado ambientalmente
adequado (sala limpa), onde a umidade relativa deve ficar em torno de 20%.
O processo de fabricação do Softgel difere daquele utilizado para a
fabricação de cápsula dura que praticamente é formado por duas peças que se
encaixam. O revestimento em forma de gelatina e o material de enchimento
são processados simultaneamente na máquina encapsuladora (REDDYet al,
2013). As máquinas de enchimento de softgel permitem a conformação do
ativo na cápsula simultaneamente com a selagem. (ROBERSON, 2016).
Segundo Roberson (2016) é um sistema de operação mais complexa e
necessita de uma variedade de equipamentos especiais, incluindo o preparo da
gelatina derretida, o reator para formulação do material de preenchimento, a
máquina encapsuladora, cestos, bandejas e túneis de secagem. A operação,
além disso, requer uma inspeção ou sistema de marcação que verifique o
tamanho, a aparência e o peso das cápsulas. Como observada a necessidade
de investimento em espaço de fabricação e equipamento conduz mais
companhias a terceirizar a produção de Softgel.
De acordo com Reddy, et. al (2013), o processo consiste basicamente,
em um tanque aquecido de preparo da gelatina que é então transferida para os
boxes de espalhamento localizados sobre cada um dos dois cilindros de
resfriamento da máquina. A gelatina derretida morna vertida sobre os cilindros
se transforma em filme. Os filmes da esquerda e direita passam por cima dos
rolos que os direcionam para as matrizes, que determinam a forma e o
tamanho das cápsulas ao mesmo tempo, em que as cortam e selam.
Simultaneamente a bomba de deslocamento positivo fornece os
materiais de preenchimento (formulação) ao segmento de alimentação
localizado entre as matrizes rotativas. O segmento mencionado injeta o
material de preenchimento entre os filmes sobre as cavidades das matrizes.
Posteriormente o filme é cortado e selado, dando origem às cápsulas (REDDY
et al., 2013). As Figuras 10 e 11 ilustram o equipamento e o processo de
fabricação da cápsula mole.
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Figura 10. Máquina encapsuladora.

Tanque de produto
Tanque de gelatina
Bomba de produto
Trajetória
Cunha de injeção
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resfriamento
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Adaptado de: (BHATT; AGRAWAL, 2007)

Figura 11. Visão geral da máquina encapsulamento.

Adaptado de: (TECHNOLOGIES, 2013)

Esteira transportadora
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O tamanho de um softgel indica a sua capacidade nominal em mililitros
(mL), por exemplo, um softgel oval nº 30 pode acomodar em média 1,848 ml. O
revestimento é composto principalmente de gelatina, plastificante e água (30 –
40%) e a carga pode ser uma solução ou suspensão líquida ou semissólida. A
glicerina é o principal plastificante utilizado, sorbitol e propileno glicol também
podem ser utilizados. Outros excipientes são corantes, conservantes e
aromatizantes. Até 5% de açúcar pode ser adicionado para dar uma qualidade
mastigável (MAHALINGAM; LI; JASTI, 2008).
O material de enchimento é fabricado num processo separado e
bombeado para dentro das cápsulas e selados pela aplicação do calor e da
pressão, posteriormente são secos e condicionados a 20% de unidade. Os
solventes de enchimento são selecionados com base no equilíbrio entre a
solubilidade e estabilidade física. Os solventes miscíveis em água, como, por
exemplo: PEGs, polissorbatos e pequenas quantidades de propileno glicol,
etanol e glicerina podem ser usados. Solventes imiscíveis em água incluem
óleos vegetais e aromáticos alifáticos, aromáticos e clorados, éteres, ésteres e
alguns álcoois.
De acordo com Mahalingam; Li; Jasti (2008), as emulsões, líquidos com
extremos de pH (<2,5 e > 7,5) e componentes voláteis, podem causar
problemas de estabilidade nos medicamentos. Nestes casos, o tamanho de
partícula

precisa

ser

cuidadosamente

controlado

e

surfactantes

são

adicionados para promover o umedecimento da fórmula.

3.6 Processo de secagem

O processo de secagem tem início na formação das cápsulas, pois, elas
são direcionadas para cestos com fluxo de ar, com intuito de auxiliar na
secagem da superfície. Elas permanecem ali por um certo período, sento então
acondicionadas em bandejas com orifícios para facilitar a passagem do ar. As
bandejas são empilhadas em carrinhos e posteriormente direcionadas aos
túneis de secagem, onde permanecerão até se tornarem totalmente secas.
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Transcorrido o período mencionado, as cápsulas são selecionadas
(verificação se há presença de deformação), e acondicionadas em embalagens
primárias e secundárias para envio ao consumidor final, conforme representado
na Figura 12.
Figura 12. Fluxograma do processo de secagem até a seleção das cápsulas.
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secagem
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secagem
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•As cápsulas secas são
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acondicionadas em
embalagens
primárias.

Fonte. (AUTOR, 2016)

3.6.1 Cesto de secagem

Nessa etapa as cápsulas permanecem nos cestos por um período médio
de 600 segundos, com finalidade de eliminar o óleo residual presente
(proveniente da lubrificação do filme), e iniciar o processo de secagem, através
do contato com fluxo de ar. As Figuras 13 e 14 mostram o cesto utilizado na
indústria de encapsulamento.
Cada cesto recebe em torno de 10.000 cápsulas, que ficam em
movimento até a remoção efetiva do óleo de lubrificação do filme presente, o
que ocorre, geralmente, em 10 – 15 minutos.
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Figura 13. Visão lateral dos cestos de Figura 14. Visão interna do cesto de
secagem.
secagem.

Fonte (AUTOR, 2017).

Fonte (AUTOR, 2017).

3.6.2 Bandeja de secagem

As cápsulas que foram submetidas ao processo a pré-secagem através
dos cestos rotativos, são acomodadas em bandejas, conforme Figura 15, cuja
estrutura é intencionalmente desenvolvida para facilitar a passagem do ar entre
as cavidades presentes, deixando o processo de secagem mais eficiente.
Figura 15. Bandejas de secagem de cápsulas.

Fonte (AUTOR, 2017)
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As bandejas com as cápsulas ficam nos túneis de secagem por 48 horas
para atingirem rigidez suficiente; transcorrido esse período as mesmas passam
para a próxima etapa, a escolha, cujo objetivo é identificar e retirar cápsulas
vazias, com imperfeições ou com vazamentos. Após a escolha as mesmas são
acondicionadas em embalagens primárias e posteriormente em secundárias.
Esta etapa é fundamental, pois, se a secagem não for eficiente, as
cápsulas não terão rigidez adequada e consequentemente serão reprovadas
na seleção, retornando para os túneis, até que atinja a dureza necessária para
o consumo final.

3.6.3 Túnel de secagem

Os túneis de secagem são áreas onde carrinhos com 42 bandejas são
colocados com objetivo de atribuir para as cápsulas à dureza adequada. Os
carrinhos ficam por um período de 48 horas sob temperatura e umidade
controladas. Passado esse período as cápsulas estarão prontas para o
processo de seleção.

3.6.4 Dessecante Desumidificador

Os sistemas de desumidificação removem a umidade do ar usando um
dessecante, material que facilita a atração e retenção de vapor de água.
Desumidificadores dessecantes são especialmente bem adaptados para a
remoção de umidade do ar, atuando em temperaturas e umidades baixas
(MUNTERS, 2012).
De acordo com Munters (2012), no centro destes desumidificadores
encontra-se uma roda dessecante patenteada, feita de material corrugado. O ar
passa pelas fissuras do material, encontrando o dessecante. O fluxo de ar de
entrada do processo ao passar pelo dessecante torna-se seco.
A regeneração da roda carregada com o material que contém umidade
é feita ao girar lentamente e é posta em contato com uma segunda corrente de
ar, menor, que foi aquecida.

44

O material dessecante recentemente seco é girado de volta para o ar de
processo, onde absorve a umidade mais uma vez, conforme ilustrado na
Figura 16.
Figura 16. Sistema dessecante.

Fonte (MUNTERS, 2012)

Os sistemas de desumidificação utilizando material dessecante têm se
tornado cada vez mais populares nos últimos anos, devido à redução dos
custos de equipamentos, obtidos através de economia de escala, projetos
modulares e o uso de rodas contendo gel de sílica. Deve-se notar que,
enquanto a reativação de calor nos sistemas dessecantes originais foi
produzida através da queima de gás natural, atualmente estão disponíveis
sistemas elétricos. Estes sistemas dessecativos são extremamente eficientes e
simples, utilizando calor rejeitado do condensador para regenerar a roda
dessecante (MUNTERS, 2012).
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3.7 Geração de resíduo e destinação adequada

Pode-se dizer que a gelatina tem um papel importante para o processo
industrial, devido ao baixo custo, sendo muito utilizada nas indústrias
farmacêuticas, alimentícias e fotográficas. Ao mesmo tempo em que ocorre o
aumento da aplicabilidade em diversos setores há uma grande geração de
resíduos. Não é exagero afirmar que dependendo da aplicação a geração
residual causa grande impacto no custo produtivo. Em todo o processo o
direcionamento do resíduo gerado é de principal importância, de modo a evitar
um desastre ambiental devido a sua grande carga orgânica. Assim, preocupa
que no momento de expansão comercial envolvendo a utilização de gelatina
como matéria-prima para a indústria, principalmente a alimentícia e a
farmacêutica, além de que a gelatina também tem sido muito requisitada para
aplicação na área médica, como selante para prótese vascular, adesivos e
almofadas absorventes para usos cirúrgicos (BIGI A. et al., 2001).
Visando a destinação consciente do resíduo gerado, as empresas que
trabalham no segmento de encapsulamento direcionam seus resíduos gerados
no processo para indústrias de cola, onde as matérias-primas são classificadas
e utilizadas como composição na preparação de colas. O processo acontece
primeiramente com a lavagem das aparas com água à temperatura ambiente,
para a remoção de sujidades mais grosseiras, o que dá origem a efluentes
líquidos contaminados com areia, gordura, cal e matéria orgânica. Este
processo dura cerca de 60 dias e é feito em tanques com repouso. Completada
a maturação a matéria-prima é submetida a uma lavagem e neutralização com
ácido sulfúrico, dando origem a efluentes líquidos contaminados com sulfatos,
gorduras e matérias orgânicas. Uma vez limpa, a matéria-prima é transferida
para tachos de aço inoxidável para realização do cozimento, durante 24 horas
em temperatura inicial de 60 °C, que é gradativamente elevada até 100 °C. De
acordo com a temperatura o material vai dissolvendo e dando origem a um
caldo que contém cola dissolvida. Esta cola é transferida para câmara fria com
temperatura de 5 a 18 °C, onde permanece durante 15 horas, até ocorrer à
completa gelatinização (INCOGEL, 2011).
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3.8 Técnicas analíticas (controle de qualidade)

3.8.1 Desintegração

O ensaio de desintegração permite verificar se as cápsulas se
desintegram dentro do limite de tempo especificado, quando seis unidades do
lote são submetidas à ação de aparelhagem específica (Figura 17), sob
condições experimentais descritas (ANVISA, 2010).
Figura 17. Aparelho para teste de desintegração de comprimidos e cápsulas.

Fonte (ANVISA, 2010)
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Segundo ANVISA (2010), o teste se aplica a comprimidos sublinguais,
solúveis, dispersíveis, cápsulas duras e moles, revestidas ou não com filme ou
com açúcar (drágeas). Pode ser aplicado a comprimidos mastigáveis, nesse
caso as condições e critérios de avaliação constarão na monografia individual.
O teste não se aplica a pastilhas e comprimidos ou cápsulas de liberação
controlada (prolongada). A desintegração é definida, para os fins desse teste,
como o estado no qual nenhum resíduo das unidades testadas (cápsulas ou
comprimidos) permanece na tela metálica do aparelho de desintegração, salvo
fragmentos insolúveis de revestimento ou invólucros. Consideram-se, também,
como desintegradas as unidades que durante o teste se transformam em
massa pastosa, desde que não apresentem núcleo palpável.

3.8.2 Permeabilidade ao vapor de água (PVA)

Uma barreira contra intempéries de primeira qualidade e alto
desempenho apresenta quatro benefícios e funções essenciais: resistência ao
ar, resistência à água, durabilidade durante a construção e o nível adequado de
permeabilidade ao vapor. A permeabilidade provavelmente é a característica
mais ignorada e menos compreendida das quatro, no entanto, ela causa o
maior impacto sobre o desempenho de um sistema de paredes (OCUNO,
2000).
De acordo com Ocuno (2000), durante a utilização de revestimentos as
paredes podem ficar úmidas, caso não seja seca, ficará vulnerável a umidade e
ao mofo. Segundo Martin-Polo et al. (1992), a permeabilidade está relacionada
diretamente a proteção para os ativos contra alterações provocadas pelo
ambiente desde sua obtenção até chegar ao consumidor.
O conhecimento da permeabilidade ao vapor de água é extremamente
importante para aplicação dos filmes de gelatina e, de acordo com Chen
(1995), a permeabilidade de biofilme varia com a espessura, segundo uma lei
da potência cujo expoente tem valor entre -1,2 e -0,8.
A permeabilidade é um processo no qual o vapor se dissolve de um lado
do filme e se difunde até o outro lado. Essa difusão é diferente da difusão
capilar, que ocorre em membrana porosa ou com algumas imperfeições
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(SARMENTO, 1997). A permeabilidade através do filme é determinada por
diversos fatores, incluindo a morfologia, densidade, estrutura química,
cristalinidade e orientação polimérica. A característica do solvente, o
plastificante e a taxa de secagem também influenciam o coeficiente de
permeabilidade (MCHUGH et al, 1994). A determinação da permeação ao
vapor é realizada de acordo com a norma ASTM -: E96/E96M – 10, utilizandose um suporte para uma lâmina do material, conforme indicado na Figura18.
Figura 18. Diversos tipos de suporte para testes de transmissão de vapor de água em
Permeabilidade ao vapor de água de materiais na forma de filmes.

Fonte (ASTM E96/E96M – 10, 2.010)

3.8.3 Solubilidade

A gelatina possui caráter higroscópico, podendo absorver água
dependendo das condições de armazenamento (HANANI et. al., 2014). Esse
comportamento faz com que a gelatina intumesça em contato com a água,
adquirindo em média dez vezes o seu peso.
A distribuição granulométrica pode influenciar na absorção, entretanto,
quando aquecida acima do ponto de fusão, a gelatina hidratada irá se romper e
criar uma suspensão, formando um gel quando a temperatura diminuir
(MARIOD; FADUL, 2013). Esse comportamento faz com que o filme polimérico
seja facilmente dissolvido quando imerso em água a temperatura acima do
ponto de fusão da gelatina (NISHIHORA, 2015).
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3.8.4 Reologia

Reologia é o comportamento deformacional e do fluxo de matéria
submetido à tensão, sob determinadas condições termodinâmicas ao longo de
um intervalo de tempo. Inclui propriedades como, elasticidade, viscosidade e
plasticidade.

3.8.4.1 Elasticidade

Elasticidade é a propriedade da gelatina que possibilita retornar a sua
forma original, após remoção da carga aplicada. As propriedades elásticas são
características de corpos sólidos, observadas somente quando a carga
aplicada se situa abaixo do limite proporcional, acima desse limite ocorrerão
deformações plásticas (irreversíveis) seguida da ruptura do material. A
elasticidade consiste na capacidade do filme de deforma-se sem que haja a
ruptura, por alongamento ou por encurtamento da gelatina, sob tração ou
compressão uniforme (DE MELO, 2010).

3.8.4.2 Viscosidade

Ensaio de viscosidade é utilizado para analisar a resistência ao
escoamento dos materiais. No caso dos polímeros, o tamanho de suas cadeias
e o enovelamento entre elas causam muita fricção interna e resistência ao
escoamento dessa forma o ensaio de viscosidade está diretamente ligado à
massa molecular do polímero, sendo possível obter informações importantes,
como diminuição da massa molecular, quebra de cadeias poliméricas e
degradação (AFINKO, 2016).
3.8.4.3 Plasticidade

A plasticidade é o comportamento apresentado pelo polímero quando a
carga aplicada faz com a amostra exceda o limite proporcional e
consequentemente à deformação do limite proporcional. Após esse ponto o
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polímero apresenta um comportamento viscoso, que se apresenta ao longo do
tempo para uma tensão constante. Outro aspecto a ser considerado é que, ao
exceder o limite proporcional o material apresenta uma deformação
permanente, a qual não será mais recuperada (CASTELLANOS & AGUILAR,
2006).

3.9 Análise térmica

A Análise Térmica diferencial (DSC – Differential Scanning Calorimetry)
é utilizada em conjunto com a Análise Termogravimétrica (TGA) e seu objetivo
é obter informações através do monitoramento de fluxo de calor em função da
temperatura, independentemente da ocorrência ou não de variação de massa.
Dessa forma, um experimento de DSC pode identificar mudanças de fase nas
quais há variação muito pequena no valor de massa da amostra, tais como
variações estruturais, reações e transições sólido-sólido, cristalização, fusão,
polimerização e reações catalíticas (RAMALHO, 2014).
De acordo com Ramalho (2014), a análise termogravimétrica – TGA é
uma técnica na qual é feito o monitoramento da perda ou da agregação de
massa de uma amostra em função da temperatura em um ambiente da
atmosfera controlada de nitrogênio ou ar sintético, em geral. A análise TGA
encontra aplicação tanto no controle de qualidade quanto na pesquisa de
produtos como polímeros, argilas, fármacos e minerais.
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4

MATERIAIS E MÉTODOS

São apresentados a seguir os procedimentos seguidos para elaboração
dos filmes de gelatina, os tipos de metodologias envolvidas para classificação
das amostras, bem como a qualidade dos ingredientes utilizados para a
preparação dos filmes.
O material de estudo consiste em filmes elaborados em diferentes
composições de gelatina (GELITA 200 Bloom), Glicerina (Química Anastácio),
água proveniente do sistema de Osmose reversa e aparas de gelatina gerada
no processo de encapsulamento de óleos vegetais.

4.1 Composição dos filmes
4.1.1 Balanço de massa da preparação dos filmes poliméricos
Os filmes de gelatinas foram preparados com diferentes concentrações
de aparas, onde os componentes utilizados são: gelatina granulada, glicerina,
água e aparas de gelatina. A composição das aparas é: 37% de gelatina, 22%
de glicerina e 41% de água, enquanto que a composição da gelatina recémpreparada contém 6,67% de gelatina, 22% de glicerina e 71,33% de água.
Assim, quando da incorporação das aparas, foi realizado o ajuste das
formulações para manter a proporção do material recém-preparado, obtendose as formulações apresentadas na Tabela 5.
Tabela 5. Balanço de massa da preparação das amostras.
Gelatina recémpreparada

% de
material
reciclado

Gel.

Glic.

Água

Gel,

Glic.

Água

Gel.

Glic.

Água

0

6,67

22,00

71,33

0,00

0,00

0,00

6,67

22,00

71,33

40

4,00

20,41

68,37

2,67

1,59

2,96

6,67

22,00

71,33

80

1,33

18,83

65,42

5,34

3,17

5,91

6,67

22,00

71,33

100

0,00

18,03

63,94

6,67

3,97

7,39

6,67

22,00

71,33

Aparas

Gel=gelatina
Glic.=Glicerina
Valores em gramas
Fonte (AUTOR, 2018)

Composição final

52

Com base no processamento do filme polimérico, o teor água presente
na formulação final corresponde a uma proporção na faixa de 63 a 72%. Houve
a necessidade de compensar o teor de água do material 100% reciclado. Como
se desejou manter a proporção de glicerina constante, optou-se por compensála na formulação final, onde a concentração de gelatina desejada é 6,67%.
Dessa forma a formulação final englobou a adição de 18,027 g de aparas,
18,034g de glicerina e 63,939 g de água.
Para realização dos testes em escala laboratorial foram propostas
formulações, cujas, concentrações de gelatina, glicerina e água, são alteradas
de acordo com a adição de aparas. Desta forma para os parâmetros a serem
avaliados, a preparação dos filmes iniciou-se a partir da formulação básica, ou
seja, sem a necessidade de utilização de aparas. Dando origem a lâmina de
gelatina com 6,67% de gelatina pura.
Para preparação das lâminas de gelatina, a formulação partiu da
hidratação da gelatina em água destilada e posteriormente a mistura foi
submetida à agitação suave para evitar a formação de bolhas por 15 minutos
(fase A). Passado esse período inicial de preparação, a glicerina foi adicionada
na solução mantendo agitação moderada a 60 °C por 20 minutos (fase B). Por
fim as aparas foram adicionadas em proporções distintas a solução de
preparação do filme (fase C), sob agitação por 20 minutos. Transcorrido o
período de preparação das soluções poliméricas, as mesmas foram
transferidas cuidadosamente para placas de petri de poliestireno, com diâmetro
de 90 mm e acondicionadas em dessecadores com sílica gel por 72 horas para
formação dos filmes. Os filmes formados foram submetidos aos ensaios de
viscosidade, DSC, TGA, densidade, solubilidade, espessura, permeabilidade
ao vapor de água, grau de intumescimento e desintegração. A Figura 19,
ilustra o fluxograma de preparação das amostras utilizadas neste estudo.
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Figura 19. Fluxograma de preparação e análises dos filmes poliméricos.

Início

Pesagem dos
ingredientes
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padrão (GPR)
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das amostras

Amostra GPR
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Viscosidade

DSC

TGA
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PVA
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DIN

Resultados

Fim

Legenda. ITM – Intumescimento, DIN – Desintegração, PVA – Permeabilidade ao
vapor de água, TGA – Termogravimetria, DSC – Calorimetria diferencial exploratória,
Amostra A (0% INC), Amostra B (40% INC), Amostra C (80% INC), Amostra C (100%
INC), INC – incorporação de aparas de gelatina. Fonte (AUTOR, 2017)
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4.2 Determinação da espessura dos filmes

Para determinação da espessura das lâminas dos filmes classificados
como A, B, C e D, utilizou-se medidor de espessura analógico da marca
Mitutoyo de modelo 7323, procedendo-se a partir da medição da espessura do
filme em 10 pontos, onde o valor obtido em mm é tratado estatisticamente para
obtenção da espessura média e o desvio padrão. A esquematização das
medições estão representadas através da Figura 20.
Figura 20. Esquematização da obtenção da espessura.

Pontos de medição
da espessura

Fonte (AUTOR, 2018)

4.3 Densidade por picnometria

Para a determinação da densidade dos filmes utilizou-se um picnômetro
de 25 mL de volume e amostras dos filmes de gelatina produzidos, adaptando
a metodologia utilizada por Mancini et al., (2004), para a determinação da
densidade.
Para a coleta de dados a medição da densidade das partículas, foi
utilizado picnômetro de massa conhecida (m1), onde as amostras foram
acondicionadas inicialmente. Em seguida foi adicionado álcool etílico, até o
preenchimento total do recipiente. Com auxílio de termômetros a temperatura
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foi anotada, a pesagem do conjunto (picnômetro, tampa e material a ser
analisado) (msL). Tendo a massa do picnômetro com o liquido (mL), a massa
do picnômetro contendo amostrado filme (ms) e a densidade do líquido (pL),
calcula-se a densidade das amostras dos filmes de gelatina por meio da
equação 1. A densidade do líquido pode ser calculada com os resultados de
mL dividido pelo volume do picnômetro.

𝜌𝐿(𝑚𝑠− 𝑚1)

𝜌𝑝 = (mL−m1)−(msL−ms)

(1)

onde:
ρp = densidade do filme polimérico
ρL= densidade do líquido
ms= massa da amostra
m1= massa do picnômetro vazio
mL= massa do picnômetro preenchido com líquido
msL= massa do picnômetro preenchido com líquido e amostra

4.4 Ensaio de solubilidade

O ensaio de solubilidade foi realizado através da adaptação do método
descrito por Fakhouri et al., (2007).
As amostras de filme armazenadas em dessecador com sílica gel por 72
horas, foram recortadas em forma de quadrado com 2 cm de lado; em seguida
pesou-se a massa inicial das amostras. Após essa preparação, os filmes foram
imersos em 50 mL de água destilada e submetidas à agitação suave por 30
minutos à temperatura de 24 ºC.
Passado esse período as amostras foram retiradas da água e secas em
estufa por 3 horas a 105 ºC. Transcorrido esse período a massa final foi
determinada. Os ensaios foram realizados em triplicata e a solubilidade obtida
através da equação 2.
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𝑠𝑜𝑙𝑢𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒(%) =

𝑚𝑖−𝑚𝑓
𝑚𝑖

. 100

(2)

onde,
mi – massa inicial;
mf – massa final.

4.5 Ensaios de permeabilidade ao vapor de água

O ensaio de permeabilidade ao vapor de água foi adaptado do método
gravimétrico padrão E96/E96M – 10 da ASTM de 2010 a 25 °C. As amostras do
filme foram recortadas com dimensão de 3,5 cm de diâmetro, em seguida,
fixadas em cápsulas de vidro que continham sílica gel no seu interior conforme
demonstrado

na

Figura

21.

As

cápsulas

de

permeabilidade

foram

acondicionadas em dessecador contendo água e o acompanhamento do ganho
de massa foi realizado a cada hora ao longo de 6 horas. Após esse período os
dados foram coletados e a permeabilidade do filme foi determinada através da
equação 3.

Figura 21. Esquematização do medidor de Permeabilidade de vapor de
água.

Amostra

Sílica gel
Água

Fonte (AUTOR, 2017)
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w

x

t

A.∆P

PVA= ( ) .

(3)

onde,
PVA: permeabilidade ao vapor de água (g.mm.m-2.h-1.KPa-1);
w/t: ganho de massa (g.h-1);
x: espessura média do filme (mm);
A: área de permeação (m2);
ΔP: variação de pressão do sistema (3,16746 kPa a 25 ºC)

4.6 Ensaio de viscosidade

Na determinação da viscosidade, a amostra deve ser adicionada no
copo Ford de orifício nº 4 com alguns graus abaixo da temperatura de
realização dos testes. Homogeneizar previamente 100 g da solução de
preparação do filme com auxílio do agitador em baixa rotação, durante 10
minutos. Deixar em repouso por outros 10 minutos, enquanto é feito o ajuste da
temperatura desejada para o teste (25 ºC). A solução foi submetida ao ensaio
em triplicatas depois de transcorrido o tempo de repouso. (Adaptado de
MONTEIRO, et al., 2013).
De acordo com Monteiro et al. (2013), para realização deste ensaio o
copo Ford foi montado e nivelado, e um béquer foi colocado em baixo do
mesmo para coleta da solução de preparação do filme utilizado no teste. O
orifício foi fechado com o dedo e a solução de preparação do filme de
diferentes concentrações foi adicionada lentamente no copo Ford, evitando a
formação de bolhas ou de espuma. O excesso foi removido com auxílio de uma
placa de vidro. Posteriormente o dedo foi retirado do orifício e o seu
escoamento cronometrado até a primeira interrupção do fluxo. O ensaio foi
realizado em triplicatas e com o tempo de escoamento calculou-se a
viscosidade cinemática através da equação 4.
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µ = 3,85. (𝑡 − 4,49)

(4)

onde,
µ: viscosidade cinemática (cSt)
t: tempo de escoamento (s).

4.7 Grau de intumescimento

Para determinar o grau de intumescimento (Q), 0,8 g de amostra foi
imersa em 50 mL de água deionizada por 72 horas a 25 ºC. Posteriormente, as
amostras foram pesadas periodicamente durante a evaporação do solvente até
24 horas após a retirada da imersão. O grau de intumescimento foi calculado
de acordo com a seguinte equação 5 (DOMENECH, 2004).

Q=

𝑚1−𝑚2
m2

.100

(5)

onde,
m1 (g) é a massa de amostra imediatamente após intumescimento em
água deionizada.
m2 (g) é a massa da amostra seca.

4.8 Ensaios de desintegração

Com o ensaio de desintegração é possível determinar qual o tempo
necessário que o filme de gelatina leva para se desintegrar quando usado
como invólucro em cápsulas mole, ou seja, o período para o rompimento da
cápsula hermeticamente selada e liberação do ativo aprisionado.
Os testes foram realizados em desintegrador Ethiktechnology, conforme
apresentado na Figura 22.
De acordo com Anvisa (2010), para realização dos testes as cápsulas
foram colocadas em cada um dos tubos da cesta e o equipamento foi

59

acionado. A água deve ser mantida a 37 ºC como líquido de imersão. Ao final
do intervalo de tempo especificado (30 minutos), simulando o estado real do
estômago, cessar o movimento da cesta e observar o material em cada um dos
tubos. Todas as amostras devem estar completamente desintegradas, ou
restando na tela apenas fragmentos insolúveis de consistência mole. Se as
amostras não se desintegrarem devido à aderência aos discos, repetir o teste
com outras três unidades, omitindo os discos (ANVISA, 2010).
Figura 22. Desintegrador Ethikthecnology.

Fonte (AUTOR, 2017)

4.9 Análise térmica

As propriedades térmicas foram determinadas através de equipamento
Balança Sartorius MSU225P-1CE-DU Resolução: 0,00001g, DSC 214 – Forno
de prata. As análises foram realizadas no EZAT Análises técnicas e no centro
analítico de instrumentação da Universidade de São Paulo. Para as análises
DSC as amostras foram acondicionadas em amostrador, utilizando cerca de
17,88 mg da amostra A, 14,52 mg da amostra B, 13,29 mg da amostra C e
11,99 mg da amostra D, cujas, concentrações de incorporação dos filmes 0, 40,
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80 e 100 % respectivamente. As condições experimentais estabelecidas foram
à temperatura ambiente até -30 °C a uma taxa de 10 °C/min e aquecimento até
400 °C. e o gás inerte utilizado foi o Nitrogênio de 5,0 a 40 mL/min, já para a
análise de TGA foi utilizado instrumento Q500 V20.13, onde 4,168 mg, 4,468
mg, 4,664 mg e 3,368 mg das amostras A, B, C e D respectivamente foram
acondicionadas em cadinho de platina e as condições utilizadas foram a
temperatura ambiente até 600 °C a uma taxa de 5 °C/min.
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5

RESULTADOS E DISCUSSÕES

O aumento da incorporação de gelatina reciclada não ocasionou
alteração significativa no aspecto dos filmes formados, apenas leve perda em
sua transparência, deixando-o com nível de opacidade sutil, aspecto que não
foi observado no filme sem ter passado pelo processo de incorporação, essa
característica pode está relacionada com a presença do óleo de lubrificação
residual presente nas aparas geradas, conduzindo para essa leve perda de
transparência.
Após a preparação das amostras dos filmes, constatou-se que, os
mesmos não apresentaram características que comprometessem a qualidade
das lâminas formadas, conforme as Figuras 23, 24, 25 e 26, apresentadas a
seguir.
Figura 23. Filme de
incorporação de aparas.

Fonte (AUTOR, 2017)

gelatina

sem

Figura 24. Filme com 40% de aparas
incorporadas.

Fonte (AUTOR, 2017)
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Figura 25. Filme com 80% de aparas Figura 26. Filme com 100% de aparas
incorporadas.
incorporadas.

Fonte (AUTOR, 2017)

Fonte (AUTOR, 2017)

Outro efeito visualizado após a preparação dos filmes foi, presença de
rugosidade em suas superfícies, que estão relacionadas a falta de aplicação de
vácuo, que é aplicado para eliminar a presença de ar remanescente, pois as
preparações das amostras foram realizadas em laboratório, e não seguiu o
mesmo procedimento utilizado no processo produtivo, ou seja, os recursos
para preparação foram limitados, dificultando a obtenção mais efetiva dos
filmes formados.

5.1 Analise térmica

5.1.1 Analise termogravimétrica (TGA)
A gelatina é um produto com uma vasta gama de aplicabilidade, deste
modo é extremamente importante conhecer seu comportamento térmico
quando

submetido

à

aplicação

continua

de

temperatura,

pois

suas

propriedades funcionais podem ser modificadas com tal variação. Esse
comportamento pode ser avaliado com a técnica de termogravimétrica (TGA) e
sua derivativa (DTG), onde a primeira a primeira técnica pode-se acompanhar
a variação da massa das amostras, quando estão submetidas a uma
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programação controlada de temperatura. Na segunda técnica trata-se de um
arranjo matemático, no qual se obtém a derivada da TGA, resultando-se
(dm/dt) em função da temperatura ou do tempo (DENARI, 2012).
A Figura 27 mostra a termograma para as amostras classificadas como
0, 40, 80 e 100 % de incorporação de aparas de gelatina. A partir deles, é
possível monitorar o comportamento da degradação térmica das quatro
amostras com a ocorrência de três eventos de perda de massa.
Figura 27. Análise termogravimétrica dos filmes de gelatina obtida com e sem
incorporação de aparas.
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Fonte (AUTOR, 2017)
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Figura 28. Termograma da amostra A.
56,11 %
44,10 °C

31,26 %
158,75 °C
6,62 %
306,11 °C

Fonte: (AUTOR, 2018)
Figura 29. Termograma da amostra B.
42,33 %
39,05 °C

37,22 %
154,29 °C

9,82 %
315,27 °C

Fonte: (AUTOR, 2018)
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Figura 30. Termograma da amostra C.
40,57 %
37,89 °C

40,09 %
154,61 °C

10,70 %
314,47 °C

Fonte: (AUTOR, 2018)

Figura 31. Termograma da amostra D.
46,74 %
42,25 °C

31,91 %
148,54 °C
9,46 %
312,94°C

Fonte: (AUTOR, 2018)

Através do ensaio térmico foi possível observar que a perda de massa
no primeiro evento, na faixa de 41ºC, refere-se à perda de água livre absorvida
pela gelatina, pois a mesma dispõe de grande capacidade de absorção e
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retenção de água. No segundo evento, ocorreu outra perda de massa,
aproximadamente na faixa inicial de 154ºC, que pode ser atribuída ao processo
de degradação de proteínas de baixo e alto peso molecular.
Segundo NAGARAJAN et al. (2013) a perda de massa entre 40 °C e
120 °C está associada à diminuição da água absorvida nos filmes, enquanto
Barreto et al. (2003), associam um estágio de perda de massa entre 140 °C e
255 °C com a degradação da proteína. Os dados relativos à perda de massa
para todas as amostras neste e nos demais eventos térmicos são
apresentados na Tabela 6.
Normalmente, a literatura menciona a ocorrência de dois processos de
degradação de proteínas (TONGNUANCHAN, 2014). O primeiro ocorre numa
faixa de 200 a 230ºC e o segundo, entre 300 e 330°C. Entretanto, foi
observado neste trabalho o acontecimento de dois eventos de perda de massa
numa faixa de temperatura menor do que o comum, entre 148,50 e 280,90ºC
indicando que, possivelmente, a degradação das proteínas de baixo e alto peso
molecular acontece nessa faixa.
Tabela 6. Perda de massa dos filmes contendo diferentes teores de material reciclado
na análise termogravimétrica nos eventos 1, 2 e 3.
amostras
A

Evento

B

C

D

Temp.
°C

Massa
%

Temp.
°C

Massa
%

Temp.
°C

Massa
%

Temp.
°C

Massa
%

1

44,10

56,11

39,05

42,33

37,89

40,57

42,25

46,74

2

158,75

31,26

154,29

37,22

154,61

40,09

148,54

31,91

3
306,11
6,62
315,27
9,82
314,47
10,70
Legenda: A - 0% INC, B - 40% INC, C – 80% INC, D – 100% INC.
Fonte (AUTOR, 2018)

312,94

9,46

A amostra D (100 % INC), apresentou menor estabilidade térmica no
segundo evento, tendo sua degradação à temperatura de 148,54 ºC. No
terceiro evento a perda de massa ocorreu na faixa de 312,94 ºC. Já para os
filmes de gelatina classificados como A, B e C tiveram segundo evento nas
temperaturas 158,75, 154,29 e 154,61 °C respectivamente. Um terceiro evento
foi observado para as mesmas amostras, cujas temperaturas foram 306,11,
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315,27 e 314,47 °C. Esses dois últimos eventos estão relacionados a
degradação das proteínas que compõe a gelatina.

5.1.2 Calorimetria diferencial de varredura (DSC)

A calorimetria exploratória diferencial permite medir a temperatura e a
entalpia de transição de fases associados aos materiais como uma função do
tempo e da temperatura em uma atmosfera controlada (HORNUNG, 2017).
Os termogramas das amostras estudadas neste trabalho estão
representados pelas Figuras 32, 33, 34, 35, 36 e 37, obtidas pela análise
térmica DSC. E através deles foram encontrados valores durante o
aquecimento, indicando a desnaturação das proteínas presente na gelatina. A
desnaturação das proteínas foi considerada a temperatura onde os picos
endotérmicos foram observados (QUINTERO, 2000).

Figura 32. Termograma obtido da amostra A (0% INC).

Fonte (AUTOR, 2018)

68

Figura 33. Termograma obtido da amostra B (40% INC).

Fonte (AUTOR, 2018)

Figura 34. Termograma obtido da amostra C (80% INC).

Fonte (AUTOR, 2018)

69

Figura 35. Termograma obtido da amostra D (100% INC).

Fonte (AUTOR, 2018)

Figura 36. Termograma representativo das amostras A, B, C e D.

Fonte (AUTOR, 2018)
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Figura 37. Análise de DSC sem suavização.

Fonte: (AUTOR, 2018)

O aquecimento das amostras apresentou dois picos endotérmicos bem
definidos, sendo o primeiro entre 137 e 149 °C, que podem representar a perda
de umidade, e o segundo entre 291 e 295 °C, que provavelmente representam
a degradação da porção orgânica ou dissociação de componentes.
Os picos endotérmicos de baixa entalpia encontrados entre 34 e 41 °C,
acompanhados de variação de calor específico podem representar a transição
vítrea da gelatina. Outros picos entre 50 e 60 °C graus podem estar associados
com a fusão ou transição vítrea de outros componentes. A amostra C
apresentou um pico endotérmico adicional, indicando a provável presença de
um componente não encontrado nas demais amostras.
O ruído apresentado nos resultados da Figura 37 entre 270 e 300 °C é
característico de degradação acompanhada de geração intensa de gases.
Desta forma a temperatura de fusão observada corresponde à energia
absorvida pelo filme de gelatina para alcançar a conformação da tripla hélice de
aminoácidos através das zonas de junção (CHEOW et al., 2007).
A

composição

dos

aminoácidos,

principalmente

da

Glicina,

Hidroxiprolina e Prolina pode influenciar na rigidez filme de gelatina, devido a
ligação de hidrogênio que estabiliza a estrutura da tripla hélice por torção
afiada. Desta maneira, o filme se torna mais regidos à medida que aumenta a
interação dos aminoácidos na estrutura, atribuindo maior temperatura de fusão.
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As amostras apresentaram eventos endotérmicos similares entre elas,
deste modo os eventos podem ser analisados e observados através dos dados
obtidos com o ensaio de DSC realizado neste estudo e distribuído na Tabela 7.
Tabela 7. Dados de Tg eTm obtidos através da calorimetria diferencial de varredura.

Resultados DSC

Amostras

Tg

Tm

A
B
C
D

39,10
41,00
34,70
40,30

52,10
52,60
50,10
50,20

Legenda: Tg – Temperatura de transição vítrea, Tm – Temperatura de fusão, A – 0%
INC, B – 40% INC, C – 80% INC, D – 100% INC.
Fonte (AUTOR, 2018)

A Transição vítrea (Tg) e fusão (Tm) são parâmetros importantes na
determinação comportamental dos biofilmes, pois através deles permite a
obtenção de informações sobre o desempenho em relação à barreira de vapor
de água e oxigênio, além de verificar o ponto de elasticidade e a mobilidade
molecular do filme polimérico.
Após adição de aparas de gelatina nas amostras B, C e D, as mesmas
apresentaram uma pequena variação na temperatura de transição vítrea de
acordo com o teor de material reciclado em relação à amostra A, que não teve
essa adição em sua formulação. Assim, sob este aspecto, pode-se dizer que os
filmes preparados a partir da adição de gelatina em forma de aparas, tiveram
desempenho satisfatório quanto à permeação de gases a ao vapor d’água por
manterem a molécula no estado vítreo (SOBRAL, et al., 2001).
Do mesmo modo, a temperatura de fusão (Tm) das amostras
apresentaram pequenas diferenças entre si, indicando, no entanto, uma
tendência a que a incorporação de gelatina reciclada resultou em valores de
Tm menor do que a amostra preparada sem a incorporação. De acordo com
Al-hassan, Norziah (2012), quanto maior for a Tm, menor será a elasticidade do
filme polimérico. Deste modo, a incorporação de aparas não proporcionou
impacto significativo no reforço da matriz polimérica e podem resultar em filmes
mecanicamente mais resistentes a perfuração e deformação.
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5.1.3 Viscosidade

Através do ensaio de viscosidade da solução de gelatina foi possível
obter informações sobre o comportamento da solução mãe de formação de
filme para os casos estudados. Os ensaios foram realizados em triplicata,
conforme apresentado na Tabela 8 e Figura 38.
Tabela 8. Ensaio da viscosidade cinemática

Ensaio

A
16,93
17,23
17,23
17,13
0,17

1
2
3
Média
Desvio padrão

Viscosidade a 25 °C (cP)
B
C
23,12
34,92
23,58
36,31
23,64
38,15
23,45
36,46
0,28
1,62

D
37,72
39,19
41,53
39,48
1,92

Fonte (AUTOR, 2018)
Figura 38. Comportamento da viscosidade à medida que a formulação do filme é
modificada.
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45,0000
39,48

40,0000

36,46

35,0000
30,0000
23,45

25,0000
20,0000

17,13

15,0000
10,0000
5,0000
0,0000
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B ( 40% INC)

C (80% INC)

D (100% INC)

Amostras
Fonte (AUTOR, 2018)

De acordo com os ensaios realizados, as amostras C e D apresentaram
viscosidades maiores do que as demais amostras (A e B); esse comportamento
pode estar relacionado com a quantidade de aparas utilizadas, que pode ter
ocasionado modificação na estrutura química das mesmas, pois as
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viscosidades obtidas apresentaram aumento aproximadamente 122% com
relação a amostra A. Essa mudança de comportamento da solução de gelatina
à medida que a proporção de aparas aumenta na formulação. Cabe observar
também que os resultados apresentaram um maior desvio padrão na mesma
direção da incorporação. Este fato pode estar associado ao estado físico das
interligações das moléculas de gelatina no material já processado.
Levando em consideração o ensaio isolado da viscosidade, possibilitou
identificar que, o melhor cenário a ser utilizado no processo produtivo seria o B,
pois este não interfere nos parâmetros utilizados no processo atual. No
entanto, as formulações C e D poderiam ser utilizadas caso esses parâmetros
sejam ajustados de acordo com as condições aceitáveis de processamento. Tal
característica tem como embasamento os filmes que não tiveram sua
formulação modificada (Amostra A).

5.2 Densidade por picnometria

Os resultados da densidade dos filmes preparados sem e com aparas
estão apresentados na Tabela 9.
Tabela 9. Relação de densidade dos filmes classificados como A, B, C e D.

Densidade (g/cm3)
Ensaio

A

B

C

D

1
2
3
4
Média
Desvio Padrão

0,799

0,793

0,786

0,777

0,774
0,787
0,775
0,784
0,012

0,785
0,790
0,786
0,788
0,004

0,779
0,782
0,781
0,782
0,003

0,778
0,777
0,786
0,779
0,005

Legenda: Amostra A (0% incorporada), Amostra B (40% incorporada), Amostra C
(80% incorporada) e Amostra D (100% incorporada).
Fonte (AUTOR, 2018)

Observa-se que o aumento do teor de gelatina reciclada resultou em
uma leve perda na densidade dos filmes, cujos valores médios obtidos foram
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0,784 g/cm3 ± 0,012; 0,788 g/cm3 ± 0,004; 0,782 g/cm3 ± 0,003; 0,780 g/cm3 ±
0,005, para as lâminas dos filmes A, B, C e D respectivamente.
Tabela 10. Análise da Anova dos dados obtidos com o ensaio de densidade.

ANOVA
Fonte da variação
SQ
Entre grupos
1,63E-04
Dentro dos grupos 5,60E-04
Total

7,23E-04

gl
3
12

MQ
5,424E-05
4,666E-05

F
1,163

valor-P
0,364

F crítico
3,490

15

* Significativo no intervalo de confiança de 95% (p<0,05).
Legenda: SQ – Soma quadrática; gl – grau de liberdade; MQ – Média quadrática;
Fonte (AUTOR, 2017)

Mediante os dados obtidos experimentalmente, a análise estatísticas foi
realizado com finalidade de obter informações sobre a significância estatística,
neste contexto é possível verificar a discrepância de uma hipótese em relação
aos dados observados, utilizando α = 0,05, obteve-se p = 0,364 > 0,05,
significando que não há evidências para rejeitar a hipótese nula, e que, não
existe uma diferença estatisticamente significativa entre as amostras
apresentadas, Isto é, ao nível de significância de 5%.
.
Figura 39. Valores da densidade dos filmes preparados com e sem a utilização de
aparas.
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Fonte (AUTOR, 2018)
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5.3 Solubilidade em água

O ensaio de solubilidade foi conduzido em triplicata gerando os dados
apresentados na Tabela 11 e Figura 40.
Tabela 11. Relação de solubilidade dos filmes classificados como A, B, C e D.

Ensaio
1
2
3
Média
Desvio Padrão

A
75,24
75,20
75,69
75,38
0,27

Solubilidade em água (%)
B
C
87,42
81,41
82,31
86,72
85,00
82,84
84,91
83,66
2,56
2,75

D
82,21
77,27
78,31
79,26
2,60

Legenda: Amostra A (0% INC), Amostra B (40% INC), Amostra C (80% INC) e
Amostra D (100% INC).
Fonte (AUTOR, 2018)

A solubilidade obtida nesses ensaios apresentou valores distintos entre
as lâminas; a incorporação de material reciclado resultou em todos os casos
em um aumento da solubilidade dos filmes. Esta diferença pode ser avaliada
estatisticamente comparando-se a solubilidade do filme A com os filmes B, C e
D.
Figura 40. Acompanhamento do comportamento das lâminas A, B, C e D, quando
submetidas ao ensaio de solubilidade.
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Fonte (AUTOR, 2018)

D

76

Com base na análise de variância (ANOVA) apresentada na Tabela 12,
constatou-se que, a um nível de confiança de 95%, existem diferenças
significativas entre esses valores, ou seja, valor-P menor que o nível de
significância 0,05).
Tabela 12. Análise da ANOVA dos dados obtidos no ensaio da solubilidade das
amostras A, B, C e D.
ANOVA

Fonte da variação
SQ
Entre grupos
170,402
Dentro dos grupos 41,864
Total

gl

212,266

MQ
F
valor-P
3 56,801 10,854 0,003
8 5,233

F crítico
4,066

11

* Significativo no intervalo de confiança de 95% (p<0,05).
Legenda: SQ – Soma quadrática; gl – grau de liberdade; MQ – Média quadrática;
Fonte (AUTOR, 2018)

Os resultados obtidos com o ensaio de solubilidade em água
proporcionaram

na

avaliação

do

comportamento

dos filmes

após a

incorporação das aparas de gelatina em sua formulação. Tais incorporações
não atribuíram características negativas nos filmes preparados, contribuindo
para seu uso como envoltório em cápsulas gelatinosas moles sem que ocorra
perda na qualidade do produto. Assim, a alta solubilidade resulta em efeitos
positivos, pois, facilita a liberação do ativo encapsulado e entrega efetiva ao
destino desejado.

5.4 Espessura dos filmes

A espessura das lâminas dos filmes poliméricos de gelatina foi
determinada para poder avaliar a permeabilidade ao vapor. A espessura média
de cada filme foi determinada a partir da sua medida em 10 pontos. Os valores
de cada medida, bem como os valores médios estão representados na Tabela
13. A variação encontrada era esperada uma vez que os filmes foram
confeccionados artesanalmente em placas de Petri.
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Tabela 13. Distribuição das espessuras obtidas das lâminas A, B, C e D.

Ensaio
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Média
Desvio Padrão

A
0,83
0,84
0,94
0,88
0,94
0,85
0,83
0,84
0,82
0,79
0,86
0,05

Espessura das lâminas (mm)
B
C
0,71
1,00
0,71
0,97
0,79
1,06
0,76
1,05
0,82
0,99
0,81
0,99
0,74
1,02
0,75
1,08
0,78
1,06
0,76
0,98
0,76
1,02
0,04
0,04

D
1,14
1,12
1,11
1,12
1,13
1,09
1,10
1,11
1,12
1,15
1,12
0,02

Fonte (AUTOR, 2018)

5.5 Permeabilidade ao vapor de água (PVA)

A permeabilidade ao vapor de água dos filmes foi calculada utilizando-se
a equação (3) utilizando o ganho de massa adquirido pela sílica, e são
apresentados na Tabela 14 e na Figura 41.
Tabela 14. Comportamento da permeabilidade ao vapor de água.

Tempo
1
2
3
4
5
6
Média
Desvio padrão

A
12,18
14,39
10,28
11,49
9,88
9,50
11,28
1,82

Permeabilidade (g.mm.m-2.h-1.KPa-1)
B
C
11,80
47,71
13,53
24,87
10,04
23,37
11,09
23,48
9,20
23,40
8,74
23,65
10,73
27,75
1,78
9,80

D
33,14
31,50
32,20
31,93
32,21
32,57
32,26
0,56

Legenda: PVA A, B, C e D – Permeabilidade ao vapor de água das amostras A, B, C e
D (0, 40, 80 e 100% de incorporeamente de aparas respectivamente)
Fonte (AUTOR, 2017)
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Permeabilidade (g.mm.m-2.h-1.KPa-1)

Figura 41. Permeabilidade ao vapor de água das amostras A, B, C e D.
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Fonte (AUTOR, 2018)

Verifica-se que houve um sensível aumento da permeabilidade das
amostras C e D, contendo 80 e 100% de material reciclado, respectivamente.
Este fato foi confirmado ao se realizar um teste de variância (ANOVA) nos
resultados relativos à permeabilidade ao vapor de água das amostras,
classificadas como A, B, C e D, conforme apresentado na Tabela 15. Com um
intervalo de confiança de 95%, pode-se dizer que existem diferenças entre as
amostras contendo material reciclado (amostras B, C e D) em relação ao
material original (amostra A).
Tabela 15. Análise da variância dos dados obtido das amostras A, B, C e D.

ANOVA
Fonte da variação
Entre grupos
Dentro dos grupos

SQ
2226,44
513,96

Total

2740,40

gl

MQ
3 742,15
20 25,70

F
28,88

valor-P F crítico
1,81E-07
3,10

23

* Significativo no intervalo de confiança de 95% (p<0,05).
Legenda: SQ – Soma quadrática; gl – grau de liberdade; MQ – Média quadrática;
Fonte (AUTOR, 2017)
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De acordo com Sobral et al. (1999), o aumento da concentração de
aparas favorece a redução na propriedade de barreirado filme. Esse efeito
influencia diretamente a permeabilidade dos filmes ao vapor de água.
Os valores de PVA para as amostra A, B, C e D foram 11,29; 10,73;
27,75 e 32,26 g.mm.m-2.h-1.KPa-1, respectivamente, após as estabilização das
amostras por um período de 6 horas do inicio do processo. O aumento da
permeabilidade em relação à espessura também foi verificado por FAKHOURI,
(2009).
Estes ensaios forneceram informações importantes sobre o reuso das
aparas no processo industrial: os valores obtidos para as amostras C e D
evidenciam uma maior interação entre a umidade e o filme, indicando que
provavelmente houve uma perda significativa em sua estrutura, que permitiu
um aumento da passagem de umidade através do filme. Esse fluxo de umidade
aumenta à medida que a concentração de aparas presente na formulação se
eleva. Essa característica está relacionada com a perda cristalinidade do filme,
pois esse efeito proporciona menos resistência e maior afinidade a umidade.
A elevação da permeabilidade apresentada nas amostras C e D pode
comprometer a qualidade do produto, podendo deixá-lo suscetível à
contaminação e ocasionar formação de bolores, além de permitir a perda na
dureza das cápsulas. Esses efeitos podem diminuir drasticamente o tempo de
prateleira das capsulas e favorecer a interação das cápsulas com o ambiente
onde elas estão armazenadas. Uma alternativa para ajustar a permeabilidade
da cápsula seria aumentar a sua espessura, o que nem sempre pode ser
realizado porque diminuiria o volume útil da mesma.
Já a formulação do filme B, contendo 40% de material reciclado,
apresentou uma permeabilidade adequada, próxima a do filme utilizando
apenas gelatina nova. Este valor permite dizer que, em relação à
permeabilidade, é possível reciclar este teor sem comprometimento da
qualidade, resultando numa redução de custos de matéria prima e de descarte
de materiais.
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5.6 Grau de intumescimento

A realização do ensaio de grau de intumescimento utilizou a técnica de
imersão, segundo procedimento descrito por (DOMENECH, 2004). De modo
geral, os filmes apresentaram aumento significativo na massa devido à taxa de
intumescimento por fluido em 72 horas, que se reduz após 6 horas. A taxa de
absorção diminui gradativamente com tempo e a taxa de intumescimento é
determinada monitorando-se a perda de massa nesse período. Esse efeito se
dá pelo fato dos filmes apresentarem grandes quantidades de pequenos poros
entre as superfícies que podem ser classificados como sítios hidrofílicos.
Os dados originais do ensaio são apresentados na Tabela 16 e a Figura
42 apresentam os dados brutos deste ensaio. Os dados foram tratados,
calculando-se a porcentagem de água absorvida em relação à massa original
do filme e são apresentados na Tabela 17 e Figura 43.
Tabela 16. Perda de massa com a evaporação do solvente.

Período (h)
0
1
2
3
4
5
6
Fonte (AUTOR, 2018)

A
0,6691
2,6909
2,3171
0,8749
0,8063
0,7377
0,6691

Perda de massa (g)
B
0,5495
2,3633
2,0005
1,6378
1,2750
0,9123
0,5495

C
0,7718
3,9525
3,6766
2,7939
1,8298
1,3008
0,7718

D
0,4671
1,8228
1,5479
1,1145
0,4959
0,4815
0,4671
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Figura 42. Comportamento da massa em função do tempo.
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6
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Fonte (AUTOR, 2018)
Tabela 17. Grau de intumescimento em função do tempo para diferentes amostras.

Grau de intumescimento (%)
tempo (h)

A

B

C

D

1

302,17

330,08

412,11

290,24

2

246,30

264,06

376,37

231,39

3

30,76

198,05

262,00

138,60

4

20,51

132,03

137,08

6,17

5

10,25

66,02

68,54

3,08

6

0

0

0

0

Legenda: A – Amostra teste A (0% INC), B- Amostra teste B (40% INC),
C – Amostra teste C (80% INC), D – Amostra teste D (100% INC),
INC – Incorporação de gelatina reciclada “Aparas”.
Fonte: (AUTOR, 2018).
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Figura 43. Monitoramento do grau de intumescimento das lâminas.
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Fonte (AUTOR, 2018)

Observa-se que as amostras contendo material reciclado incorporado
apresentaram comportamentos diferentes em relação ao da formulação A.
Essa diferença está ligada diretamente a capacidade de absorção de líquido e
aos mecanismos de intumescimento dos polímeros, que são dependentes da
contribuição relativa da difusão do penetrante e da estabilidade polimérica
(ASSIS, 2010).
Este comportamento se explica devido ao afastamento das cadeias,
levando à geração de espaços na matriz, o que favorece a subsequente
penetração de água e demais moléculas movidas por forças polares
associadas

a

mecanismos

de

capilaridade

(DE

ANGELIS;

SEGRE;

CRESCENZI, 2001).
A absorção de água pode ocasionar perda da estabilidade e
comprometer a dureza dos mesmos e ainda facilitar a contaminação do filme
por microrganismos presentes no ambiente, sendo que a forma de
contaminação mais comum para os filmes com índice de umidade elevada é a
proliferação de bolores.
De todas as formulações testadas, verificou-se na Figura 43 que a
formulação B apresentou grau de intumescimento similar a formulação A,
embora seu comportamento de perda de massa seja diferente. Este fato indica
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que esta formulação pode ser utilizada com segurança sem que haja perda na
qualidade do produto encapsulado.
A preparação dos filmes em escala industrial na condição de 40% de
aparas de gelatina apresentou bom desempenho e boa estabilidade para o
produto, consequentemente essa utilização contribui na redução do resíduo
gerado no processo e os custos com gelatina pura e glicerina utilizadas como
matérias-primas na preparação dos filmes.
Tais resultados permitem, a princípio, pensar na reutilização de 40% de
aparas geradas como sendo viável para o processo produtivo. Essa proporção
corresponde ao total de resíduo gerado no processo de encapsulamento, o que
resultaria na eliminação da fonte de resíduo de gelatina do processo de
fabricação de capsulas softgel.

5.7 Desintegração dos filmes de gelatina

O ensaio aplicável ao filme prevê a sua desintegração total. O tempo de
desintegração de 9 amostras de cada filme, bem como o valor médio e o
desvio padrão são apresentados na Tabela 18.
Tabela 18. Tempo de desintegração dos filmes A, B, C e D (min).

Ensaio
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Média
Desvio padrão
Fonte (AUTOR, 2018)

A
3,46
4,12
5,00
3,31
2,28
5,23
3,06
2,45
2,58
3,50
1,08

B
2,44
3,00
3,09
2,56
2,12
2,35
2,31
2,51
2,22
2,51
0,33

C
3,48
3,54
4,01
4,17
4,18
4,29
4,25
4,02
4,41
4,04
0,33

D
3,08
2,56
3,32
3,03
3,38
3,29
2,58
3,14
3,07
3,05
0,30
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Pode-se observar que o tempo de desintegração entre as formulações
apresentadas tiveram resultados próximos entre si, indicando que a
incorporação de gelatina reciclada a formulação não ocasionou modificação
nesta característica dos filmes estudados. Considerando o tempo máximo de
dissolução exigido pela Farmacopeia Brasileira (2010), que é de 30 minutos,
verifica-se que todas as formulações atendem com folga este requisito.

5.8 Ensaio preliminar no processo industrial

A fim de verificar a viabilidade de processamento foi realizado um ensaio
preliminar no processo industrial. Em função do volume empregado e para não
comprometer matéria prima nova, optou-se por utilizar material 100 %
reciclado, uma vez que as propriedades do filme gerado com esse material não
apresentaram

diferenças

significativas

nas

propriedades

ligadas

ao

processamento (viscosidade, densidade, intumescimento).
A Figura 44 mostra o filme preparado com a utilização de 100 % com
gelatina reciclada. Este apresentou aspectos semelhantes ao filme preparado
sem a utilização de componente reciclado; pode-se observar sua boa
transparência

e

viscosidade

aceitável

para

o

processo

produtivo,

proporcionando efeitos que não interferem na formação das cápsulas
produzidas.
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Figura 44. Filme preparado com reutilização de 100 % de aparas de gelatina.

Fonte (AUTOR, 2018)

Na Figura 45 é possível verificar a distribuição do filme antes do início
da formação das cápsulas; nesta etapa o filme formado foi acondicionado entre
o seguimento de injeção e as matrizes responsáveis pelo formato das
cápsulas, e, em seguida, foram aplicados o corte e a selagem para a formação
das cápsulas.
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Figura 45. Conformação do filme para formação das cápsulas.

Filme em conformação para o encapsulamento

Fonte (AUTOR, 2018)

No encapsulamento, os filmes (ver Figura 46) tiveram bom desempenho
no corte e selagem efeitos que são responsáveis pela qualidade das cápsulas
formadas.
O resíduo de processamento pode ser visto na Figura 47. Nesta etapa,
caso a processabilidade não fosse boa poderiam ocasionar irregularidades na
distribuição da selagem em torno da superfície onde os filmes se encontram,
ocasionando, consequentemente, o rompimento das mesmas.
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Figura 46. Formação das cápsulas através das matrizes 18 oblong.

Fonte (AUTOR, 2018)
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Figura 47. Aparas de gelatina em forma de grade.

Fonte (AUTOR, 2017)

Após a etapa de secagem as cápsulas formadas com filme 100 %
reciclado apresentaram características similares às cápsulas preparadas
somente com gelatina pura, como pode ser observado na Figura 48, ou seja,
após o ciclo de secagem de 24 horas, elas apresentaram dureza aceitável para
o consumo final. Essa dureza foi medida através de durômetro semiautomático, obtendo-se valor aceitável para o consumo, que é de (8 ±1) N.
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Figura 48. Bandejas de secagem com as cápsulas produzidas a partir de 100% de
gelatina reciclada.

Fonte (AUTOR, 2018)

5.8.1 Avaliação da Desintegração das Cápsulas

A desintegração considera dois aspectos distintos no comportamento
das cápsulas formadas e permitem avaliar se a incorporação terá efeito positivo
ou negativo na qualidade das mesmas. Os principais parâmetros observados
nestes ensaios foram o tempo de ruptura e o tempo de desintegração total das
cápsulas em meio ácido, pois essa condição é uma simulação do processo
digestivo realizado pelo estômago ao receber alimento, ou seja, o processo em
que as cápsulas gelatinosas deverão passar.
Os ensaios foram realizados em triplicata, sendo utilizadas as
formulações A e D como forma de comparação.
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5.8.1.1 Tempo de ruptura
O primeiro parâmetro medido foi o tempo de ruptura das cápsulas em
meio ácido e os resultados são apresentados na Tabela 19.
Verifica-se que embora o tempo de ruptura das cápsulas seja maior do
que o de dissolução dos filmes, eles estão de acordo com o preconizado pela
Farmacopeia Brasileira que é de 30 minutos.
Tabela 19. Ensaio de desintegração das cápsulas e filme com e sem incorporação de
aparas

Tempo de Ruptura (min.)
Ensaio
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Média
Desvio padrão

MATERIAL NOVO
(A)
2,17
2,42
3,27
4,58
4,05
4,28
3,45
2,54
3,33
3,34
0,85

100% MATERIAL RECICLADO (D)
6,15
7,05
6,58
4,35
4,30
4,47
4,20
4,18
6,40
5,30
1,21

Fonte (AUTOR, 2018)

5.8.1.2 Desintegração total

Analisando o tempo de desintegração total das cápsulas apresentados
na Tabela 20, verifica-se que embora o tempo de ruptura das cápsulas de
material reciclado sejam maiores, ela também está de acordo com o tempo
preconizado pela Farmacopeia Brasileira, que é de 30 minutos.
Assim, pode-se dizer que tanto o tempo de ruptura quanto o de
desintegração total das cápsulas formadas tanto por gelatina nova quanto por
material 100% reciclado seriam adequadas para a utilização.
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Tabela 20. Desintegração das cápsulas com e sem incorporação de aparas

Tempo de Desintegração (min)
0% INC
100% INC
6,36
13,14
7,05
12,39
7,10
12,54
8,45
14,05
8,27
10,14
8,00
14,12
7,05
10,28
7,30
9,45
6,58
12,27
7,35
12,04
0,733
1,71

Ensaio
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Média
Desvio padrão
Fonte (AUTOR, 2018)

5.9 Avaliação geral dos dados obtidos

A Tabela 21 apresenta um resumo dos parâmetros medidos neste
trabalho.
Tabela 21. Parâmetros utilizados para verificação do comportamento das amostras A,
B, C e D.

A
B
C
D

-2

VIS.
(cP)

SOL.
(%)

DNS
3
(g/cm )

PVA. (g.mm.m .h
1.
-1
kPa )

10,1667
12,2167
16,6000
17,6467

75,38
84,91
83,66
79,26

0,7839
0,7882
0,7820
0,7795

11,29
10,73
27,75
32,26

-

ITM
(%)

101,66
165,04
209,35
111,58

Legenda: DNS – Densidade, SOL – Solubilidade em água, PVA – Permeabilidade ao
vapor de água, ITM – Grau de Intumescimento, VIS – Viscosidade.
Fonte (AUTOR, 2018)

Com relação ao processamento, considerando as formulações testadas,
pode-se dizer que a viscosidade da solução de gelatina aumenta com o
aumento do teor de material reciclado. Este fato, no entanto, pode ser
compensado pelo aumento da temperatura dos tanques de preparo. Já para a
formulação B (40 % INC), não haveria essa necessidade, pois ela apresentou
pouca variação em relação ao filme sem incorporação.
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Observa-se, uma pequena variação na solubilidade do filme. Todas as
formulações na qual foi incorporada gelatina possuem solubilidade maior do
que a formulação original. A lâmina D apresenta boa estabilidade de dispersão
e pode ser utilizada no processo produtivo sem apresentar efeito significativo
na formação das capsulas, pois não ocasionariam danos por rompimentos do
filme quando utilizado como involucro de cápsulas Softgel.
Com relação ao filme, observa-se que a densidade apresentou uma
variação muito pequena entre as formulações, e não deverá alterar
significativamente a massa do filme durante a sua formação.
O mesmo se pode dizer com relação à desintegração tanto do filme
quanto no tempo de ruptura e de dissolução das cápsulas: embora o tempo de
desintegração das cápsulas aumente com o aumento da quantidade de
gelatina reciclada, todos estão dentro das exigências da Farmacopeia
Brasileira (2010).
As propriedades que mais sofreram alterações foram à permeabilidade e
o grau de intumescimento.
A permeabilidade, como dito anteriormente, pode comprometer a
qualidade do produto por algum contaminante. Isto pode acontecer até mesmo
o armazenamento final, reduzindo o tempo de prateleira do produto. Com base
nos testes laboratoriais, os resultados obtidos indicaram que a incorporação
acima de 40% resultou num filme muito permeável e com grande
intumescimento. Estes fatos podem resultar em cápsulas com menor tempo de
validade e tender a um maior risco de contaminação
O grau de intumescimento é uma propriedade a ser analisada, pois
através dela é possível verificar se o filme tem característica hidrofílica, ou seja,
tem afinidade em contato com a água, que proporcionará informações sobre a
resistência do filme estudado, trazendo mais segurança para o produto
encapsulado. Pelos resultados obtidos os filmes B e D apresentaram menor
absorção absoluta de água, caracterizando melhor estabilidade a umidade. Se
fosse considerado apenas este aspecto, ambos poderiam ser utilizados no
processo produtivo.
Considerando

o

processo

industrial,

a

melhor

condição

de

reprocessamento seria reciclar o material com a formulação D; que apresentou
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um bom desempenho no ensaio preliminar em escala industrial. Porém, as
propriedades de barreira e os riscos envolvidos na qualidade do produto
indicam que a melhor solução seria a incorporação de 40% de material
reciclado.
Como as perdas em geral variam em torno de 40%, essa incorporação
permitiria, a princípio, a redução total da geração de rejeito. Porém, a
reutilização sucessiva do material gerado teria que ser avaliada em bancada,
com o objetivo de monitorar seu efeito comportamento dos filmes ao longo
dessas utilizações sucessivas. Para isso deveriam ser avaliadas as
características similares aos filmes estudados neste trabalho.
Considerando a reutilização de toda a gelatina residual, foi realizado um
estudo comparativo dos custos de matéria prima; a reutilização de 40% de
gelatina resultou numa economia de 20%, como apresentado na Tabela 22.
Tabela 22. Cálculo de economia com matérias-primas a partir da utilização do filme B.
B

Descrição

Padrão

Consumo de gelatina bruta (kg/h)

16,6194

9,9716

Consumo de glicerina (kg/h)

9,8818

5,9291

Consumo total de matéria prima (kg/h)

26,5012

15,9007

Utilização de aparas na incorporação (ton/ano)

0

77,6169

Redução de gelatina bruta (ton/ano)

0

28,7183

Redução de glicerina (ton/ano)

0

17,0757

Matéria prima economizada (ton/ano)

0

45,7940

Custo da gelatina (R$/h)

R$ 420,30

R$ 252,18

Custo da glicerina (R$/h)

R$ 34,59

R$ 20,75

Custo total com matéria prima (R$/h)

R$ 454,89

R$ 272,93

Custo total da matéria prima (R$/dia)

R$ 10.917,36

R$ 6.550,42

0

R$ 726.284,82

0

R$ 59.765,03

0

R$ 786.049,85

R$
3.930.249,25

R$
3.144.199,40

Economia anual de gelatina após incorporação
(R$/ano)
Economia anual da glicerina após incorporação
(R$/ano)
Economia total com a incorporação (R$/ano)
Custo total com matéria prima (R$/ano)
Economia

Fonte (AUTOR, 2018)

40%

20%
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6

CONCLUSÕES E PROPOSIÇÃO DE TRABALHOS FUTUROS

Com base nas atividades desenvolvidas neste trabalho podem-se tecer
as seguintes conclusões:
Para formular a solução de gelatina com material reciclado, deve-se
considerar a composição da mesma, o que implica num ajuste das massas
tanto de gelatina nova quanto dos demais componentes da formulação.
As lâminas preparadas com estas formulações apresentaram boa
estabilidade térmica, e propriedades de transição (Tg e Tm) próximas, além do
comportamento similar na análise termogravimétrica, indicando que a
incorporação não afeta significativamente estas propriedades.
A solubilidade em água evidenciou que a utilização de material reciclado
na formulação dos filmes poliméricos não criará problemas de dissolução, uma
vez que todas as solubilidades encontradas para os filmes com diferentes
proporções de material reciclado resultaram em solubilidade superior ao da
formulação original.
As soluções poliméricas preparadas, quando submetidas ao ensaio de
viscosidade tiveram variações entre si, através das avaliações dessas
diferenças, conclui-se que a solução classificada como B apresentou
comportamento próximo à solução A. Assim, a sua utilização no processo pode
ser realizada sem que haja diferença significativa no ajuste dos parâmetros
utilizados no processo atual. Já para as amostras C e D, o aumento da
viscosidade poderia ser compensado pelo ajusto da temperatura dos tanques
de preparo.
Os parâmetros que mais sofreram o efeito da incorporação de material
reciclado foram a permeabilidade ao vapor de água e o grau de
intumescimento, que aumentam no sentido do aumento da incorporação
efetuada. Para as amostras C e D, estes aumentos podem ocasionar
problemas de estabilidade à umidade, facilitando a migração de microrganismo
e comprometendo o shelf-life das cápsulas preparadas com esses filmes.
Essas duas propriedades da formulação B tiveram comportamento mais
próximo ao da formulação original. Desse modo, com base nos resultados
obtidos, a melhor opção a ser aplicada no processo será a formulação B. Esta
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formulação, embora possa implicar alguma alteração na rotina operacional,
permitiria a reciclagem de 100% dos rejeitos gerados no processo, implicando
numa economia com matéria prima em torno de 20%. No entanto, para que
essa reciclagem possa ser utilizada, será necessário avaliar a estabilidade das
cápsulas.
Assim, sugere-se como continuidade deste estudo:


Avaliar comportamento dos filmes e cápsulas após submissão a
ensaio de estabilidade acelerada.



Avaliar gelatinas de diferentes fontes e bloom.



Avaliar o efeito da reutilização sucessiva da reciclagem na
qualidade dos filmes e do produto final.
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ANEXO I

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DA GELATINA

Figura 49. Especificação técnica da gelatina de origem bovina.

