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RESUMO

Esta dissertação tratou da otimização do processo de microencapsulação de aroma
natural de laranja por Spray drying e focou no estudo do efeito da rotação do
atomizador centrífugo, do teor de sólidos da emulsão de alimentação e da
temperatura de saída sobre o rendimento, produtividade e retenção do aroma na
matriz encapsulante após o processo de microencapsulação de aroma natural de
laranja por Spray drying. Durante os testes coletaram-se dados de processo tais
como tempos e temperaturas de entrada e saída, verificou-se visualmente as
condições da câmara de secagem, e o produto final foi submetido a análises de
microscopia óptica, umidade, fluidez, densidade aparente e cromatografia.
Adicionalmente para o estudo do efeito do teor de sólidos e aroma executaram-se
análises de microscopia eletrônica de varredura e distribuição de tamanho de
partícula. Os resultados obtidos mostraram variações de rendimento entre 27,9 e
76,2 %, na produtividade de 5,6 a 26,7 g/min e na retenção do aroma de 19,6 a 67,4
% comprovando que os parâmetros estudados têm impacto expressivo sobre os
resultados e devem ser avaliados no processo de escalonamento industrial. Para o
caso do efeito da rotação do atomizador observou-se que quanto maior a rotação
empregada maior foi a retenção do aroma, contudo o rendimento e a produtividade
atingiram um ponto de máximo a 35.500 rpm e depois caíram. O aumento no teor de
sólidos e aroma resultou em aumento na retenção até atingir um ponto de máximo a
40 % e depois caiu, o rendimento apresentou um platô entre 30 e 40 % seguido de
queda e a produtividade atingiu um ponto de máximo a 50 % seguido de queda.
Para o caso da temperatura de saída, a retenção caiu entre 80 e 85 °C, subiu a 90
°C e voltou a cair a 100 °C, o rendimento atingiu um ponto de máximo a 90 °C e
depois apresentou tendência de queda e a produtividade teve tendência de queda
com o aumento da temperatura de saída.
Palavras Chaves: Spray drying; Encapsulação; Matriz de encapsulamento; Número
de Peclet; Secagem de cítricos naturais.

ABSTRACT
Optimization of the microencapsulation process of natural orange flavour by
Spray drying
This dissertation discussed about the optimization of the microencapsulation process
of natural orange flavour by Spray drying and the focus were on the study of the
effect of rotary atomizer speed, solids and flavour content in the feed emulsion and
outlet temperature on yield, productivity and retention of the orange flavour load in
the microsphere after the microencapsulation process of natural orange flavour by
Spray drying technique. During the trials, process time and temperatures were
measured, the drying chamber was visually checked and the final product was
analyzed by optical microscopy, moisture content by Karl Fischer, bulk density and
chromatography, besides that scanning electron microscopy and particle size
distribution were measure to selected trials. Results got showed a considerable
variation in yield from 27.9 to 76.2 %, productivity from 5.6 to 26.7 g/min and
retention from 19.6 to 67.4 % proving that these process parameters have a huge
impact on the results and must be evaluated during scaling up. In the case of rotary
atomizer speed it is shown that higher the rotation speed, higher was the retention;
however yield and productivity achieved a maximum figure at 35,500 rpm followed by
a trend of reduction. The increase in solid and flavour content up to 40 % resulted in
an increase in the retention and then decreased, yield showed a flat behavior
between 30 and 40 % of solid and flavour content follow by a drop and the
productivity achieved the top at 50 % of solids and flavour content followed by a drop.
In the case of outlet temperature, retention decreased when the outlet temperature
was from 80 to 85 °C, increased in the direction to 90 °C and dropped again at 100
°C, yield achieved a maximum at 90 °C followed by fell down trend and the
productivity presented a drop trend as outlet temperature increased.
Keywords: Spray drying; encapsulation; encapsulation matrix; Peclet number; Drying
of natural citrics.
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1 INTRODUÇÃO
Aroma alimentício é um atributo sensorial de alimentos. Quimicamente
trata-se de uma combinação de sabor e odor (REINECCIUS, 2006).
O mercado global de aromas alimentícios apresentou um faturamento
aproximado em 2018 de US$ 13,31 bilhões e a expectativa é de que até 2026 a
taxa de crescimento anual fique em torno de 5 % (GlobeNewswire, 2020).
Dentro deste mercado tem despontado o crescimento mais significativo
da linha de compostos naturais em detrimento dos artificiais porque o
consumidor entende que os naturais são mais saudáveis. De acordo com o
relatório da Mordor Intelligence (2019), em 2018 a proporção de venda de
naturais era de aproximadamente 37 % sobre o total do mercado de aromas,
portanto o segmento faturou algo em torno de US$ 4,92 bilhões no segmento
de naturais (MORDOR INTELLIGENCE, 2019).
Contudo, de uma forma geral, compostos naturais têm custos de
produção mais altos porque os mesmos são menos estáveis e possuem um
tempo de vida útil menor se comparado a compostos artificiais, portanto para
viabilizar a comercialização destes, a indústria busca formas de conservar as
propriedades dos produtos naturais que são apreciadas pelo consumidor a um
custo competitivo.
Produtos naturais de interesse da indústria de aromas possuem em sua
composição uma gama de compostos voláteis que quando submetidos à
manufatura, transporte e estocagem podem se perder e assim se tornar menos
atrativos ao consumidor, portanto é crucial a realização de processos
industriais que permitam a conservação e retenção destes elementos e que
possibilitem o aumento de vida útil dos mesmos.
Dentre as formas comercialmente viáveis de se preservar estas
propriedades e possibilitar a aplicação dos aromas em uma vasta gama de
produtos alimentícios está a encapsulação de aromas.
Encapsulação pode ser definido como um processo de conter uma
substância dentro de outra, desta forma produzindo partículas com diâmetros
desde poucos nanômetros até poucos milímetros (ZUIDAN; NEDOVIC, 2010).
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A tecnologia de encapsulação além de preservar as propriedades
mencionadas anteriormente, pode permitir a diferenciação de aroma e sabor,
mascarar gosto ruim ou o odor ruim de um determinado componente dentre
outras possibilidades.
Dentre as diferentes técnicas que permitem o encapsulação destaca-se
a secagem por Spray-Dryer.
A secagem por Spray-Dryer é realizada há décadas, contudo ainda hoje,
há muitos estudos sendo realizados para uma ampla gama de produtos em
busca de formas de aperfeiçoar o processo, ou abrir novas possibilidades de
preservação de carga aromática que sejam comercialmente viáveis.
Adicionalmente notou-se que no meio industrial e na literatura técnica há
grande ênfase na busca de melhores agentes encapsulantes e no processo de
emulsificação, sendo que estudos relacionados ao comportamento de alguns
parâmetros de processo durante a secagem no Spray-Dryer são mais
limitados. Explicam-se de forma abrangente os efeitos de cada variável,
contudo sem o devido aprofundamento e avaliação do impacto efetivo das
mesmas.
Rotação de atomizador centrífugo, concentração de sólidos e aroma na
emulsão e variação de temperatura de saída do Spray-Dryer são variáveis de
processo que são de simples controle. A equipe operacional, na maior parte
das vezes por desconhecimento, não controla tais variáveis como se deveria e
assim trazem impactos na produtividade e no rendimento do processo. No meio
operacional existem colaboradores que comparativamente aos demais
produzem um produto de qualidade superior ou geram rendimentos maiores,
isto se deve em parte à aplicação de conhecimento não compartilhado e não
controlado oficialmente nos registros operacionais, como as variáveis citadas.
No dia a dia operacional, são relatados bloqueios de linha com produto
que podem ser relacionadas às falhas de atomização que pode levar a
formação de gotas maiores de produto que não secam apropriadamente e se
tornam massas amorfas pegajosas que podem vir a formar blocos e acarretar
em perdas de rendimento. Tal fenômeno pode ser ligado à baixa rotação,
colisão de partículas não secas dentro da câmara que formam aglomerados ou
alta concentração da emulsão alimentada.
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Há outros relatos de baixo rendimento e produto com formato mais
cilíndrico e alongado, que pode estar relacionado às altas temperaturas de
saída do produto que leva ao estresse da microesfera e deformação das
mesmas.
Não se podem adotar parâmetros fixos para as três variáveis citadas
para todos os produtos (rotação de atomizador centrífugo, concentração de
sólidos e aroma na emulsão e variação de temperatura de saída do Spray),
porque as variações das condições operacionais são dependentes das
características físico-químicas da emulsão resultante, portanto é de suma
importância que, além de dar enfoque na seleção da matriz encapsulante e do
processo de emulsificação, deve-se decidir sobre quais valores adotar para os
diferentes parâmetros de processo e descrever os mesmos nas respectivas
instruções de manufatura operacionais.
Para definir a forma de controle destas variáveis faz-se necessário a
realização de testes em escala piloto com acompanhamento técnico adequado,
buscando variar as condições operacionais do Spray-Dryer, coletando dados e
amostras para avaliação e validação das condições ótimas de operação.
Do contrário, a empresa pode vir a ter impacto financeiro devido à queda
de rendimento e problemas de qualidade ligada à variação do teor de aroma
encapsulado fora da especificação do produto.
Aromas encapsulados em sua maioria são produzidos de forma
personalizada para os produtos de varejo dos seus clientes, logo o processo
predominante de secagem é por batelada, o que leva à necessidade de trocas
frequentes de produtos a serem secos com diferentes características.
Novos produtos são incluídos e removidos das linhas de produção com
certa frequência em face da necessidade de constante inovação da indústria de
varejo alimentícia, portanto trabalhar e definir diferentes parâmetros de
processo para cada produto neste cenário é complexo e trabalhoso, contudo
face aos custos de produção e de material envolvido na manufatura de
encapsulados, a definição das melhores condições de processo é vantajosa e
trazem ganhos expressivos em termos financeiros, logo é plenamente
justificado o emprego do conhecimento oriundo desta dissertação na rotina de
operação do Spray-Dryer.
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Dentre os compostos naturais possíveis de serem testados, para fins
deste estudo, selecionou-se um aroma natural de laranja porque se trata de um
material com grande demanda de mercado, apresenta susceptibilidade à
degradação e possui diversos compostos voláteis em sua composição, logo ao
se variar as condições de processo, o efeito sobre o produto final obtido pode
ser melhor observado. Aromas cítricos são empregados em uma vasta
variedade de produtos de consumo englobando alimentos, higiene pessoal,
cosméticos, medicamentos dentre outras categorias.
Face ao exposto, decidiu-se dar enfoque na avaliação da retenção do
aroma natural de laranja na matriz encapsulante através da variação das
condições de teor de sólidos e aroma da formulação na alimentação, variação
da temperatura de saída do ar de secagem e rotação do atomizador centrífugo.
Na Revisão Bibliográfica desta dissertação foram descritos os seguintes
tópicos:


As principais características e especificidades do aroma natural
de laranja que se trata do ativo a ser encapsulado;



Os diferentes processos de encapsulação presentes na indústria;



A microencapsulação do aroma que descreve as diferentes
formas de partículas encapsuladas e as variáveis de influência na
formação das mesmas;



O detalhamento do processo de microencapsulação utilizando a
técnica de Spray drying compreendendo as etapas de formação
da partícula, preservação de voláteis e o processo de atomização;



Foram descritas as influências da vazão de alimentação, do teor
de sólidos e aroma e das temperaturas de entrada e saída do
Spray-Dryer sobre o desempenho do processo;



As características e especificidades dos materiais empregados na
encapsulação do aroma.

Em Materiais e Métodos foram descritos os seguintes tópicos:


Materiais e equipamentos empregados no processo;



Plano de experimentos;



Etapas de preparação da emulsão e da secagem;
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Breve descritivo sobre os métodos analíticos empregados e a
forma de tratamento dos dados.

Em Resultados e Discussão apresentaram-se os dados obtidos com a
sua devida argumentação e finalmente concluiu-se a dissertação em capítulo
dedicado.
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2 OBJETIVO
Esta dissertação teve como objetivo a encapsulação do aroma natural
de laranja e avaliação da influência da variação do teor de sólidos e aroma da
formulação na alimentação, da temperatura de saída do ar de secagem e
rotação do atomizador centrífugo sobre a retenção do aroma natural de laranja
na matriz encapsulante bem como a influência sobre o rendimento do processo
e a produtividade.
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

3.1

Aroma natural de laranja
O aroma natural de laranja é composto por uma gama de diferentes

óleos essenciais de laranja, tangerina e limão em diferentes proporções.
Óleos essencias são compostos lipofílicos, altamente voláteis e
compostos por substâncias com peso molecular abaixo de 300 g/mol, que
podem ser fisicamente separados de componentes das plantas ou tecidos
membranosos. Conforme definido pela ISO (International Organization for
Standardization), o termo “óleo essencial” é reservado para um “produto obtido
de matéria prima vegetal a partir de processos de destilação com água ou
vapor, ou a partir do epicarpo de frutas cítricas por um processo mecânico ou
por destilação a seco” (ISO 9235,1997), ou seja, obtido a partir de meios físicos
(TUREK; STINTZING, 2013).
O uso de óleos essenciais conquistou grande popularidade visto que
consumidores têm procurado fazer mais uso de compostos naturais
especialmente em alimentos, materiais de limpeza e cosméticos.
A aplicação diversificada dos óleos essencias se deve também à
composição dos mesmos. Um óleo pode ser composto de pouco mais de cem
substâncias diferentes. A contribuição aromática de um único composto não é
estritamente dependente de sua concentração, mas sim sobre o seu potencial
odorífico

que

é

determinada

por

sua

estrutura

e

volatilidade.

Consequentemente mesmo um componente em baixa concentração resultante
de reação de degradação ou oxidação pode ter um forte impacto sobre o
aroma se o mesmo for intenso o suficiente para ser detectado.
Em sua maior parte, os componentes presentes em óleos essenciais são
os terpenóides lipofílicos (maior concentração), fenilpropanóides ou derivados
de hidrocarbonetos alifáticos de cadeia curta de baixo peso molecular.
Devido às suas relações estruturais dentro de um mesmo agrupamento
químico, os componentes dos óleos essenciais são facilmente convertidos em
reações de oxidação, isomerização, ciclização ou reações de desidrogenação,
disparadas enzimática ou quimicamente. Além da avaliação da estabilidade de
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óleos essencias, deve-se levar em conta que a composição química da mesma
pode variar a partir da origem e pode ser influenciada por fatores tais como
estágio de maturação da planta, habitat, clima, momento da colheita, etc.
Uma vez removido do compartimento protetivo da planta matriz, os
constituintes do óleo essencial são especialmente propensos à oxidação,
transformações químicas e reações de polimerização que podem ser
estimuladas principalmente pela presença de luz, calor e oxigênio (TUREK;
STINTZING, 2013).
Óleos cítricos são caracterizados por terem um alto percentual de
hidrocarbonetos terpenóides e uma composição relativamente baixa de
compostos terpenóides oxigenados que são os principais responsáveis por seu
perfil aromático (REINECCIUS, 2006).
O rendimento de óleo recuperado da casca dos cítricos depende de
numerosos fatores, tais como o tipo de maquinário empregado na extração, a
espessura da casca, sendo que quanto mais fina, mais fácil se torna a
extração, o tempo entre a colheita e o processamento, a rigidez da casca, etc.
Na média o rendimento de óleo recuperado varia conforme mostrado na
Tabela 1.

Tabela 1 - Rendimento médio de óleo recuperado por tonelada de
fruta processada
Cítricos

Rendimento de óleo recuperado
(kg/ton de fruta)

Limão

0,90 – 3,20

Laranja

0,45 – 3,60

Grapefruit

0,45 – 0,90

Lima

0,04 – 0,12

Tangerina

0,45 – 0,90

Fonte: Elaborado pelo autor baseado em REINECCIUS (2006)

Os óleos cítricos são caracterizados pela presença de um alto
percentual

de

monoterpenos

(C10/H16)

e

pequenas

quantidades

de

sesquiterpenos (C15/H24). Ambos são carreadores de compostos oxigenados
compreendendo álcoois, aldeídos, cetonas, ácidos e ésters que são
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responsáveis pelas características dos perfis de odor e sabor. A composição do
terpenóide de vários óleos cítricos é similar sendo o principal componente o DLimoneno. Os terpenos possuem baixo odor e sabor intrínsecos, contudo é
incorreto dizer que tais compostos não tem efeito na aromatização. Os
terpenos contribuem em algumas características aromáticas tais como as
ligadas com frescor (REINECCIUS, 2006).
A Tabela 2 apresenta a composição de alguns óleos cítricos.
O óleo de laranja que compõe o aroma a ser estudado é constituído de
compostos voláteis quimicamente instáveis. Tais compostos são passíveis de
oxidação, degradação pela luz e umidade e os compostos resultantes dessa
oxidação contribuem para a rancificação de produtos elaborados com este
aroma (ASCHERI; MARQUEZ; MARTUCCI, 2003).
Para possibilitar o emprego de aromas à base de óleo de laranja em
diversos produtos, faz-se necessário buscar alternativas para reduzir a
probabilidade de degradação do composto e atualmente a mais empregada é a
microencapsulação do aroma.

Tabela 2 - Composição de alguns óleos cítricos
Principais composto

Óleo

Terpenos (%)

Óleo de Limão
Óleo de laranja
doce
Óleo de laranja
amarga
Óleo de lima
Óleo de tangerina
Óleo de grapefruit

Aprox. 90
Aprox. 90

Citral
n-Decanal

1.5-2.5
0.9-3

90-92

n-Decanal
Acetato de Linalyl
n-Decanal
Metil-N-metil anthranilate
n-Decanal

0.8-1
2-2.5
1-5
Aprox. 1
1-2

75-80
95-96
Aprox. 90

oxigenados

(%)

Fonte: Elaborado pelo autor baseado em REINECCIUS (2006)

O Quadro 1 apresenta os principais componentes de óleos cítricos.
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Quadro 1 - Principais componentes de óleos cítricos
Monoterpenos
α-Pineno
β-Pineno
γ-Terpineno
α-Terpineno
D-Limoneno
Mirceno
p-Cimeno
Terpinoleno
Sabineno
Canfeno
Sesquiterpenos
Bisaboleno
Cadineno
Cariofileno

Compostos ácidos
oxigenados
Acético
Cáprico
Caprílico
Fórmico

Aldeídos

Álcoois
Citronelol
Geraniol
Linalol
I-Nonanol
Octanol
α-Terpeniol
Terpinen-4-ol

Ésters
Acetato de Geranil
Acetato de Linalil
Metil-N-metil anthranilato
Acetato de octila

Acetaldeído
Citral
n-Decanal
Geranial
Octanal

Fonte: Elaborado pelo autor baseado em REINECCIUS (2006)

No tópico a seguir serão apresentadas as principais técnicas de
encapsulação empregadas na indústria de aromas.
3.2

Principais processos de encapsulação
Segundo ZUIDAN e NEDOVIC (2010) e FERREIRA e NUNES (2019), os

possíveis benefícios de ingredientes microencapsulados na indústria de
alimentos são:


Melhorar o manuseio do ingrediente ativo (por exemplo, ao
converter o líquido em pó, que pode ser não pulverulento, pode
ter um odor neutro e de fácil escoabilidade);



Imobilizar o agente ativo;



Aumentar

a

estabilidade

no

produto

final

durante

o

processamento (por exemplo: menor taxa de evaporação de
agentes ativos voláteis e ou degradação ou reação com outros
componentes no produto alimentício tais como oxigênio ou água);


Aumentar a segurança no manuseio desde que compostos
voláteis estarão retidos no encapsulado;



Criar efeitos de textura e visuais;



Mascarar gosto indesejável;
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Permitir a liberação controlada de acordo com o estímulo
ambiental.

Tais benefícios devem- se sobrepor aos possíveis efeitos negativos dos
processos de encapsulação a mencionar:


Custos adicionais;



Aumento da complexidade da operação;



Não desejável percepção do consumidor da presença de
encapsulados em produtos alimentícios. Os clientes desejam
consumir produtos naturais o mais próximo possível do composto
de origem e com a menor adição de diferentes ingredientes
possível;



Mudança na forma de dosagem do aroma encapsulado durante o
processamento do produto alimentício se comparado a uma
matéria-prima aromática não encapsulada. O fabricante precisa
avaliar a forma e a quantidade a ser dosada para não alterar o
perfil sensorial do seu produto.

Para o caso de aromas, o processo de encapsulação é na maioria das
vezes a única opção de se viabilizar a retenção dos voláteis presentes em
cargas aromáticas e assim possibilitar a formulação de produtos alimentícios.
Muitos processos de encapsulação são baseados na formação de
pequenas gotas do ativo a ser encapsulado, estas gotas são envoltas por um
material de revestimento em fase gasosa ou líquida via diferentes processos
físico químicos.
A Tabela 3 apresenta um resumo das principais técnicas de
encapsulação atualmente empregadas para aromas.
De uma forma geral o critério primário de desempenho da encapsulação
de um aroma é a retenção do aroma durante a encapsulação e a estabilidade
do aroma uma vez encapsulado (REINECCIUS, 2019).
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Tabela 3 - Principais técnicas de encapsulação atualmente empregadas para
aromas
Tecnologia

Carga
(%)

Tamanho de
partícula (μm)

Morfologia

Spray drying

10-50

10-400

Matriz

Granulação / aglomeração /
compactação
Leito Fluidizado

5-40
10-50

200-3000
200-5000

Matriz
Matriz

Spray-chilling / cooling

10-20

20-200

Matriz

Emulsificação
Injeção fundida
Extrusão fundida

1-100
5-25
5-40

0,2-5000
200-2000
300-5000

Matriz
Matriz
Matriz

Coacervados complexos
Gelificação Iônica
Co-Extrusão

20-90
20-40
70-95

10-800
10-800
800-8000

Reservatório
Matriz
Reservatório

Adsorção de aromas em
células de levedura

1-70

25-30

Em membrana
celular

Inclusão molecular em
ciclodextrinas

8-10

0,002

Inclusão molecular

Adsorção de aromas em
partículas de sílica

5-50

10-1000

Matriz

Co-cristalização / coprecipitação

Vários

Vários

Cristais

Fonte: Elaborado pelo autor baseado em ZUIDAN e NEDOVIC (2010)

3.2.1 Emulsificação

O processo de emulsificação pode ser empregado como uma fase
anterior ao processo de Spray drying para promover a emulsão do aroma na
base encapsulante. Outro emprego seria na emulsificação de um óleo
aromático dentro de uma fase aquosa ou de um aromático aquoso na fase
óleo. Um exemplo de emprego direto de emulsões na indústria alimentícia seria
como insumo na produção de bebidas.
Uma emulsão é uma mistura de dois ou mais líquidos que são
geralmente imiscíveis. O tamanho das gotas dispersas da emulsão pode variar
de 10 nm a 100 μm. Com base no tamanho das gotas de emulsão, podem-se
ter duas categorias, as macroemulsões, com gotas maiores do que 100 nm e
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as nanoemulsões com gotas menores do que 100 nm. Emulsões são
geralmente produzidas através da quebra das gotas da fase dispersa na fase
contínua quando submetidas a altas tensões de cisalhamento através de
homogeneizadores, agitadores de alto cisalhamento ou tanques agitados
equipados com quebra ondas. A dispersão é geralmente termodinamicamente
instável. Os agentes emulsificantes tais como os surfactantes são empregados
para reduzir a tensão interfacial gerada no contato entre a fase dispersa e a
fase contínua (ZUIDAN; NEDOVIC, 2010).
Com base nas diferentes polaridades da fase dispersa na fase contínua,
emulsões podem ser divididas entre emulsões diretas e emulsões reversas.
Emulsões diretas são as que possuem água como fase contínua e óleo como
fase dispersa. Emulsões diretas podem ser chamadas de O/W, óleo em água
ou emulsão base água. As emulsões reversas têm óleo na fase contínua e
água na fase dispersa. Emulsões reversas também são chamadas de W/O,
água em óleo ou emulsão base óleo (LIU; HU, 2020).
Existem também sistemas trifásicos do tipo W/O/W, ou água em óleo em
água, O/W/O, ou óleo em água em óleo.
Há situações em que pode ocorrer um processo de emulsificação
espontâneo, ou auto-emulsificação ou emulsificação com baixo emprego de
energia que é um processo dependente de diferentes variáveis a mencionar:
viscosidade interfacial e bulk, tensão interfacial, região de transição de fase,
estrutura

e

concentração

do

surfactante.

A

emulsão

é

formada

espontaneamente como resultado da baixa tensão interfacial devido ao alto
nível de surfactantes (FERREIRA; NUNES, 2019).
Para o caso da etapa de emulsificação anteceder a etapa de Spray
drying, a eficiência de encapsulação de um ativo em específico aumenta com a
redução do tamanho da gota de emulsão. De acordo com vários autores, a
quantidade de óleo superficial sobre pós-encapsulados aumenta com o
incremento do tamanho da gota de emulsão, portanto emulsões mais finas, ou
seja, com menor tamanho de gota, podem contribuir para manter o ativo dentro
do encapsulado em níveis aceitáveis por um longo período de tempo, embora
isto não corresponda necessariamente a validades mais extensas ou maior
resistência à oxidação (JAFARI et al, 2008).
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O tamanho da gota da emulsão é governado pela intensidade da técnica
de agitação e mistura empregada ou via técnicas de cisalhamento com a
aplicação de grandes diferenciais de pressão tal como no emprego de
homogeneizadores, assim como pela presença de tensoativos (surfactantes)
que contribuem para redução da energia livre associada a interface líquidolíquido.
Segundo REINECCIUS e YAN (2016), para o caso de componentes
sensíveis à oxidação, durante o processo de emulsificação é importante evitar
a incorporação de ar na solução para minimizar posteriores efeitos oxidativos.

3.2.2 Aglomeração ou granulação

Para algumas aplicações pode ser necessário o uso de partículas de
maior tamanho do que aquelas produzidas por Spray drying, dentre as opções
destaca-se o emprego de leito fluidizado logo após o processo de Spray drying,
aglomeração por pressão ou compactação no qual o aroma junto com um
material auxiliar como a maltodextrina são comprimidos quando submetidos a
pressão juntos e então divididos em pequenos pedaços entre 0,7 e 3 mm
(ZUIDAN; NEDOVIC, 2010).

3.2.3 Leito Fluidizado

Técnica na qual o revestimento é aplicado sobre uma partícula de pó em
suspensão que pode ser um aroma encapsulado por outra técnica. O material
de revestimento pode ser uma gordura ou graxa que poderá solidificar sobre o
aroma. Tal revestimento pode prover, por exemplo, a capacidade de liberação
do aroma apenas sob aquecimento. A vantagem primária deste método é
modificar as propriedades de superfície do aroma encapsulado, por exemplo,
alterando suas propriedades de liberação térmica ou adicionar uma camada de
proteção. A desvantagem é o tempo de processo e o volume de material de
revestimento empregado, o que pode tornar este processo bem custoso
(ZUIDAN; NEDOVIC, 2010).
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3.2.4 Spray-Chilling / Spray-Cooling

Esta tecnologia é utilizada para produzir partículas lipídicas com aroma.
Entre 5 e 10% de todos os aromas encapsulados são produzidos a partir desta
técnica. Trata-se de um processo similar ao Spray drying, pois a formação da
partícula se dá por atomização/pulverização, contudo a estabilização da
partícula não se dá pela evaporação de água e sim pelo emprego de ar frio
para solidificação da matriz lipídica. Primeiramente, uma mistura lipídica líquida
com aroma é preparada, atomizada dentro de uma câmara resfriada e então as
gotas lipídicas são solidificadas na forma de partículas finas. As partículas
resultantes são finas dispersões de líquido dentro de cristais de gordura. De
uma forma geral, o ponto de fusão do lipídeo utilizado está na faixa entre 3442°C para o Spray-chilling e mais alto para o Spray-cooling. O aroma é liberado
quando o material lipídico torna-se líquido acima do ponto de fusão (ZUIDAN;
NEDOVIC, 2010).
Segundo VINCENZETTI et al. (2018), para o caso de compostos
altamente termosensíveis, processos térmicos poderiam catalisar reações
indesejáveis, descritas como degradação térmica, que poderiam afetar
propriedades sensoriais e nutricionais dos mesmos. Para estes casos esta
técnica pode ser uma alternativa de processamento viável do ponto de vista
técnico. Por exemplo, tratamentos térmicos influenciam a composição de
componentes voláteis de algumas variedades de leite. Tais compostos podem
ser os responsáveis pelo desenvolvimento de notas sensoriais fora do padrão
esperado, off-notes, devido à variação na concentração de moléculas tais como
aldeídos, metil cetonas e compostos sulfurosos.

3.2.5 Injeção fundida

Carboidratos como sacarose, maltodextrina, xarope de glicose, polióis,
amido modificado, outros mono e dissacarídeos podem ser misturados com
aroma e emulsificados quando fundidos entre 110 e 140 °C, então
pressionados através de um ou mais orifícios (com pressão entre 1 e 7 bar) e
rapidamente resfriado para solidificar. Este processo é muito comum na
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fabricação de doces mais duros como pastilhas. O solvente mais utilizado para
promover este rápido resfriamento é o isopropanol (IPA), sendo que o material
de revestimento do aroma endurece ao entrar em contato com o solvente,
desta forma encapsulando o aroma finamente disperso em gotas na matriz
sólida. A obtenção de encapsulado extrudado fino é dependente de uma
agitação vigorosa que ajuda a quebrar as partículas. Todo o aroma residual em
torno do encapsulado é removido da superfície pelo isopropanol, desta forma
prevenindo a oxidação do aroma não encapsulado (o que é especialmente
importante para óleos cítricos encapsulados). Em caso de componentes
aromáticos muito sensíveis à oxidação uma alternativa é o uso de nitrogênio
líquido no lugar de isopropanol. O isopropanol é o solvente de resfriamento
mais utilizado, contudo os vapores gerados são inflamáveis e o resíduo do
mesmo é considerado perigoso, assim faz-se necessário o uso de
equipamentos específicos para prevenir acidentes.
Aproximadamente 2% de todos os aromas encapsulados utilizam esta
técnica. O uso de carboidratos de baixo peso molecular como agente
encapsulante resulta em um produto com baixa porosidade e boas
propriedades de barreira o que reduz a probabilidade de oxidação dos
compostos aromáticos em estocagem (ZUIDAN; NEDOVIC, 2010).

3.2.6 Extrusão fundida

Método de encapsulação do aroma com um carboidrato fundido através
do uso de uma extrusora com uma ou mais roscas em processo contínuo.
Primeiro uma dispersão do aroma em carboidrato fundido com água como um
plastificante é formado dentro da extrusora, então se expele a mistura sob alta
pressão através de uma matriz (que pode ter diferentes geometrias e
dimensões) e então forma-se um amorfo ou sólido vítreo sob rápido
resfriamento com ar ou banho frio. O extrudado pode ser cortado em pequenos
pedaços através de facas rotativas ou moagem após o resfriamento. A
extrusora tem roscas que são projetadas para fundir, homogeneizar e
comprimir o extrudado, além do que pode ter sessões para controlar a variação
de temperatura (a temperatura de fusão adotada geralmente está entre 105 e
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125 °C). Extrudados podem ser compostos de amido, maltodextrina, amido
modificado, açúcares, éteres de celulose, proteínas, emulsificantes, lipídeos e
ou gomas. Um dos mais utilizados é o amido alimentício.
Entre 2 e 3 % de todos os aromas encapsulados utilizam esta técnica
(ZUIDAN; NEDOVIC, 2010).

3.2.7 Coacervação

A técnica de coacervação pode ser definida como um fenômeno coloidal
que envolve a separação líquido-líquido de um único ou mistura de dois
polímeros com cargas opostas em solução aquosa e que é iniciada por
interações

eletrostáticas,

pontes

de

hidrogênio,

interação

hidrofóbica,

interações atrativas por polarização induzida bem como agentes de ramificação
químicos ou enzimáticos incluindo glutaraldeído ou transglutaminase. O poder
de interação entre os biopolímeros depende de vários fatores tais como o tipo
de biopolímero (massa molar, flexibilidade e carga), pH, força iônica,
concentração e razão de polímero adicionado (OZKAN et al., 2019).
De acordo com o número de polímeros presentes, o processo pode ser
identificado como coacervação simples no qual há um polímero envolvido ou
coacervação complexa no qual há dois ou mais polímeros de cargas elétricas
opostas presentes. Coacervados usados no encapsulação de aromas são
geralmente do tipo complexo.
No método de coacervação complexa, adiciona-se o aroma em uma
solução polimérica aquosa para preparar uma emulsão. Ao se adicionar a
segunda solução polimérica aquosa, ativa-se a encapsulação do aroma. Esta
ativação pode prover de uma adição de sal, mudança de pH, temperatura ou
diluição do meio. Posteriormente, a estabilização da microcápsula ocorre por
ligação cruzada, desolvatação ou tratamento térmico. Materiais solúveis,
agregados ou precipitados complexados são obtidos por filtração ou
centrifugação para separar as microcápsulas, seguido por lavagem com um
solvente apropriado e secagem (OZKAN et al., 2019).
O invólucro do coacervado complexo é comumente composto de
gelatina ou goma arábica e pode ter ligação cruzada com, por exemplo,
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glutaraldeído ou transglutaminase. Há substitutos possíveis tanto para a goma
arábica como para a gelatina. O sistema de revestimento mais estudado é
composto de gelatina e goma arábica no qual a gelatina é utilizada como um
polieletrólito positivo e a goma arábica como um polieletrólito negativo.
A carga aromática a ser encapsulada por este método pode variar de 20
a 90 % a depender do coacervado, aroma e condições de processo adotadas
(ZUIDAN; NEDOVIC, 2010).
A Figura 1 apresenta uma ilustração do processo de coacervação
complexa.

Figura 1 - Fabricação de microcápsulas por coacervação complexa

Fonte: Elaborado pelo autor baseado em OZKAN et al. (2019)
3.2.8 Gelificação iônica

Obtido através da gelificação de um biopolímero ao redor de uma porção
de óleo aromático em água. Microesferas ou microcapsulas de biopolímeros
podem ser obtidas via métodos de preparação de emulsão, leito fluidizado ou
extrusão. O principal agente gelificante usado é o alginato de sódio que passa
por um processo de reticulação ionotrôpica e se transforma em alginato de
cálcio em gel, mas há outros sistemas disponíveis também. A carga aromática
obtida por este método está entre 10 e 30 % do peso. Microesferas produzidas
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a partir deste método são mais robustas que coacervados e podem resistir a
condições de processamento de alimento mais severas (ZUIDAN; NEDOVIC,
2010).

3.2.9 Co-extrusão

Trata-se de uma tecnologia de extrusão que utiliza bicos concêntricos ou
multifluidos que podem ser estacionários, rotativos ou com vibração. Pode ser
utilizado para preparar encapsulados com sistema reservatório.
Através de bicos com vibração obtêm-se partículas entre 150 e 8000
μm. A tecnologia é baseada no princípio de que jatos laminares de líquido são
quebrados em gotas de tamanho semelhante por vibração superimposta. Outra
técnica trata da utilização de bicos duplo fluido combinado com atomização
ultrassônica ou co-extrusão por centrifugação.
Após esta etapa, a estrutura da parede tem que ser estabilizada por
processos de secagem, gelificação iônica, resfriamento, etc.
Encapsulação de aromas via co-extrusão pode ter um desempenho de
retenção de aroma similar a coacervados complexos ou microesferas, contudo
os mesmos possuem um invólucro fino e relativamente grande, o que os torna
mais sensíveis à cisalhar do que outros processos de encapsulação citados.
Os custos de processamento são mais altos o que pode limitar a sua aplicação
em alimentos (ZUIDAN; NEDOVIC, 2010).

3.2.10 Adsorção de aromas em células de levedura

Células de levedura podem carregar óleos aromáticos ao se incubar
estes dois compostos em água e sob leve agitação. A difusão passiva do
aroma através da parede celular e da membrana citoplasmática da levedura
provavelmente está atrelada à afinidade relativa da mesma com o aroma. O
material celular interno é deslocado conforme ocorre a absorção do aroma que
é emulsificado pela camada lipídica interna. Este tipo de encapsulação é
considerada totalmente natural porque envolve apenas compostos naturais.
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Os requerimentos para possibilitar a encapsulação das moléculas de
aroma por este método são o caráter lipofílico, o tamanho da molécula
(geralmente a massa molecular deve ser menor do que 1000 g/mol) e o
formato da cadeia carbônica (máximo de 12 carbonos em cadeia linear).
Após a encapsulação em meio líquido, o mesmo pode ser seco via
processo de Spray drying e vendido na forma de pó.
Alimentos como massas e arroz saborizado são produtos típicos que
podem utilizar aromas encapsulados por esta tecnologia (ZUIDAN; NEDOVIC,
2010).

3.2.11 Inclusão molecular em ciclodextrinas

Ciclodextrinas são oligossacarídeos de 6-8 moléculas de glicose que são
formadas por modificações enzimáticas de amido parcialmente hidrolisado. βciclodextrina é a mais comumente utilizada. As ciclodextrinas podem ser
ramificadas enzimaticamente para aumentar a solubilidade em água.
Ciclodextrinas tem espaços lipofílicos no qual a molécula de aroma com o
tamanho correto pode ser “aprisionada” via interações hidrofóbicas (também
chamada de inclusão molecular). O processo de encapsulação envolve a
dissolução da ciclodextrina em uma quantidade limitada de água, seguido da
adição do aroma sob agitação vigorosa.
Temperatura entre 60 e 80 °C pode ser empregada de forma a facilitar a
dissolução da ciclodextrina e formação do complexo. A carga aromática
encapsulada por este método é baixa sendo que em alguns casos varia entre 8
e 10 %. A ligação é reversível e a liberação de voláteis hidrofóbicos das
ciclodextrinas em sistemas aquosos é similar à observada com emulsões o que
é um indicativo de que o efeito da ciclodextrina é reduzido na presença de um
excesso de emulsão.
Ciclodextrinas podem proteger o aroma contra oxidação, luz e
degradação induzida por calor.
Após a etapa de inclusão molecular por ciclodextrina processos tais
como Spray-chilling e Spray drying podem ser empregados para a obtenção do
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produto sólido final. A seleção do método dependerá da estabilidade do
sistema aroma / matriz, método de estocagem e uso final do produto.
Aproximadamente 1 % de todos os aromas encapsulados utilizam esta
técnica. Uma aplicação típica refere-se à proteção de aromas instáveis em
bebidas (exemplo: Chás de limão saborizados) (ZUIDAN; NEDOVIC, 2010).

3.2.12 Adsorção de aromas em partículas de sílica

Sílica amorfa é usada para adsorver aromas antes da próxima etapa de
encapsulação, por exemplo, via revestimento por leito fluidizado ou extrusão.
Hidrólise de tetraetil ortossilicato (TEOS) foi realizada por 48 horas a
temperatura ambiente e então neutralizado para induzir gelificação. A um
determinado pH uma mistura aromática é adicionada ao meio com a sílica
hidrolisada e então através de neutralização induz-se a gelificação. Como a
porosidade é reduzida, as moléculas de aroma são encapsuladas dentro das
partículas de sílica. Este é um método relativamente novo de encapsulação
ainda pouco explorado (ZUIDAN; NEDOVIC, 2010).

3.2.13 Co-cristalização ou co-precipitação

Co-cristalização ou co-precipitação envolve cristalização espontânea ou
precipitação no qual o aroma pode ser “aprisionado”.
Por exemplo, xarope supersaturado de sacarose a temperatura acima de
120 °C pode formar cristalização espontânea sob resfriamento. O aroma pode
ser adicionado no momento da cristalização para ser encapsulado. A estrutura
cristalina da sacarose pode ser modificada para formar agregados muito
pequenos. Este tipo de tecnologia de encapsulação é aplicado em menos de 1
% dos casos (ZUIDAN; NEDOVIC, 2010).
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3.2.14 Spray drying

Spray drying é um método físico de desidratação e de encapsulação
usado na indústria alimentícia desde 1950. Esta técnica possibilita a conversão
de solução em pó através de processo térmico que causa uma rápida
evaporação.
Entre 80 e 90 % de aromas encapsulados são preparados por este
método. Spray drying de aroma envolve a dispersão do aroma em uma
emulsão com material encapsulante, seguido de atomização e spraying da
emulsão dentro de uma câmara quente. Durante este processo um filme é
formado ao redor da superfície da gota, a concentração dos ingredientes na
gota sob secagem vai aumentando, retardando assim a migração das
moléculas aromáticas maiores enquanto que as moléculas de menor tamanho
continuam a difundir para o exterior a taxas consideráveis. O pó final consiste
em partículas secas contendo as gotas de aroma encapsuladas e uma
distribuição de tamanho de partícula entre 10 e 150 μm.
O material encapsulante de aromas utilizando esta técnica deveriam
idealmente ter (ZUIDAN; NEDOVIC, 2010):


Alto grau de solubilidade;



Viscosidade limitada a uma concentração de sólidos entre 35 e 45 %
(w/w) em água;



Boas propriedades de emulsificação;



Boas propriedades de formação de filme e de secagem;



Um caráter não higroscópico;



Sabor suave;



Deveria ser não reativo;



Deveria proteger o aroma da oxidação;



Deveria estar disponível a baixo custo.
Exemplos de materiais empregados em encapsulação são mono e

dissacarídeos, maltodextrinas, xarope de milho, amidos modificados, gomas,
leite e seus constituintes isolados, proteína de soja e combinações dos
mesmos com outros materiais. Frequentemente, uma matriz de encapsulantes
é usada para obter boas propriedades emulsificantes e prevenir a oxidação via
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formação de estados vítreos (por exemplo, com açúcar ou amidos
hidrolisados). O agente encapsulante apresenta-se solubilizado na fase externa
(aquosa) na situação em que o ativo a ser encapsulado seja líquido (ex.
oleoso) e imiscível com a fase aquosa. O conteúdo que a princípio se
apresenta emulsionado no meio é o ativo a ser encapsulado.
A matriz encapsulante deve ter a maior concentração de sólidos possível
(sugestivo ao redor de 40 %); isto irá resultar em rápida formação de um filme
semipermeável ao redor da gota durante a atomização. Em especial
componentes altamente voláteis são mais bem retidos com o aumento do teor
de sólidos da alimentação. Contudo ao aumentar-se o nível de sólidos pode-se
ter como resultado materiais não dissolvidos e aumento da viscosidade, o que
pode retardar a formação do filme sobre a gota durante a secagem e promover
perda de aroma. Então deve haver um teor de sólidos ideal que aperfeiçoe o
processo (ZUIDAN; NEDOVIC, 2010).
A retenção do aroma é altamente dependente do tipo de aroma, de uma
forma geral, quanto maior a molécula, menor a volatilidade e maior a retenção.
A retenção de aromas lipofílicos, ou seja, aromas com afinidade a gorduras,
óleos vegetais ou lipídios em geral, no processo de Spray drying aumenta com
a redução do tamanho da gota de emulsão, aumentando a estabilidade da
emulsão (ZUIDAN; NEDOVIC, 2010).
O processo de secagem deve fazer com que o material de encapsulação
entre no estado vítreo, ou seja, passe do estado líquido para o estado sólido, e
esta propriedade pode ser melhorada pela adição de carboidratos de baixo
peso molecular (como açúcares, xarope de milho em pó e ou polióis) entre 10 e
35 % do total da fórmula de agente encapsulante. O estado vítreo irá prevenir a
adesão do encapsulado na câmara do Spray-Dryer. A maior parte das perdas
de aroma durante Spray drying provavelmente ocorre durante os estágios no
qual a temperatura da água na gota excede o seu ponto de ebulição,
ocasionando uma abrupta expansão do líquido interno devido ao aumento da
pressão e ruptura da crosta em formação. A solubilidade do aroma em água
também pode influenciar na perda de aroma devido aos efeitos de difusão
(ZUIDAN; NEDOVIC, 2010).
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A maior parte dos processos de Spray drying empregam emulsões em
meio aquoso (os testes realizados nesta dissertação empregam um meio
aquoso). Contudo há processos no qual se aplicam solvente como metanol e
etanol no lugar na água. Segundo ENCINA, E. et al, 2018, as micropartículas
produzidas via encapsulação de óleo de peixe utilizando metanol e etanol como
solventes no lugar da água, apresentaram uma maior estabilidade à oxidação
ao longo do tempo.
Entre as desvantagens do processo de Spray drying destacam-se a
perda parcial de moléculas muito voláteis durante a secagem o que pode
desbalancear a carga aromática. Alguns aromas podem oxidar neste processo,
atenção necessária para o tamanho de partícula sendo que para algumas
aplicações partículas pequenas são desejáveis, mas para outras não, altas
solubilidades em água que também pode ser desejável ou não (ZUIDAN;
NEDOVIC, 2010).
Após descrever os principais processos de encapsulação empregados
na indústria, no tópico seguinte será apresentado um maior detalhamento
sobre os princípios envolvidos na microencapsulação de aromas.
3.3

Microencapsulação de aromas
A microencapsulação promove a redução da taxa de evaporação ou

transferência de massa do aroma para o ambiente externo; proteção do aroma
da degradação pela redução da reatividade com o ambiente externo; controle
da taxa de liberação do aroma encapsulado no tempo; modificação das
características físicas do aroma facilitando o manuseio; mascara aromas
indesejáveis ou sabor do aroma; separação de componentes de uma mistura,
que de outra forma reagiriam um com o outro e diluição do aroma quando
apenas pequenas quantidades são requeridas para alcançar uma dispersão
uniforme no produto que recebeu a carga aromática (FERREIRA; NUNES,
2019).
O material encapsulado pode ser uma substância pura ou uma mistura
que também recebe o nome de material revestido, material principal, ativo,
conteúdo, fase interna ou carga. O material de revestimento também é
conhecido como material de empacotamento, matriz encapsulante, cápsula,
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material de parede, filme, membrana, crosta, carreador ou casca externa. Os
materiais de encapsulação são geralmente feitos de polissacarídeos naturais
ou modificados, gomas, proteínas, lipídios e polímeros sintéticos. A seleção do
material de revestimento depende da natureza do ativo a ser encapsulado,
processo de encapsulação e uso final do produto.
O produto microencapsulado recebe o nome de micropartícula cujo
tamanho abrange a faixa entre 1 e 1000 µm (LENGYEL et al., 2019).
Há diferentes estruturas de micropartículas que podem ser geradas a
partir da interação do ativo com o material de encapsulamento, técnica de
encapsulação aplicada e condições de processo. As micropartículas mais
comumente conhecidas abrangem dois grandes grupos que são as
microesferas e as microcápsulas.
As microesferas são caracterizadas como um sistema matriz no qual o
ativo é homogeneamente disperso, ou dissolvido, ou homogeneamente
suspenso. Microcápsulas são partículas heterogêneas onde uma membrana
externa reveste o ativo formando um reservatório.
Uma estrutura clássica de microesfera contém o ativo sólido ou líquido
disperso ou dissolvido na matriz. Microcápsulas são reservatórios de tamanho
microscópico revestido por uma parede capaz de controlar a liberação do ativo
a partir do reservatório (LENGYEL et al., 2019). A Figura 2 apresenta os tipos
mais comuns de micropartículas resultantes de processos de encapsulação.
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Figura 2 - Diferentes tipos de micropartículas resultantes de processos de
encapsulação*

* (a) microcápsula com sistema reservatório, (b) microcápsula
multicamada com sistema reservatório, (c) microesfera polinuclear
ou multicomponente, (d) microesfera ou matricial, (e) microcápsula
irregular

Fonte: Elaborado pelo autor baseado em SAIFULLAH et al. (2019)

Microcápsula com sistema reservatório contém o encapsulante ao redor
do material ativo, a microcápsula multicamada pode conter 2 ou mais camadas
de revestimento do ativo contido como no sistema reservatório e a
microcápsula irregular com sistema reservatório tem o seu revestimento em
formato irregular.
Para o caso das microesferas as mais comuns são as microesferas com
o ativo disperso pela estrutura encapsulante (matricial) e a microesfera
polinuclear ou multicomponente no qual há mais de um ativo presente disperso
na matriz encapsulante (SAIFULLAH et al., 2019).
O total de aroma encapsulado pode ser estimado por diferentes técnicas
tais como destilação, extração e evaporação, cromatografia gasosa e medidas
de absorbância. A retenção do aroma durante o processo de encapsulação
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depende de alguns fatores tais como: características do aroma, características
da matriz encapsulante, preparação da amostra antes da encapsulação,
método de encapsulação (no caso deste estudo será empregado o método de
Spray drying) e condições de operação do método de encapsulação
(SAIFULLAH et al., 2019).
A Figura 3 apresenta resumidamente os fatores que afetam a retenção
do aroma durante a encapsulação.
Dentre os fatores que afetam a retenção, a formação da emulsão é uma
das etapas operacionais mais importantes porque nesta fase ocorre a formação
da camada protetora ao redor do composto aromático que pode reduzir a perda
térmica por oxidação durante o processo de encapsulação, pode melhorar a
eficiência de encapsulação, aumentar o percentual de retenção do aroma e
controlar o perfil de liberação (SAIFULLAH et al., 2019).
Dentre as alternativas do processo de microencapsulação, destaca-se a
secagem por atomização via Spray drying (ASCHERI; MARQUEZ; MARTUCCI,
2003) e a partir do próximo tópico o tema será mais aprofundado.
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Figura 3 - Fatores que afetam a retenção do aroma durante a encapsulação

Características do Aroma

Características da matriz
encapsulante

Fatores que afetam a
retenção do aroma durante
o encapsulação

Preparação da emulsão
antes da encapsulação
(Emulsão a ser
processada no Spray)

- Tipo de aroma (por exemplo: aldeído,
ésteres, cetonas)
- Peso molecular
- Volatilidade relativa
- Polaridade
- Tamanho
- Concentração
-Tipo de encapsulante (por exemplo:
polissacarídeos, proteínas, gorduras)
- Solubilidade
- Habilidade na Emulsificação
- Capacidade de formação de filme
- Peso molecular
- Temperatura de transição vítrea (Tg)
- Concentração de encapsulante
- Composição do encapsulante
- Viscosidade
- Teor de sólidos
- Biocompatibilidade
- Tamanho do encapsulado

- Método de emulsificação e condições de
operação
- Tamanho da gota da emulsão
- Viscosidade da emulsão
- Estabilidade da emulsão

Método de encapsulação
(Por exemplo: Spray
drying, emulsificação,
extrusão)

Condições operacionais
do método de
encapsulação

- Temperatura de entrada e saída do ar
- Vazão de alimentação
- Vazão de ar
- Tipo de atomizador (monofluído, duplofluído ou rotativo)

Fonte: Elaborado pelo autor baseado em SAIFULLAH et al. (2019)
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3.4

Detalhamento do processo de microencapsulação via Spray drying
Spray drying é um processo relativamente simples e oferece diversas

vantagens como técnica de encapsulação, tais como: baixo custo, razoável
rendimento de processo, partículas de pequeno diâmetro, na faixa micrométrica
e boa estabilidade. Contudo esta técnica apresenta algumas limitações nas
aplicações para encapsulação de compostos bioativos altamente voláteis ou
termo-sensíveis (SIMÕES et al., 2017).
A Figura 4 apresenta um desenho ilustrativo de um Spray-Dryer
industrial.

Figura 4 - Desenho ilustrativo de um Spray-Dryer industrial
Alimentação de
emulsão
Bico
atomizador

Filtro de ar

Atmosfera ou queima
(depende da
composição do ar
lavado)

Aquecedor do
ar
Câmara do
spray
Dryer

Lavador
de gases

ciclone

Efluente para a estação
de tratamento

produto
produto

Fonte: Elaborado pelo autor
O processo de secagem por Spray drying de agentes ativos inicia-se
com a dissolução, emulsificação ou dispersão do ativo em uma solução aquosa
contendo os componentes da matriz de encapsulação, seguido de atomização
da mistura dentro de uma câmara quente. Durante este processo ocorre a
formação de um filme na superfície da gota que permite a evaporação mais
rápida das moléculas menores como a água, por exemplo. O tempo total
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requerido para transformar uma gota líquida em pó varia de milissegundos a
poucos segundos, o que é adequado para compostos termicamente sensíveis.
As partículas secas mais densas são coletadas via duto principal e os finos são
então coletados e separados em um ciclone. Para o caso dos testes realizados
e descritos nesta dissertação a coleta do produto final foi realizada em um
único ponto localizado após a passagem pelo ciclone.
Segundo JAFARI et al., 2008, em processos de otimização por Spray
drying, há pelo menos 4 grupos de critérios que podem ser considerados:
1. Propriedades da matriz encapsulante;
2. Características do aroma a ser encapsulado;
3. Especificações da emulsão de alimentação;
4. Condições do processo de Spray drying.
A Figura 5 apresenta os fatores que podem impactar a eficiência de
encapsulação em cada etapa no processo de Spray drying.
Há diversos fatores que influenciam no desempenho da secagem, a
mencionar: matriz de encapsulação selecionada, temperatura da alimentação,
concentração de sólidos, viscosidade, tamanho da gota gerada na atomização,
tensão superficial da gota, vazão de alimentação do Spray-Dryer, temperatura
de entrada do ar de secagem, tempo de residência da partícula dentro do
Spray-Dryer e temperatura de saída do ar (ZUIDAN; NEDOVIC, 2010).
A taxa de alimentação e a viscosidade têm efeito significativo sobre o
processo de Spray drying. Alta viscosidade afeta o processo de atomização e
pode causar o bloqueio do atomizador, aumentar a deposição de produto nas
paredes da câmara e reduzir o rendimento. A temperatura de entrada da
alimentação do Spray-Dryer influencia na viscosidade da emulsão sendo que
temperaturas mais altas possibilitam aumentar o teor de sólidos dissolvidos
presentes. A temperatura do ar quente deve ser ajustada em acordo com a
natureza do aroma que está sendo processado. A rápida secagem das gotas
mantém a temperatura do aroma encapsulado abaixo de 100 °C mesmo que a
temperatura ao redor esteja maior do que 150 °C, esta característica é
importante para reduzir a perda de compostos aromáticos mais voláteis.
A difusividade do aroma é intensamente reduzida comparada a
moléculas de água após a formação da cápsula seca.
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Figura 5 - Lista de fatores que podem impactar a eficiência de encapsulação em
cada etapa no processo de Spray drying

Fonte: Elaborado pelo autor baseado em JAFARI et al. (2008)

A perda do aroma é proporcional à volatilidade relativa, desta forma a
perda do aroma ocorre a taxas mais altas nos estágios iniciais de secagem
(SAIFULLAH et al., 2019).
Uma terceira fonte de perdas de compostos voláteis é quando uma parte
da água contida dentro da microesfera em formação tem a sua temperatura de
ebulição excedida e explode, desta forma, volatilizando diversos componentes
junto com a água.
As formas de atomização mais aplicadas na indústria alimentícia são os
bicos de alta pressão e o atomizador rotativo. O fluxo de ar mais adotado é o
co-corrente e visa minimizar o sobreaquecimento das partículas visando a
preservação de componentes voláteis ou termicamente sensíveis. Para o caso
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dos testes realizados nesta dissertação o fluxo de ar co-corrente e o
atomizador rotativo foram adotados.
No fluxo de ar co-corrente a alimentação atomizada segue o mesmo
fluxo do ar quente. Neste modelo o pó é sujeito à exposição à temperatura de
bulbo úmido. Segundo ANADHARAMAKRISHNAN e ISHWARYA (2015) a
temperatura de bulbo úmido é a temperatura que o gás de secagem atinge
quando está saturado com vapor do líquido, nesta temperatura transfere-se
para a gota a energia térmica usada para evaporação (por exemplo, a remoção
do calor latente de vaporização do ar que resfria e que recebe a denominação
de “resfriamento evaporativo”. Isto permite à partícula manter a temperatura
abaixo da temperatura de saída do ar de secagem). O ar mais frio por sua vez
transporta pneumaticamente as partículas secas através do sistema. O tempo
de contato do ar quente com as gotas nebulizadas é de apenas alguns
segundos, durante o qual a secagem é feita e a temperatura do ar cai
instantaneamente. Isto resulta em vantagens de menor temperatura e tempo de
residência das partículas e assim reduz a degradação térmica de produtos
termo sensível.
No fluxo contra-corrente, a alimentação atomizada segue um fluxo
oposto à corrente de ar quente, assim as gotas atomizadas primeiramente
encontram um ar resfriado e posteriormente as partículas formadas são
expostas à uma temperatura mais alta se comparada à condição com fluxo cocorrente. O fluxo contra-corrente não é indicado para emulsões cujos
componentes sejam sensíveis à temperatura porque o produto é sujeito a
temperaturas mais altas visto que o ar quente entra em contato com o produto
próximo do ponto de saída do mesmo. Existe também a possibilidade de haver
um modelo de fluxo combinado entre co-corrente e contra-corrente (TONTUL;
TOPUZ, 2017).
Segundo JAFARI et al. (2008) um processo de encapsulação bemsucedido apresenta uma máxima retenção do aroma, particularmente voláteis,
dentro da partícula e um mínimo de aroma livre conjugado à superfície da
cápsula. O óleo presente na superfície da partícula pode vir a se perder via
volatização ou oxidar. Para composto com baixo ponto de ebulição, mesmo em
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condições ótimas de operação a retenção obtida pelo processo de Spray drying
é baixa.
No tópico a seguir descreve-se a dinâmica de formação de uma partícula
de pó a partir da gota nebulizada em mais detalhes.

3.4.1 Formação da partícula no Spray-Dryer

No processo de Spray drying, a evaporação primeiramente ocorre na
superfície da gota, desta forma as moléculas de solvente dentro do líquido vão
migrando para a superfície. Outras substâncias presentes na gota são
igualmente carregadas por este movimento em direção à superfície. A remoção
contínua do solvente resulta em um enriquecimento do soluto na superfície da
gota e então se inicia a formação de uma crosta. Conforme o processo avança
a crosta se torna mais espessa e cresce em direção ao centro da fase líquida
(LIMA; ARLABOSSE, 2020). Importante destacar também que a cristalinidade
pode influenciar a taxa de evaporação. A concentração da alimentação e a
solubilidade afetam a densidade da partícula.
A pressão capilar, que é derivada da diferença entre a pressão interna e
externa da gota e está relacionada com a sua tensão superficial (a força que
atua mediante a redução da área superficial da gota) é um dos parâmetros que
influencia no processo de formação da partícula. No início da secagem, a gota
encolhe e a pressão interna aumenta como resultado da remoção do solvente.
Contudo uma vez que a crosta é formada, a redução do volume da gota é
dificultada. Consequentemente uma pressão crescente será aplicada sobre a
nova crosta formada para balancear a pressão interna da gota. A crosta na
superfície da gota pode ser rígida ou flexível a depender do tamanho molecular
do soluto, propriedades viscoelásticas e interações moleculares. Então a
depender das propriedades mecânicas da crosta, o aumento da pressão capilar
terá um papel fundamental na definição do aspecto final da partícula sólida
resultante (LIMA; ARLABOSSE, 2020).
A tensão superficial dos componentes afeta a composição da interface
água-ar da gota em processo de secagem o que determina a composição da
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camada superficial de partículas secas (VEHRING; FOSS; BALLESTEROS,
2007).
A Figura 6 mostra o perfil de temperatura que a gota é submetida com o
prolongamento do tempo de secagem.

Figura 6 - Perfil de temperatura no qual a gota é submetida com o
prolongamento do tempo de secagem

Fonte: Elaborado pelo autor baseado em ABDULLAHI, BURCHAM e VETTER
(2020)

De acordo com a Figura 6, no estágio inicial da secagem, a gota é
rapidamente aquecida para a temperatura de bulbo úmido (A-B). Durante o
período no qual a superfície da gota fica saturada com umidade, a temperatura
se mantém constante com a secagem ocorrendo a uma taxa constante (B-C).
Neste período ocorre a redução do diâmetro da gota. No ponto crítico não há
umidade suficiente para manter a superfície saturada, a temperatura começa a
subir até atingir o ponto de ebulição do líquido (C-D) onde a vaporização
(acima do ponto de ebulição) se inicia. Neste ponto a redução ideal de diâmetro
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cessa. Esta fase coincide com a formação da crosta / matriz encapsulante na
camada externa da gota, a secagem muda de uma evaporação controlada pela
superfície para um processo sendo controlado pela migração da umidade
interna. Durante a ebulição, uma quantidade considerável de energia é
requerida na forma de calor latente de vaporização, portanto o calor sensível
da gota / partícula para e a secagem é controlada somente pela transferência
de calor (D-E). Uma vez que a umidade é removida completamente, a
temperatura da partícula sobe até atingir o equilíbrio térmico com a temperatura
do gás ao redor da mesma. Nos processos industriais, a secagem geralmente
é finalizada antes de atingir o ponto D da Figura 6 desde que para atingir este
estágio a demanda de energia é alta bem como o tempo de residência deve ser
apropriado. A depender do histórico de secagem da gota, uma faixa de
diferentes morfologias de partícula pode ser obtida no final da secagem
(ABDULLAHI; BURCHAM; VETTER, 2020).
A evaporação na gota de emulsão durante Spray drying pode ser
descrito como um problema conjunto de transferência de massa e de calor. A
diferença entre a pressão de vapor dos solventes e sua pressão parcial na fase
gasosa governa o processo de secagem. A taxa de evaporação é determinada
pelo balanço do fluxo de energia requerido pela entalpia de vaporização e o
fluxo de energia transportado para a superfície da gota (VEHRING; FOSS;
BALLESTEROS, 2007).
O fluxo de calor transportado para a superfície da gota provém da fase
gás e da capacidade calorífica da gota através do resfriamento da mesma. A
taxa de evaporação determina a taxa de redução superficial da gota. O recuo
superficial da gota causa um fluxo difusional dos solutos em direção ao centro
da gota (VEHRING; FOSS; BALLESTEROS, 2007).
De forma geral o coeficiente de difusão depende da concentração dos
solutos e muda significativamente durante o processo de secagem,
especialmente quando a concentração dos solutos atinge a supersaturação ou
a viscosidade da fase líquida aumenta antes de solidificar.
O número de Peclet que relaciona a taxa de evaporação com o
coeficiente de difusão do solvente no gás de secagem é apresentado na
equação 1:
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𝑘

𝑃𝑒𝑖 = 8𝐷

(1)
𝑖

Onde: Pei é o número de Peclet, k é a taxa de evaporação e D i é o coeficiente
de difusão no gás de secagem.

Para um Pei ≤ 1, a velocidade difusional do soluto é mais rápido ou está
na mesma ordem de grandeza da taxa de recessão da superfície.
Consequentemente, o perfil de concentração radial do soluto é esperado ser
igual, se juntamente com um número de Peclet pequeno houver a contribuição
de uma alta solubilidade do soluto, a precipitação ocorre mais tarde no
processo de evaporação e é relativamente homogêneo através da gota. Como
resultado é esperado que as partículas secas tivessem pouco ou nenhum
espaço vazio e a densidade será próxima à densidade picnométrica de um
material bulk seco (VEHRING; FOSS; BALLESTEROS, 2007).
Um número de Peclet maior indica que a taxa de recessão da superfície
é mais rápida se comparado ao movimento difusional das moléculas
dissolvidas. Portanto, a concentração do soluto aumenta rapidamente na
superfície conforme a evaporação avança. A alta concentração superficial leva
a um aumento local na viscosidade com a subsequente formação da crosta
superficial. Uma vez que a crosta ganha espessura suficiente, a mesma pode
manter a forma da partícula. A água remanescente é difundida através da
crosta ou evapora através de canais abertos na mesma. A partícula oca pode
finalmente colapsar ou enrugar a depender da espessura e propriedades
mecânicas da crosta (VEHRING; FOSS; BALLESTEROS, 2007).
Em resumo, o número de Peclet (Pei ) e a saturação do soluto (S) afetam
o processo de formação da partícula. O número de Peclet descreve o processo
de acúmulo superficial devido às diferenças no movimento difusional do soluto
e a taxa de recessão superficial. O nível de saturação está relacionado com a
tendência de o soluto precipitar. Há outros parâmetros que também impactam o
processo tais como nucleação, taxa de crescimento cristalino e morfologia da
crosta, contudo o número de Peclet e a saturação do soluto (S) permitem
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predizer o perfil de concentração radial da gota que está em processo de
solidificação (VEHRING; FOSS; BALLESTEROS, 2007).
A Figura 7 apresenta diferentes morfologias de partículas obtidas no
processo de Spray drying.

Figura 7 - Exemplos de possíveis evoluções morfológicas de uma gota até a
formação completa da crosta ou matriz encapsulante

Fonte: Elaborado pelo autor baseado em ABDULLAHI, BURCHAM e VETTER
(2020)
De acordo com a Figura 7, quando a secagem é lenta, há tempo
suficiente para o equilíbrio de concentrações de gradientes. Neste caso o
número de Peclet (Pe), que é definido como a razão da convecção térmica pelo
transporte difusivo, é pequeno. Isto leva a uma gota uniforme e eventualmente
a uma estrutura de uma partícula sólida rígida, também chamada de núcleo
denso. Quando o número de Peclet é alto, a taxa de evaporação é mais alta se
comparada ao coeficiente de difusão do solvente no gás de secagem e,
portanto, há pouco tempo para a difusão ocorrer levando a grandes gradientes
de concentração entre a superfície e o centro da gota. Isto pode levar à
formação de uma variedade de morfologias mais complexas para a partícula
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seca. Por exemplo, a formação de uma bolha de vapor dentro da gota pode
ocorrer devido a um repentino gradiente de pressão. Isto pode levar a um ciclo
de inflação e deflação da partícula em formação e subsequente formação de
uma estrutura rígida oca. Neste caso, a partícula pode também deformar e
produzir estruturas com fissuras ou enrugadas (ABDULLAHI; BURCHAM;
VETTER, 2020).
Além das morfologias citadas, LIMA e ARLABOSSE (2020) citam a
formação de partículas em forma de cachos ou “framboesa” que são
resultantes da secagem de suspensão em líquidos. Nano ou micropartículas
não dissolvidas presentes na fase líquida levam a formação de uma superfície
mais grosseira.
A produção de partículas com diferentes morfologias pode variar de
acordo com a formulação do líquido bem como as diferentes condições de
processo empregadas.
Dentro da câmara do Spray-Dryer ocorrem algumas perturbações que
podem vir a prejudicar a formação das partículas, aumentar a dispersão de
tamanhos e formas, a mencionar: interação gota a gota, interação gota com
partícula seca, colisão da gota na parede da câmara e no qual a ocorrência
influencia no processo de deposição de produto na parede. A Figura 8 ilustra
estas perturbações.
Segundo ANADHARAMAKRISHNAN e ISHWARYA (2015) este tipo de
interação dentro da câmara pode vir a formar partículas aglomeradas. A força
adesiva deste aglomerado depende de vários fatores tais como o estado em
que as gotas colidiram (sólido-líquido, líquido-líquido, sólido-sólido), a
velocidade, as propriedades de superfície

das mesmas, umidade e

viscosidade. A formação de aglomerados pode ser algo desejado como pode
trazer transtornos para algumas aplicações tais como alterações indesejadas
de fluidez e efeitos de empedramento.
No próximo tópico descreveu-se a influência de algumas variáveis de
processo sobre a preservação de voláteis no processo de Spray drying.
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Figura 8 - Diferentes tipos e interação entre gotas e partículas secas que podem
ocorrer dentro da câmara do Spray-Dryer e cuja ocorrência depende das
condições de processo adotadas

Fonte: Elaborado pelo autor baseado em LIMA e ARLABOSSE (2020)
3.4.2 Preservação de voláteis durante o processo de Spray drying

A volatilidade reflete a habilidade de o composto atingir a fase gasosa e
pode ser avaliada através da mensuração da pressão de vapor do componente
puro (JAFARI et al., 2008).
O principal constituinte da emulsão de alimentação é a água que
evapora durante a secagem, um ponto de destaque é que os constituintes do
aroma mais voláteis tem um alto percentual de retenção quando ótimas
condições de secagem são seguidas (JAFARI et al., 2008).
De acordo com a teoria da “difusão seletiva”, quando a umidade da
superfície da gota atomizada cai entre 7 e 23 % (aw (atividade de água) <
0,90), a crosta seca atua como uma membrana semipermeável permitindo a
perda contínua (ou difusão) de água, mas retendo de forma efetiva as
moléculas aromáticas. Conforme a secagem continua, a difusividade dos
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aromas é reduzida dramaticamente comparada com as moléculas de água.
Portanto, mais perdas ocorrem nos estágios inicias de secagem. Aqui a
“volatilidade relativa” é aplicável. A volatilidade relativa é medida em relação à
água e tem um papel secundário, sendo que a mesma controla a perda dos
compostos com volatilidade relativa mais alta do que a água até que se inicia a
formação da membrana semipermeável. Aromas com volatilidade relativa maior
do que os da água serão perdidos de forma mais acentuada do que aquelas
com menor volatilidade durante os estágios iniciais de Spray drying (JAFARI et
al., 2008).
Segundo JAFARI et al (2008) há três momentos onde a perda de
voláteis ocorre:
1. Durante a atomização, no momento de expansão da área de
contato superficial e maior turbulência da emulsão atomizada;
2. Após a formação da gota, quando há perda rápida de água da
gota e ainda não ocorreu a formação de uma membrana estável
seletiva. Nesta fase os compostos mais voláteis difundem pela
água para a superfície da gota, particularmente os com maior
volatilidade relativa e são perdidos com o ar de secagem;
3. Na secagem final, quando a água no interior da gota excede seu
ponto de ebulição e bolhas que são formadas dentro da gota
podem explodir em direção à superfície, levando os voláteis com
ela. As perdas nesta fase são maiores do que nas fases 1 e 2
acima descritas.
O peso molecular dos constituintes do aroma é o fator primário na
difusão, sendo que quanto maior, menor será a taxa de difusão, assim a
molécula leva mais tempo para atingir a superfície de gota durante a secagem,
em especial nos estágios iniciais, e a retenção aumenta, conforme vai se
formando a crosta, os efeitos difusivos diminuem e favorecem a retenção de
moléculas com maior peso molecular (JAFARI et al., 2008).
A retenção de voláteis também depende da sua polaridade, quanto mais
polar menor a retenção. Este fenômeno pode ser explicado pela maior
afinidade dos compostos polares com água. Conforme a solubilidade dos
compostos voláteis em água aumenta com a temperatura, as perdas
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aumentam devido à habilidade da água de difundir através da membrana
seletiva mesmo nos últimos estágios da secagem (JAFARI et al., 2008).
Outros fatores tais como o nível de afinidade de determinados
compostos com a matriz encapsulante e grupo funcional dos mesmos também
influenciam na retenção. Com relação aos grupos funcionais a ordem de
retenção a partir do mínimo é a seguinte: ácidos < aldeídos < ésteres ≤
cetonas ≤ álcool (JAFARI et al., 2008).
A viscosidade da emulsão influencia na retenção de voláteis visto que
esta propriedade reológica dificulta a circulação interna dos componentes mais
voláteis na gota o que melhora a retenção. Contudo o aumento da viscosidade
acima de um determinado limite causa uma queda na retenção devido a uma
exposição mais prolongada durante a atomização, tornando a formação de
gotas mais lenta durante a atomização e dificultando a formação da mesma.
Uma alimentação mais viscosa irá produzir gotas maiores e partículas de forma
irregular serão produzidas (ovais, cilíndricas e fibrosas) (JAFARI et al., 2008).
No tópico seguinte descreve-se em mais detalhes o processo de
atomização.

3.4.3 Processo de atomização

A etapa de atomização converte a corrente líquida em gotas de forma a
aumentar substancialmente a superfície de contato e acelerar o posterior
processo de secagem. Tal processo ocorre geralmente no topo do Spray-Dryer
através de um dispositivo chamado atomizador. Os principais tipos de
atomizadores empregados na indústria são o bico atomizador monofluido,
rotativo ou centrífugo, duplo fluido, ultrassônico e electrospray. Para o caso do
ultrassônico e electrospray atualmente diversos trabalhos de desenvolvimento
estão sendo feitos em centros de pesquisa e não estão presentes em escala
industrial e por este motivo estas alternativas não serão descritas nesta
dissertação.
De acordo com ANADHARAMAKRISHNAN e ISHWARYA (2015), 1 m³
de líquido pode formar aproximadamente 2 x 10¹² gotas uniformes de 100 µm,
criando assim uma área superficial de 60.000 m². Esta grande razão área
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superficial-volume permite à técnica de Spray drying atingir uma taxa de
secagem mais rápida (o tempo de secagem é proporcional ao quadrado da
dimensão da partícula). Consequentemente há menor perda de compostos
termicamente sensíveis e eventualmente partículas com morfologia e
características físicas desejadas são obtidas.
A seleção do tipo de atomizador empregado depende de vários fatores
tais como propriedades da corrente de alimentação, escala de produção,
capital disponível, características e propriedades do produto final.
A taxa de evaporação é diretamente proporcional à área superficial da
gota, sendo que o tamanho da gota obtida influenciará posteriormente as
propriedades físicas do pó resultante tais como densidade, molhabilidade,
dispersibilidade e solubilidade.
As principais propriedades das gotas nebulizadas resultante da
atomização são o tamanho médio das gotas e a distribuição de tamanho das
mesmas que será refletido nas propriedades do pó resultante. Estas
propriedades são dependentes da tecnologia de atomização empregada,
condições operacionais, composição e propriedades físico- químicas do líquido
atomizado (por exemplo: concentração de sólidos, comportamento reológico e
tamanho das gotas da emulsão de alimentação), parâmetros chave incluem a
viscosidade, tensão superficial e densidade. A corrente de alimentação é
tipicamente um concentrado líquido que possui um elevado teor de sólidos,
entre 26 e 60 % (g/100 g) a depender do produto em específico (O’SULLIVAN
et al., 2019).
De uma forma geral, para uma mesma vazão de alimentação de uma
determinada emulsão, quanto maior a energia empregada na etapa de
atomização menor o tamanho da gota nebulizada (JAFARI et al., 2008).
Ao reduzir o tamanho da gota, a umidade do produto final é reduzida
devido ao aumento da área superficial de contato com a corrente de ar quente.

3.4.3.1

Atomizador rotativo ou centrífugo

Atomizador rotativo ou centrífugo consiste de um disco horizontal com
ou sem ranhuras radiais e que pode ser reto ou curvado. A força motriz
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empregada para rotacionar este atomizador pode ser por ar comprimido ou
motor elétrico. O líquido é alimentado dentro do atomizador centralmente e
então flui na direção radial em direção às bordas do atomizador na forma de
um filme fino de líquido que é disperso em pequenas gotas individuais na
periferia do disco. O spray surge da velocidade de centrifugação na faixa de
5.000 a 60.000 rpm e forma um jato largo que inicialmente flui na direção
horizontal, que é referido como nuvem de spray. As ranhuras presentes no
disco ajudam a melhor distribuir o fluxo e assim gerar um spray mais
homogêneo. As gotas tendem a possuir um formato esférico devido à influência
da energia transmitida na atomização, turbulência do ar na câmara e
propriedades da alimentação.
Através do controle da alimentação e a velocidade de rotação, o
tamanho das gotas pode ser ajustado (O’SULLIVAN et al., 2019). As
propriedades da alimentação, tais como viscosidade, tensão superficial e o
projeto do atomizador influenciam também o tamanho e a distribuição das
gotas (TEUNOU; PONCELET, 2005).
As principais vantagens do atomizador rotativo são (O’SULLIVAN et al.,
2019):


Alta resistência mecânica do atomizador;



Variação da vazão de alimentação sem ter consequências no
tamanho da gota desde que acompanhada por aumento da
velocidade de rotação;



Forma simplificada de controle de tamanho de gota (velocidade
de rotação);



Pode operar com líquidos altamente viscosos, sem problemas de
obstrução total ou parcial;



Pode trabalhar com altas vazões;



Adequado para líquidos que contém sólidos abrasivos;



O uso de palhetas curvadas no atomizador pode ajudar a reduzir
a incorporação de ar;

As principais desvantagens do atomizador rotativo são (O’SULLIVAN et
al., 2019):
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Maior probabilidade de deposição de produto na parede do SprayDryer a depender das condições de processo;



Não recomendado para alguns tipos de produto de alto valor
agregado tais como proteínas isoladas face à alta probabilidade
de perdas;



O diâmetro da câmara de secagem pode ser um fator limitante a
depender do tamanho de partícula final requerida;



Incorporação de ar dentro das gotas devido à aspiração de ar
pelo disco rotativo resultando em alto nível de ar incorporado no
produto em pó final. O ar incorporado pode resultar em um pó de
baixa densidade e grande volume.

A Figura 9 apresenta o mecanismo de formação da gota via atomizador
rotativo.

Figura 9 - Mecanismo de formação da gota via atomizador rotativo

Fonte: Elaborado pelo autor baseado em TEUNOU e PONCELET (2005)
A baixa vazão e mantendo-se uma rotação constante observa-se que há
formação direta de gotas a partir da borda do disco conforme o indicado na
Figura 9, imagem a., conforme a vazão aumenta há uma transição de
formação direta de gotas para uma formação em ligamento, ou seja, a
presença de um fino filme ao redor da borda do disco e que a partir deste filme
há o desprendimento das gotas conforme o indicado na Figura 9 na imagem
b., com um aumento ainda maior da vazão de alimentação há o espessamento
deste filme na borda do disco, fenômeno conhecido como formação em folha e
que a partir desta folha ocorre o desprendimento da gota conforme o indicado
na Figura 9, imagem c. Mantendo-se a rotação constante a aumentando-se a
vazão, há tendência de formação de gotas cada vez maiores e com maior
distribuição de tamanho.
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O tempo de viagem requerido para uma partícula atomizada viajar da
borda do disco para um dado ponto é muito curto em todos os casos (menos
de um segundo), indicando o quão rápido deve ser o processo de secagem,
isto igualmente indica que a velocidade de deslocamento é bem rápida para
vários tamanhos de partícula. Devido à fricção com o ar, ocorre a alteração
desta velocidade e a mudança de vetor para paralelo ao fluxo de ar. As
partículas menores são mais rapidamente afetadas pela corrente de ar do que
as partículas maiores e assim mudam de uma direção tangencial à borda do
disco para a vertical no sentido da corrente de ar de secagem. Durante este
trajeto a gota solidifica conforme a água é evaporada e a mesma resfria
(TEUNOU; PONCELET, 2005).
A baixa rotação de atomização ocorre a formação de gotas maiores,
com um estreitamento da área superficial de secagem em viscosidades mais
baixas. Uma maior umidade interna leva a aumento da coesão entre as gotas o
que aumenta a adesão de produto nas paredes da câmara. Contudo a altas
viscosidades, e com rotação de atomização mais elevada, as gotas geradas
com menor teor de umidade requerem menos energia de evaporação, contudo
devido à força centrífuga, atingem mais facilmente as paredes da câmara o que
leva a aumento da formação de crosta nas paredes do Spray-Dryer e assim
acarretando em queda de rendimento (TONTUL; TOPUZ, 2017).
O atomizador rotativo foi o utilizado na realização dos testes desta
dissertação.

3.4.3.2

Atomizador mono fluido

Este tipo de atomizador é composto de 2 estruturas internas: (1) um
dispositivo para criar turbulência dentro da cabeça do bico (redemoinho) e (2)
um orifício (tipicamente entre 0,4 – 4 mm de diâmetro) através do qual a
alimentação é verticalmente descarregada. O líquido entra na parte principal do
bico tangencialmente com uma redução de diâmetro e deixa o orifício sob
pressão, como um spray cônico em um ângulo de 40 – 60°.
A nuvem nebulizada é muito menor do que a gerada pelo atomizador
rotativo o que permite que a câmara seja mais alta e mais estreita, também é
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possível ter mais de um bico atomizador dentro da câmara o que aumenta a
capacidade de secagem do Spray-Dryer. As características construtivas do
bico atomizador, a pressão de operação empregada e as propriedades
reológicas e físico-químicas da alimentação irão determinar a capacidade do
bico, o tamanho das gotas nebulizadas bem como a distribuição de tamanho da
mesma.
Quanto mais alta a viscosidade da alimentação, menor o cone
nebulizado na saída do atomizador e consequentemente maior a gota
produzida enquanto que a pressões mais altas ou vazão, menores serão as
gotas devido ao aumento da energia aplicada (O’SULLIVAN et al., 2019).
As principais vantagens do atomizador monofluido são (O’SULLIVAN et
al., 2019):


Projeto simples e compacto de fácil limpeza e manutenção;



Baixo custo de energia empregada comparada ao atomizador
rotativo;



Produção de partículas dentro de uma faixa estreita de tamanhos;



Gotas nebulizadas sem ar interno;



Possibilidade de orientação da localização e área de cobertura da
nuvem nebulizada dentro da câmara.

As principais desvantagens do atomizador monofluido são (O’SULLIVAN
et al., 2019):


Rápido desgaste do atomizador com o tempo;



Possibilidade de ocorrência de bloqueio total ou parcial do bico
atomizador frente às características reológicas e físico- químicas
da alimentação, em especial a viscosidade, o que torna nestes
casos o atomizador rotativo uma melhor escolha para altas
vazões;



Uso limitado deste tipo de atomizador para alimentação com
presença de particulado sólido;



Ocorrência de corrosão e erosão o que causa o alargamento do
orifício alterando assim as características do spray;



A vazão de alimentação é o único parâmetro que pode ser
modulado.
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3.4.3.3

Atomizador duplo fluido

Atomizador duplo fluido, também conhecido como pneumático consiste
de um tubo com dupla entrada sendo um de ar e outro de líquido e/ou vapor. A
alimentação líquida pode ser misturada com o ar dentro ou fora do corpo do
bico. Neste atomizador a alimentação líquida é quebrada em gotas ao entrar
em contato com a corrente de ar ou vapor comprimido e que origina um spray
padrão com um ângulo de saída entre 20 e 60 °. A corrente de ar promove
grande força friccional sobre a superfície do líquido, desintegrando-o em gotas
atomizadas. Uma alimentação líquida com menor viscosidade resultará em um
menor tamanho médio de gotas e alta homogeneidade ao passo que uma
maior viscosidade terá efeito contrário. A viscosidade e a tensão superficial
aumentam a quantidade de energia requerida para atomização e um aumento
nestas propriedades irá tipicamente aumentar o tamanho das gotas. Este tipo
de atomizador é altamente flexível e permite a manipulação do tamanho da
gota no spray através da variação da razão gás:líquido (O’SULLIVAN et al.,
2019).
As principais vantagens do atomizador duplo fluido são (O’SULLIVAN et
al., 2019):


Adequado para secar produtos viscosos, grossos e ou com
líquidos abrasivos;



São principalmente empregados em escala piloto devido às
restrições de uso dos atomizadores rotativo e monofluido nesta
escala.

As

principais

desvantagens

do

atomizador

duplo

fluido

são

(O’SULLIVAN et al., 2019):


Alto consumo de energia visto que se inclui nesta opção o ar
comprimido;



Produção de partículas finas;



Pode necessitar de um suprimento extra de ar.

No tópico a seguir descreveram-se algumas considerações a respeito do
efeito da vazão de alimentação, temperatura de entrada e saída da câmara e
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teor de sólidos da alimentação sobre o processo de Spray drying fazendo-se
uso de um atomizador rotativo.

3.5 Considerações sobre o efeito da vazão de alimentação, temperatura e
teor de sólidos sobre a secagem
3.5.1 Vazão de alimentação

O aumento da vazão de alimentação, mantendo-se a mesma rotação de
atomização para o caso do atomizador rotativo ou centrífugo, aumenta o
tamanho da gota no início da secagem. Portanto a secagem ocorre sobre uma
menor área superficial o que afeta negativamente a transferência de calor e de
massa, assim aumenta-se a probabilidade de ocorrer gotejamento dentro da
câmara, ou deposição de produto na parede (SAMANEH et al., 2015), o que
leva a queda de rendimento (TONTUL; TOPUZ, 2017).
Com relação à umidade do produto final, uma maior vazão leva a
aumento da umidade final porque reduz a área superficial de contato com o ar
quente, tornando assim a transferência de calor menos efetiva o que acarreta
na formação da crosta retendo uma parte maior da umidade.

3.5.2 Temperatura de entrada e saída

O efeito sobre o rendimento varia em função das características da
emulsão de alimentação e depende de fatores tais como a temperatura de
transição vítrea, por exemplo, se a temperatura de transição vítrea da emulsão
é consideravelmente menor do que a temperatura dentro da câmara na qual a
partícula é submetida, então a transição para o estado vítreo leva o produto a
se tornar uma massa amorfa e grudenta e assim facilitando a adesão do
mesmo à parede interna do Spray-Dryer o que reduz o rendimento. Segundo
SAMANEH et al., 2015, a temperatura na superfície de produtos em cuja
formulação haja alto teor de açúcar amorfo, ou carboidratos de baixo peso
molecular, não deveria estar de 10 a 20 °C acima da temperatura de transição
vítrea (Tg) porque tais componentes têm maior mobilidade molecular e fluem
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em direção à superfície em emulsões altamente viscosas, tornando o pó mais
coesivo.
Contudo se a temperatura de transição vítrea for maior, então,
temperaturas maiores, abaixo da Tg, podem levar a uma formação mais rápida
da crosta e reduzir a probabilidade de o produto aderir às paredes aumentando
assim o rendimento (TONTUL; TOPUZ, 2017).
Segundo TONTUL e TOPUZ (2017) e REINECCIUS e YAN (2016), o
efeito sobre a umidade do produto final irá depender das propriedades da
emulsão, porque temperaturas muito altas podem causar formação instantânea
da crosta o que prejudica a difusão da água levando a aumento de umidade.
De acordo com LANTIGUA et al. (2011), experimentos relacionados à
encapsulação de óleo de mandarina indicaram que a temperatura do ar de
entrada no Spray-Dryer parece ter um efeito estatisticamente significativo,
tendo forte influência sobre a taxa de evaporação, retenção de voláteis e
eficiência de microencapsulação, embora a temperatura do ar de saída tenha
mostrado uma influência negativa significativa sobre a taxa de evaporação.
Quanto maior a diferença entre as temperaturas de entrada e saída, mais
energia estará disponível para a evaporação da água da emulsão. Uma alta
taxa de evaporação significa uma melhor produtividade do Spray-Dryer e
redução de custos operacionais, visto que se aumenta a produtividade a custos
mais baixos.
De

acordo

com

LANTIGUA,

VALDÉS

e

PINO

(2012),

a

microencapsulação de óleo de laranja gerou umidades menores com a redução
do diferencial de temperatura entre a entrada e saída ao se comparar
diferentes testes.
Segundo

ANADHARAMAKRISHNAN

e

ISHWARYA

(2015),

altas

temperaturas de entrada e saída podem impactar a morfologia da partícula
formada. Segundo um estudo realizado com um processo de Spray drying de
maltodextrina a uma combinação de baixa temperatura de entrada e saída (110
° / 74 °C), o número de Peclet foi baixo devido à menor taxa de evaporação e
maior taxa de difusão o que resultou em uma partícula pequena e sólida.
Contudo a temperaturas mais altas de entrada e saída (200 ° / 173 °C) o
número de Peclet foi mais alto e resultou em partículas maiores e ocas.
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FADINI et al., 2018 constataram em seus estudos de encapsulação de
óleo de peixe por spray drying que, para suas formulações em reduzidas
temperaturas de saída do produto, as microesferas tenderam a ser mais
esféricas e com menos espaços vazios internamente.
Para uma mesma emulsão e mantendo-se todas as outras condições de
processo constantes, uma alta temperatura de entrada e uma menor diferença
entre a temperatura de entrada e de saída do Spray-Dryer poderá resultar em
partículas ligeiramente maiores do que uma condição no qual se emprega um
processo de secagem mais lento. Isto se deve ao fato que em um processo de
secagem mais rápido, a crosta se forma mais rápido e não permite que a
partícula colapse durante a secagem (JAFARI et al., 2008).
REINECCIUS e YAN (2016) reportaram que ao se submeter óleo de
peixe a Spray drying, temperaturas mais altas resultaram em partículas com
menor densidade o que poderia favorecer significativamente a permeabilidade
do oxigênio e assim oxidar compostos sensíveis.
Segundo ANDRADE et al. (2018), quanto maior a temperatura de
secagem, mais expostos estão os compostos e consequentemente a taxa de
evaporação é maior o que gera um pó de menor densidade e maior tamanho
com uma maior área de contato, contudo a perda de alguns compostos voláteis
importantes podem levar à necessidade de se trabalhar com temperaturas
menores ou realizar mudanças na matriz encapsulante que permitam o
trabalho a maiores temperaturas aliado a uma maior retenção de compostos
mais voláteis.
A temperatura de entrada do gás na câmara é uma importante variável
na microencapsulação de óleos por Spray drying porque reações oxidativas
tendem a aumentar com a temperatura. A temperatura ótima de secagem
depende da composição do meio e é característica para cada sistema
estudado.

3.5.3 Teor de sólidos

De acordo com RAJABI et al. (2015), os estudos envolvendo a
encapsulação de açafrão, mostraram que ao se comparar os resultados obtidos
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em emulsões com teor de sólidos de 40 e 30 %, demonstrou-se que um teor
mais alto de sólidos resultou em maior eficiência de encapsulação. De acordo
com os autores, um aumento no teor de sólidos levou a uma redução do
tamanho das gotas de emulsão acelerando o processo de Spray drying.
Diversos outros estudos apontaram a mesma tendência.
Estudos realizados com óleo de peixe encapsulado mostraram que altos
teores

de

agente

encapsulante

resultaram

em

maior

eficiência

de

encapsulação devido à rápida formação da crosta ao redor do óleo causado
pelo aumento da interação polimérica com o referido óleo (ENCINA et al.,
2018).
Segundo REINECCIUS (2019), além de contribuir para uma melhor
retenção do ativo, o aumento no teor de sólidos ajuda a reduzir custos, porque
haverá menos água a ser evaporada logo os custos energéticos são menores.
Estes resultados também estão relacionados às propriedades da
emulsão. A viscosidade da emulsão é aumentada em função do aumento do
teor de sólidos, assim requer-se menos tempo para formar a crosta, reduzindo
assim a movimentação dentro da gota o que resulta em maior nível de
retenção.
Uma das razões para a redução da retenção em menores teores de
sólido pode estar relacionada ao fenômeno de formação de bolhas de água
durante o processo de Spray drying, ou seja, quando a água no interior da gota
excede seu ponto de ebulição as bolhas que são formadas dentro da mesma
podem explodir em direção à superfície, levando os voláteis com ela. A
redução no teor de sólidos na alimentação resulta em aumento do volume de
água a ser evaporada o que leva a queda na viscosidade seguida da formação
de uma crosta mais macia o que permite a partícula expandir mais.
O rendimento do processo também foi impactado positivamente pelo
aumento no teor de sólidos.
O aumento da viscosidade da emulsão pode atuar efetivamente na
proteção de ingredientes em encapsulação contra a degradação térmica
durante o estágio de secagem devido ao aumento da razão superfície / volume
causado pela redução do tamanho da gota atomizada.
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Segundo RAJABI et al. (2015), ao aumentar-se o teor de sólidos há uma
tendência à aumentar a retenção de compostos voláteis. Após a atomização da
emulsão dentro da câmara de secagem, os compostos mais voláteis tendem a
evaporar com as moléculas de água nos estágios iniciais da secagem, assim
ao se facilitar o processo de formação da crosta ao redor da gota atomizada,
previne-se a evaporação dos voláteis.
Segundo RAJABI et al. (2015) e LANTIGUA, VALDÉS e PINO (2012),
outro efeito reportado do aumento do teor de sólidos na emulsão está
relacionado à redução da umidade final do produto porque a emulsão inicial
tem uma viscosidade maior e menor volume de água disponível para evaporar.
Segundo ANADHARAMAKRISHNAN e ISHWARYA (2015), um maior
teor de sólidos resulta em partículas mais resistentes à ruptura, inflação de
bolhas e eventual colapso.
Segundo JAFARI et al. (2008), a uma determinada concentração de
sólidos, adicionar mais material encapsulante excederá a solubilidade e este
material de parede não dissolvido não proverá qualquer efeito no processo de
encapsulação e então resultará em baixa retenção durante o processo de
secagem, a segunda razão é que o teor de sólidos deve estar relacionado com
a viscosidade da emulsão inicial que parece ter um valor ótimo.
Importante destacar que ao aumentar o teor de sólidos sob uma mesma
temperatura, a viscosidade tende a aumentar, assim a energia de atomização
precisa aumentar também para produzir gotas menores. Forças viscosas
tendem a reduzir a energia disponível para quebrar as gotas o que resulta em
gotas maiores, segundo ANADHARAMAKRISHNAN e ISHWARYA (2015)
pode-se fazer uso da Equação 2 para prever o aumento comparativo do
tamanho da gota ao se alterar a viscosidade da emulsão para uma mesma
emulsão e energia de atomização:

𝐷2
𝐷1

−0,2

𝜇

= (𝜇 2 )
1

(2)

Onde: 𝐷1 e 𝐷2 são o tamanho inicial e final da gota sobre a mudança da
viscosidade de alimentação 𝜇1 e 𝜇2 respectivamente.
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No tópico a seguir são descritas as principais características de cada um
dos elementos da matriz encapsulante aplicados na encapsulação do aroma de
laranja.

3.6 Materiais de encapsulação a serem utilizados neste trabalho e suas
características
Carboidratos consistem de monossacarídeos, oligossacarídeos e
polissacarídeos. Contudo, devido à sua maior massa molecular e, portanto, sua
habilidade

em

bloquear

os

bioativos

e

diversos

aromas

objetos

a

encapsulação, os polissacarídeos são os mais adequados componentes de
matrizes de encapsulação. Polissacarídeos são polímeros naturais de
monossacarídeos que variam em tipo, número, distribuição e ligação de
monômeros na cadeia. Tais componentes são largamente utilizados, são bem
estudados como agentes de encapsulação, são relativamente baratos e
provém de fontes naturais (FATHI; MARTÍN; McCLEMENTS, 2014).
Carboidratos utilizados em matrizes de encapsulação são categorizados
em função de sua origem biológica: origem vegetal (exemplos: amidos,
celulose, pectina e goma guar), origem animal (exemplo: quitosana), origem
nas algas (exemplo: alginatos e carragenas) e origem microbiana (exemplo:
xantana, dextran e ciclodextrinas).
Para o caso de encapsulação de ativos passíveis de oxidação, que é o
caso do aroma de laranja, devem-se ter matrizes de encapsulação híbridas
(formadas por mais de um agente encapsulante) do contrário a crosta formada
pode ter poros relativamente grandes que permitem a difusão e a exposição do
ativo encapsulado. Matrizes compostas tendem a formar estruturas mais
compactas que melhoram a resistência à oxidação (YE; GEORGES;
SELOMULYA, 2018). Contudo é igualmente importante ter uma matriz
encapsulante que possibilite a liberação do ativo em função da aplicação
desejada.
Segundo JAFARI et al. (2008), uma matriz encapsulante ideal deveria ter
as seguintes características:


Propriedades emulsificantes;



Boa formadora de filme;
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Ter baixa viscosidade a altas concentrações de sólidos;



Exibir baixa higroscopicidade;



Possibilitar liberação controlada ao entrar em contato com o
produto ou meio no qual se deseja liberar a carga aromática;



Ter baixo custo;



Insípido em sabor;



Ter fornecimento estável;



Promover boa proteção para o aroma ou óleo encapsulado
durante o processo e estocagem;



Não reagir com o ativo encapsulado.

A seguir destacaremos as características dos carboidratos utilizados
neste trabalho que compõe a matriz encapsulante do aroma de laranja.

3.6.1 Amido

Amido é o mais abundante tipo de polissacarídeo nas plantas, é
composto

de

unidades

de

monômeros

de

glicose.

Biodegradável

e

biocompatível se trata de um polímero digestível que consiste de dois principais
componentes

estruturais:

amilose

e

amilopectina.

Amido

natural

é

predominantemente hidrofílico, o que limita sua aplicação para a encapsulação
de alimentos bioativos hidrofóbicos. Derivados de amido hidrofóbico foram
desenvolvidos para sobrepor esta limitação. Um exemplo é o do Amido octenil
succinato (OSA) que é utilizado para encapsular ingredientes alimentícios e
aromas (FATHI; MARTÍN; McCLEMENTS, 2014).
Amido octenil succinato (OSA) tem moléculas ativas na superfície que
absorvem a interface óleo-água e facilitam a formação de pequenas gotas
durante a homogeneização e aumentam a estabilidade em longo prazo durante
a estocagem (FATHI; MARTÍN; McCLEMENTS, 2014).
As principais limitações da aplicação de amido surgem da sensibilidade
a ataque ácido e hidrólise da amilase que pode se iniciar na boca do ser
humano, contudo como o mencionado, algumas modificações podem ser
aplicadas para a produção de amidos com resistência a ácidos ou enzimas
(FATHI; MARTÍN; McCLEMENTS, 2014).
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3.6.2 Maltodextrina

Maltodextrina é obtida a partir da hidrólise parcial do amido via reação
catalisada por ácido ou enzimática. Sua estrutura é composta por múltiplas
unidades de glicose ligadas por pontes glucosídicas.
O número de unidades de glicose (n) é uma variável que define o nível
de dextrose equivalente (DE, uma medida do grau de hidrólise do polímero e
suas unidades monoméricas constituintes), peso molecular (MW) e sua T g
(temperatura de transição vítrea). Um alto valor de DE significa uma maior
concentração de sacarídeos de menor peso molecular resultando em menor Tg.
A Tabela 4 apresenta a relação entre diferentes níveis de DE, seu peso
molecular e sua Tg.
O nível de DE tem grande relevância na funcionalidade da maltodextrina
como material de parede. Em termos de aparência, este produto tem o aspecto
de um creme branco higroscópico, insípido ou levemente adocicado. Trata-se
de um material altamente solúvel em água e exibe baixa viscosidade mesmo
em altas concentrações o que permite aumentar a concentração de sólidos da
emulsão, o que é vantajoso para reter o ativo durante o processo de Spray
drying. Tem baixo custo e pode ser usado em combinação com amidos
modificados para um melhor resultado de encapsulação.

Tabela 4 - Relação entre diferentes níveis de DE, seu peso
molecular e sua Tg
Dextrose equivalente
(DE)

Peso molecular
(MW)

Tg (°C)

26

500

100

25
20
10

720
900
1800

121
141
160

5

3600

188

Fonte: Elaborado pelo autor segundo ANADHARAMAKRISHNAN e
ISHWARYA (2015)
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A formação de uma crosta densa a taxas mais elevadas é considerada
favorável por aumentar a retenção do ativo. Além do mais, a maltodextrina
pode atuar como selante hidrofílico que confina a difusão do ativo através da
crosta. Adicionalmente às propriedades de formação da crosta, a maltodextrina
também exibe propriedades de fácil digestibilidade devido à sua estrutura
bidimensional composta de simples unidades de glicose.
Apesar dos méritos, a maltodextrina possui baixa capacidade de
emulsificação o que leva à baixa estabilidade da emulsão e baixa retenção de
óleos e voláteis. Contudo ao se combinar a maltodextrina com outros materiais
de parede com boa capacidade de emulsificação é possível superar estas
limitações (ANADHARAMAKRISHNAN; ISHWARYA, 2015).
Apesar do demérito apontado, NETA et al. (2019) utilizou na secagem
de polpa de graviola apenas maltodextrina como único agente de encapsulação
e obteve resultados satisfatórios em termos de retenção dos principais
compostos voláteis contribuintes do aroma de graviola. Vale salientar que a
polpa de fruta contém alto teor de frutose logo somente com a adição de
maltodextrina foi possível promover a formação de uma matriz encapsulante
adequada junto à frutose presente na polpa.

3.6.3 Sacarose (Açúcar cristal)

Como material encapsulante a sacarose deve ser utilizada em conjunto
com outros materiais tais como maltodextrinas, gomas, amido modificado, etc.
A sacarose pode acelerar o processo de formação da crosta devido ao
menor peso molecular e ajuda na alteração da temperatura de transição vítrea
da emulsão, contudo individualmente possui baixa capacidade emulsificante
(AGHBASHLO et al., 2012).
Devido ao baixo peso molecular da sacarose, a mesma possui maior
difusividade em água a uma dada concentração de sólidos do que a
maltodextrina, por exemplo, assim migra mais rapidamente para a superfície da
gota auxiliando na formação de uma fase vítrea contínua, precursora da crosta,
antes da maltodextrina e com isso ajuda a reduzir a taxa de evaporação no
interior da gota (AGHBASHLO et al., 2012).
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O emprego da sacarose também ajuda a reduzir a viscosidade da
emulsão o que também acelera o processo de formação da crosta.
Segundo REINECCIUS e YAN (2016), a incorporação de carboidratos
de baixo peso molecular como glicose, sacarose, maltose ou amidos
hidrolisados com alto teor de dextrose equivalente juntamente com um
carboidrato emulsificante aumenta consideravelmente as propriedades de
barreira a oxigênio. Diversas companhias têm produzido mesclas entre
componentes de baixo e alto peso molecular para gerar produtos comerciais de
sucesso.
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4 MATERIAIS E MÉTODOS
4.1 Materiais
Amido sódico octenil succinato, Capsul® (Ingredion, Balsa Nova, Brasil),
Maltodextrina DE - 10 (Ingredion, Mogi-Guaçu, Brasil) e açúcar cristal (Raizen
Energia S.A., Barra Bonita, Brasil) foram utilizados como agente encapsulante.
Aroma base de Laranja (Givaudan S.A.,São Paulo, Brasil) foi utilizado como
material ativo a ser encapsulado.
Por se tratar de segredo industrial a proporção das matérias-primas
adicionadas não será reportada, contudo isto não prejudica em nada a análise
porque o escopo desta dissertação foi avaliar o desempenho do processo
frente a variações no teor de sólidos e aroma na emulsão de alimentação do
Spray-Dryer (que foi controlada em função do volume de água adicionado
sendo que a proporção matriz encapsulante empregada e aroma foi mantida
constante), na variação da rotação do atomizador e na variação da temperatura
de saída do Spray-Dryer. Não houve qualquer intenção de se estudar o efeito
da variação da composição da matriz encapsulante na retenção do aroma, por
exemplo, portanto não sendo necessário revelar a composição da mesma.

4.2 Equipamentos
Todos os testes foram realizados na unidade Planta Piloto / Sampling da
Givaudan S.A. em São Paulo, SP, Brasil.
Todos os materiais foram pesados utilizando uma balança de bancada
modelo ML 6001T da Mettler Toledo, EUA.
Para o preparo da base de aroma de laranja utilizou-se o agitador
magnético da marca Ceramag Midi Ika Works, EUA.
A preparação da matriz encapsulante e a posterior mistura com o aroma
base de laranja foi feita com o auxilio do agitador de bancada Fisatom 713D,
Brasil.
Para a etapa de emulsificação utilizou-se um agitador turbo marca
Silverson modelo L5M-A, EUA de alta rotação.
Com a emulsão preparada iniciou-se a etapa de secagem do produto.
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A alimentação de emulsão no Spray-Dryer foi feita pela bomba
peristáltica Watson Marlow 530S, EUA.
A Fotografia 1 apresenta, à esquerda, a câmara de secagem do SprayDryer, marca GEA, modelo Niro Mobile Minor Type PSR, Dinamarca, com
capacidade de evaporação de água entre 1 e 7 kg/h e, à direita, o ciclone
classificador e o coletor de produto final acoplado. O produto final seco sobe
pela tubulação mostrada e entra no ciclone, neste ciclone a maior parte do
produto é direcionado ao coletor e a porção de produto muito fino acaba saindo
pela tubulação de exaustão e vai para o lavador de gases situado na área
externa do laboratório.

Fotografia 1 - Spray-Dryer, marca GEA, modelo Niro mobile Minor Type PSR,
Dinamarca à esquerda e detalhe do ciclone e coletor do SprayDryer à direita

Fonte: Foto tirada pelo autor no local dos experimentos

Via painel de controle controla-se o fluxo de ar e a temperatura de
entrada. A temperatura de saída é medida, contudo o controle desta variável se
dá variando a vazão de alimentação via bomba peristáltica nos experimentos.

76

O mecanismo de abertura do Spray-Dryer pela parte superior facilita a
lavagem e também a visualização das condições internas do equipamento
após o processo de secagem.
O atomizador centrífugo tem a velocidade de rotação controlada a partir
da variação da pressão de ar comprimido aplicado no atomizador via válvula de
controle cujo indicador é mostrado na Fotografia 2 à direita.

Fotografia 2 - Detalhe do atomizador centrífugo do Spray-Dryer
à esquerda e do medidor de pressão de ar
comprimido do atomizador centrífugo à direita

Fonte: Foto tirada pelo autor no local dos experimentos

Para a conversão da pressão de ar comprimido do atomizador centrífugo
em rotação na unidade de medida RPM (rotações por minuto) utilizou-se um
tacômetro digital da marca MIMIPA, modelo MDT-2238B, China. Então foram
coletados dados em diferentes pressões na faixa entre 0,5 e 5,0 bar e
construiu-se o Gráfico 1.
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Gráfico 1 - Relação entre pressão de ar comprimido (bar) do atomizador
centrífugo e rotação (rpm)
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Fonte: Elaborado pelo autor

A análise de tendência do Gráfico 1 apresentou uma linearidade de 98,6
% o que, portanto, valida a utilização da equação da reta sugerida como uma
forma aceitável de se converter o dado de pressão em rotação. A equação da
reta é apresentada a seguir.

𝑅𝑜𝑡𝑎çã𝑜 (𝑟𝑝𝑚) = 5715,5 ∗ 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑠ã𝑜 (𝑏𝑎𝑟) + 15531

(3)

Onde: Rotação (rpm) é a rotação medida em rpm e Pressão (bar) é a pressão de ar
comprimido mostrada no indicador de pressão.

4.3 Definição dos experimentos a serem realizados
Foram realizados experimentos para avaliar o efeito da variação de
algumas condições de processo sobre o rendimento, produtividade e a
retenção do aroma na matriz encapsulante.
O detalhamento das condições testadas está descrito no tópico 4.5
desta dissertação.
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Entre 925 e 1000 gramas de emulsão foram preparadas e secas no
Spray-Dryer em cada um dos experimentos.
As matérias primas componentes desta emulsão foram pesadas,
adicionadas

em

recipientes

adequados,

passaram

por

processo

de

homogeneização via agitador magnético da marca Ceramag Midi Ika Works,
EUA, e emulsificação via agitação a 8000 rpm com o uso do agitador turbo
marca Silverson modelo L5M-A, EUA e posteriormente alimentadas no secador
Spray-Dryer marca GEA, modelo Niro mobile Minor Type PSR, Dinamarca.
Os estudos que foram realizados a fim de se avaliar o seu efeito sobre o
rendimento, retenção do aroma na matriz encapsulante e produtividade foram:
1. Efeito da rotação do atomizador centrífugo;
2. Efeito da concentração de aroma e matriz encapsulante (exclui
água adicionada);
3. Efeito da temperatura de saída do Spray-Dryer.
Para cada uma das variáveis de processo testadas, todas as outras
foram mantidas constantes de forma a facilitar a posterior interpretação dos
resultados de rendimento, de retenção de aroma e da produtividade e assim
poder argumentar sobre o impacto das mesmas.
O intervalo de variação dos parâmetros de processo procurou cobrir a
ocorrência de resultados limítrofes de rendimento, retenção de aroma e
produtividade para embasar as discussões. Para a definição da amplitude dos
experimentos que precisavam ser feitos para cada um dos três parâmetros de
processo avaliados, selecionou-se primeiramente uma condição padrão, ou
seja, a de aplicação mais corriqueira em secagens via Spray drying com
aromas similares, realizou-se o experimento, os resultados foram interpretados
baseados na literatura e posteriormente novos testes foram realizados
alterando-se o valor do parâmetro de processo, amostras foram coletadas e os
resultados novamente interpretados. O processo foi repetido até que fosse
possível cobrir os efeitos da variação do referido parâmetro de processo sobre
o resultado final que estavam previstos na literatura técnica ou se contrapor
aos mesmos. Face os custos envolvidos na execução destes testes, a
realização de cada um precisou ser devidamente embasado e todas as
precaucações operacionas foram tomadas de forma a não repetir corridas.
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Durante os testes foram coletados dados de temperatura de entrada e
saída, tempo de processo e vazão de alimentação. Ao longo do processo foi
observado o nível de incrustação de material na câmara. No final do processo,
o produto final retido no coletor foi pesado e posteriormente amostras foram
coletadas para realizar as análises laboratoriais.

4.4 Preparo da emulsão
O preparo da emulsão seguiu a sequência abaixo descrita:


Adicionado a quantidade de água necessária dentro do recipiente
metálico (nota: Variou em função do teor de sólidos e aroma
testado).



Adicionado o amido na água sob agitação constante e aguardouse a completa solubilização do material.



Adicionado a maltodextrina DE-10 sob agitação e aguardou-se a
solubilização.



E finalmente adicionou-se o açúcar em cristal sob agitação.



Após assegurar que todos estes materiais estavam solubilizados
na base, adicionou-se gradualmente o aroma de laranja e
aguardou-se até que todo o conteúdo estivesse visualmente
homogêneo

(uma

forma

de

evidenciar

o

progresso

da

homogeneização completa foi a dispersão da cor alaranjada na
emulsão, conforme o mostrado na Fotografia 3).
Após a etapa de adição da carga aromática sobre a solução com o
agente encapsulante, inicia-se a etapa de emulsificação através de agitação
vigorosa utilizando um agitador turbo marca Silverson modelo L5M-A, EUA a
8000 rpm por 10 minutos.
Após a realização desta etapa de emulsificação, a emulsão foi enviada
para etapa de secagem no Spray-Dryer.
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Fotografia 3 - Dispersão do aroma de laranja sobre a matriz
encapsulante durante o preparo da emulsão

Fonte: Foto tirada pelo autor no local do experimento

4.5 Etapa de secagem via Spray drying
Entre 925 e 1000 gramas de emulsão foram estocadas em um recipiente
metálico, dentro do mesmo foi posicionada uma mangueira de silicone que
estava ligada a uma bomba peristáltica Watson Marlow 530S, EUA.
Antes de iniciar o processo de alimentação do Spray-Dryer, acionou-se o
sistema de secagem com fluxo de ar co-corrente e se ajustou a temperatura de
entrada a 190 ºC e a temperatura de saída de acordo com o parâmetro da
condição a ser testada.
O sistema de exaustão foi ajustado no início e permaneceu na mesma
configuração de nível de abertura de válvula e rotação da bomba de exaustão
de forma a não incluir mais uma variável de processo.
Após a estabilização da temperatura de entrada e saída da câmara de
secagem do Spray-Dryer, a bomba peristáltica bombeou a emulsão através da
mesma mangueira de silicone até o atomizador centrífugo do Spray-Dryer. Vale
destacar que, o controle de temperatura da saída foi realizado alterando-se
exclusivamente a vazão de alimentação.
Ao longo do processo de secagem os dados de temperatura de entrada,
saída, tempo de processo e vazão de alimentação foram anotados
periodicamente. Ao final do processo, o produto final armazenado no coletor foi
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envasado, amostras foram coletadas para posterior análise e analisou-se
visualmente a condição de incrustação dentro da câmara de secagem.
A Figura 10 apresenta um fluxograma ilustrativo com as etapas
experimentais básicas dos experimentos realizados.
Nos tópicos a seguir se descrevem os testes para cada uma destas
condições.

Figura 10 - Fluxograma ilustrativo com as etapas experimentais básicas dos
experimentos realizados

Fonte: Elaborado pelo autor

4.5.1 Efeito da rotação do atomizador centrífugo sobre o desempenho do
processo

Na etapa de Spray drying foram realizados testes para avaliar o efeito da
rotação do atomizador centrífugo no desempenho do processo. A velocidade
de rotação é dependente diretamente da pressão de ar comprimido no qual se
submete o atomizador sendo que quanto mais alta a pressão, maior a rotação.
As condições de processo são apresentadas na Tabela 5. Foram
realizados testes adotando-se as pressões de rotação do atomizador centrífugo
de 1,0 bar (21.246 rpm), 3,0 bar (32.676 rpm), 3,5 bar (35.533 rpm) e 4,0 bar
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(38.391 rpm). A rotação do atomizador centrífugo foi calculada utilizando-se a
equação 3. As temperaturas de entrada e saída do Spray-Dryer foram mantidas
constantes. A concentração de aroma e matriz encapsulante variou em termos
absolutos ao redor de 1,3 % o que não impactou na interpretação posterior de
resultados.

Tabela 5 - Condições do teste de secagem no Spray-Dryer a serem
adotadas
Pressão de rotação do atomizador
centrífugo

1,0, 3,0, 3,5 e
4,0 bar

Rotação do atomizador centrífugo
(rpm)

21.246, 32.676,
35.533, 38.391

Temperatura de entrada do Spray

190 ºC

Temperatura de saída do Spray

85 ºC

Concentração de aroma e matriz
encapsulante na emulsão (exclui água
adicionada)
Proporção aroma / agente
encapsulante

Entre 56,5 e
57,8 %
24,65 %

Fonte: Elaborado pelo autor

4.5.2 Efeito da concentração de aroma e matriz encapsulante sobre o
desempenho do processo

Na etapa de secagem por Spray drying foram realizados testes para
avaliar o efeito do teor de aroma e matriz encapsulante sobre o rendimento,
retenção do aroma e produtividade.
As condições de processo são apresentadas na Tabela 6. Nestes testes
a rotação do atomizador e as temperaturas de entrada e de saída foram
mantidas constantes, e se variou a concentração de aroma e matriz
encapsulante entre 30 e 65 %. A rotação do atomizador centrífugo foi calculada
utilizando a equação 3.
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Tabela 6 - Condições do teste de secagem no Spray a serem adotadas
Pressão de rotação do atomizador
centrífugo

3 bar (32.676 rpm)

Temperatura de entrada do Spray

190 ºC

Temperatura de saída do Spray*

85 ºC

Concentração de aroma e matriz
30, 40, 50, 56,5, 65 %
encapsulante (exclui água adicionada)
Proporção aroma / agente
24,65 %
encapsulante
*Mesmo adotando-se a vazão máxima na bomba peristáltica, não foi
possível ajustar a temperatura de saída do teste a 65 %
(concentração de aroma e matriz encapsulante a 65 %) para 85 °C
por causa da limitação da bomba ao se trabalhar com este nível de
concentração de sólidos.

Fonte: Elaborado pelo autor

4.5.3 Efeito da temperatura de saída do Spray-Dryer sobre o desempenho
do processo

Na etapa de secagem por Spray drying foram realizados testes para
avaliar o efeito da temperatura de saída do Spray-Dryer. As condições de
processo são apresentadas na Tabela 7. Nestes testes a rotação do
atomizador centrífugo e a temperatura de entrada foram mantidas constantes,
a concentração de aroma e matriz encapsulante variou em termos absolutos ao
redor de 1,3 % (entre 56,5 e 57,8 %) o que não impactou na interpretação
posterior de resultados e variou-se a temperatura de saída do Spray-Dryer
entre 80 e 100 °C. Vale destacar que para trabalhar com diferentes
temperaturas de saída do Spray-Dryer, a vazão de alimentação da emulsão foi
alterada.
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Tabela 7- Condições do teste de secagem no Spray-Dryer a serem
adotadas
Pressão de rotação do atomizador
centrífugo

3 bar (32.676 rpm)

Temperatura de entrada do Spray

190 ºC

Temperatura de saída do Spray
Concentração de aroma e matriz
encapsulante (exclui água adicionada)

80, 85, 90, 100 ºC
Entre 56,5 e 57,8 %

Proporção aroma / agente
encapsulante

24,65 %

Fonte: Elaborado pelo autor

4.6 Métodos analíticos
4.6.1 Umidade do produto final

A umidade do produto final foi medida com auxílio do analisador
Volumetric KF Titrator V30, Mettler-Toledo GmbH, Greifensee, Suíça. O
método de análise está em acordo com o descrito em ANVISA, 2019.
A metodologia de análise empregada é o método volumétrico que
também é conhecido como método de Karl Fischer.
O reagente utilizado na titulação tem o nome comercial de Titrant 5 ® que
é produzido e comercializado pelo laboratório Merck®.
Antes da realização dos testes, constatou-se que a calibração do
equipamento estava dentro do período de validade.

4.6.2 Cromatografia Gasosa e espectroscopia de massa

Para avaliação do teor de aroma de laranja encapsulado no produto final
foram realizadas análises via detector seletivo de massa/Cromatógrafo gasoso
Agilent 7890B/5977A, Agilent Technologies, Inc., EUA.
Segundo HOU, LIANG e WANG (2020), para analisar compostos
voláteis presentes em cítricos e utilizando-se um equipamento muito similar ao
utilizado, pode-se fazer uso da metodologia descrita abaixo:
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Utilizou-se uma coluna capilar com as seguintes dimensões (30 m × 0,25
mm, 0,25 μm de espessura de filme). A temperatura de entrada foi mantida a
250 °C. O fluxo de gás de arraste (He) foi de 1 mL/min. A razão de split foi de
5:1. A temperatura da coluna foi mantida em 35 °C por 5 minutos e então
aumentada para 60 °C a uma taxa de 6 °C/min por 1 minuto. Então, a
temperatura da coluna foi aumentada para 140 °C a uma taxa de 3 °C/min e
mantida por 1 minuto. Finalmente a temperatura da coluna foi aumentada para
240 °C a uma taxa de 7 °C/min e mantida por 3 minutos. O tempo total de
análise foi de 55,12 minutos.
O espectrômetro de massa operou em modo full-scan. A temperatura da
fonte de ionização por elétron foi de 230 °C. A voltagem de ionização foi de 70
eV, e o atraso de solvente foi de 3 minutos. A aquisição de dados foi ajustada
dentro de faixa de 50 a 450 m/z (HOU; LIANG; WANG, 2020).
Antes da realização dos testes, constatou-se que a calibração do
equipamento estava dentro do período de validade.

4.6.3 Densidade aparente e índice de fluidez

Para análise de densidade aparente e do índice de fluidez do produto
final utilizou-se o equipamento Brookfield powder flow tester, Ametek
Brookfield, EUA. O método de análise está em acordo com o descrito no
manual do equipamento.
Com relação à amostra é importante garantir que a mesma esteja fluida
e sem compactação, para isso deve-se evitar que a amostra absorva umidade
excessiva do ambiente. Caso a amostra esteja compactada é importante
quebrar os grumos com o uso de uma espátula ou colher. É muito importante
que a amostra esteja protegida da umidade externa porque este é um fator que
pode impactar no resultado final.
Para realizar a análise, deve-se ligar o equipamento, abrir o software
Powder Flow Pro no laptop, abrir o compartimento, preparar o conjunto
bandejas e pá, carregar aproximadamente 300 gramas de material dentro do
mesmo, instalar a tampa apropriada, fechar o conjunto, entrar com as
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informações da amostra e peso no software, selecionar o método padrão de
avaliação e iniciar o teste.
Uma vez finalizado a avaliação, o equipamento abrirá automaticamente
a tampa para remoção da amostra e limpeza do compartimento.
O equipamento realiza as medições de resistência de escoamento do pó
e transforma estes dados em um índice chamado de fator de fluidez. De acordo
com o valor obtido o produto pode ser classificado da seguinte forma
(BROOKFIELD AMETEK, 2013):


Menor do que 1,00: Produto não fluido;



Entre 1,00 e 2,00: Produto muito coesivo;



Entre 2,00 e 4,00: Produto coesivo;



Entre 4,00 e 10,00: Produto facilmente fluido;



Maior do que 10,00: Produto de escoamento livre.

Para um mesmo produto, dentre os fatores que podem vir a influenciar o
índice de fluidez pode-se mencionar a distribuição de tamanho de partículas,
ou seja, quanto mais heterogênea maior tendência à compactação, logo, maior
tendência à coesão. Esfericidade, ou seja, quanto mais próxima de uma esfera
maior a fluidez. Tamanho, ou seja, quanto menor, maior o efeito das forças
superficiais, logo, maior tendência à coesão e menos fluido (LITSTER; ENNIS,
2004).
Antes da realização dos testes, constatou-se que a calibração do
equipamento estava dentro do período de validade.

4.6.4 Viscosidade

Para a análise de viscosidade utilizou-se o viscosímetro digital DV2T
Touch Screen Viscometer, Ametek Brookfield, EUA. O método de análise está
em acordo com o descrito em ANVISA, 2019 e emprega a técnica denominada
viscosimetria rotacional.
A análise foi realizada com a emulsão recém-preparada e à temperatura
ambiente. Nesta análise adiciona-se a emulsão em um pequeno recipiente
cilíndrico, posteriormente se acrescenta um spindle dentro do recipiente com a
emulsão e assegura-se que o mesmo esteja totalmente submerso. O spindle é
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preso sobre um eixo que rotaciona na velocidade ajustada no painel do
equipamento. A velocidade rotacional a ser empregada depende da
viscosidade da emulsão e é ajustada de forma a garantir a medida da
viscosidade dentro de uma determinada faixa. Todo o processo de mensuração
é automático e caso a viscosidade da emulsão esteja fora dos limites da faixa
de medição da viscosidade, o painel indica a impossibilidade e então se ajusta
a velocidade rotacional para a realização de uma nova medição. Este
equipamento tem a capacidade de mensurar a viscosidade de emulsões de até
3000 cP.
Antes da realização dos testes, constatou-se que a calibração do
equipamento estava dentro do período de validade.

4.6.5 Microscopia óptica

Para análise de microscopia óptica do produto final utilizou-se o
microscópio com câmera digital acoplada Zeiss Axio Lab. A1, Carl Zeiss
Microscopy, Jena, Alemanha. O método de análise está em acordo com o
descrito no manual do equipamento.
O objetivo desta análise foi limitado a visualizar a forma das partículas
encapsuladas produzidas.
Uma pequena fração de produto final foi colocada sobre a lâmina de
vidro, espalhada sobre a mesma com o auxílio de uma espátula e sobre a
amostra foi colocado uma lamínula.
Após a preparação da amostra, buscou-se obter o melhor foco possível
com a lente de aumento de 200 vezes antes de tirar as fotos.

4.6.6 Distribuição de tamanho de partícula

O ensaio de determinação da distribuição de tamanho de partículas por
difratometria de raios laser seguiu as diretrizes da norma ISO 13320 “Particle
size analysis – Laser diffraction methods” e foi utilizado um analisador de
tamanho de partículas da marca Malvern, modelo Mastersizer 2000, Reino
Unido, com a célula de dispersão Hydro 2000G.
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A última data de qualificação do equipamento foi 14/07/2020 e o material
utilizado no equipamento para qualificação foi o SRM 1004B® (partículas de
esferas de vidro - Standard Reference Material - NIST).
Para a análise foi adotado um índice de refração para a fase dispersa de
1,52 e índice de absorção de 0,1. O meio de dispersão utilizado foi etanol, para
o qual foi adotado índice de refração de 1,36.
Esta análise foi realizada para algumas amostras selecionadas e não
para todo o conjunto de experimentos.
4.6.7 Microscopia eletrônica de varredura
As amostras foram caracterizadas empregando a técnica de microscopia
eletrônica de varredura (MEV). As análises foram realizadas empregando o
microscópio eletrônico de varredura de alta resolução (MEV-FEG), modelo FEI
QUANTA 3D FEG, EUA. A aquisição de imagens foi feita com o equipamento
operando no modo de detecção de elétrons secundários (“secondary electron
imaging” - SEI) e em condição de alto vácuo. A geração de imagens deu-se
mediante aplicação de uma tensão de aceleração dos elétrons igual a 20 kV e
as imagens foram obtidas com ampliações (magnitude) variando entre 150 e
5.000 vezes.
O preparo das amostras para análise de MEV se baseou na disposição
do material diretamente sobre fita adesiva de cobre do tipo dupla face, a qual
foi em seguida aplicada sobre stub metálico. Anteriormente às análises de
MEV, as amostras receberam recobrimento de uma fina película de liga de
ouro-paládio através de processo de sputtering, empregando um mini Sputter
Coater

modelo

POLARON

EMITECH

SC7620.

O

procedimento

de sputtering foi realizado empregando uma tensão de aproximadamente 800 V
(corrente contínua). A pressão de argônio utilizada na câmara foi ajustada para
a obtenção de uma corrente de 18 mA. O procedimento de recobrimento teve
duração de 180 / 360 segundos com uma taxa de deposição nominal de 3 Å/s.
Da mesma forma que a análise de distribuição de tamanho de partículas,
esta análise foi realizada para algumas amostras selecionadas e não para todo
o conjunto de experimentos.
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4.7 Tratamento de dados
Para realizar a tratativa dos resultados obtidos, fez-se uso de algumas
equações que são descritas a seguir.
Para calcular o teor de sólidos e aroma na emulsão fez-se uso da
equação 4:

𝑇𝑒𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑒 𝑎𝑟𝑜𝑚𝑎(%) =

𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙(𝑔)−𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑑𝑒 á𝑔𝑢𝑎(𝑔)
𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙(𝑔)

∗ 100 % (4)

Onde: massa inicial total (g) significa a massa total de emulsão a ser alimentada no
Spray-Dryer e massa de água (g) trata da massa de água presente na emulsão.

Através da equação 4 calculou-se o percentual de sólidos totais
juntamente com o aroma na emulsão de alimentação.
Para calcular o rendimento final do processo a equação 5 foi utilizada:

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜(%) =

𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙(𝑔)∗(1−𝑢𝑚𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝐾𝐹)
𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙(𝑔)−𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑑𝑒 á𝑔𝑢𝑎(𝑔)

∗ 100 %

(5)

Onde: umidade KF significa umidade do produto final medida via método de Karl
Fischer e massa final (g) significa a massa total de produto coletado no coletor.

Para calcular o total de aroma recuperado a equação 6 foi utilizada:

𝑇𝑎𝑟(𝑔) = 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙(𝑔) ∗ (1 − 𝑢𝑚𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝐾𝐹) ∗

𝑟𝑒𝑠 𝑐𝑟𝑜𝑚𝑎(𝑝𝑝𝑚)
1.000.000

(6)

Onde: Tar significa o total de aroma recuperado (g) e res croma significa o resultado
da concentração do aroma obtido na análise cromatográfica (ppm).

Através da equação 6 calculou-se a massa total de aroma efetivamente
recuperado no produto final. Para fazer este cálculo utilizou-se o resultado da
análise de teor de aroma de laranja no produto final obtido a partir da análise
cromatográfica.
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Para calcular a retenção do aroma no produto final, ou teor de aroma
efetivamente encapsulado, utilizou-se a equação 7:

𝑅𝑒𝑡𝑒𝑛çã𝑜 𝑑𝑜 𝑎𝑟𝑜𝑚𝑎(%) =

𝑇𝑎𝑟(𝑔)
𝑀𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑟𝑜𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑟𝑎𝑛𝑗𝑎 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙(𝑔)

∗ 100 %

(7)

Onde: massa de aroma de laranja inicial (g) significa a massa de aroma natural de
laranja presente na emulsão de alimentação do Spray-Dryer.

Através da equação 7 calculou-se a proporção de aroma total
recuperado no produto final comparado ao que foi alimentado inicialmente de
aroma de laranja.
Para calcular a produtividade, utilizou-se a equação 8:
𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑡𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 (𝑔)
𝑔
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 ( ⁄𝑚𝑖𝑛) = 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑜 (𝑚𝑖𝑛)

(8)

Onde: Produtividade (g/min) significa a taxa de produto produzida por minuto e tempo
de processo (min) significa o tempo total transcorrido entre o início e o final do
processo de secagem do produto no Spray-Dryer.

A produtividade mede a taxa de produção no Spray-Dryer de produto
final por unidade de tempo e trata-se de uma variável de medição importante
porque a depender da condição de processo empregada a taxa pode variar de
forma significativa.
Condições de processo no qual o rendimento e a retenção do aroma são
considerados adequados, mas com baixa produtividade podem tornar o
processo inviável do ponto de vista econômico e de manufatura.
Nas plantas produtivas de aromas que fazem uso da tecnologia de
Spray drying, diversos produtos são manufaturados fazendo-se uso do mesmo
equipamento, logo a produtividade impacta diretamente na disponibilidade de
uso do equipamento e atendimento às diferentes demandas do mercado.
Vale destacar também a diferença entre o rendimento de produto final e
a retenção do aroma, porque o rendimento leva em consideração a massa total
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de produto final coletado, que é composta de matriz encapsulante e o aroma de
laranja, e divide pela massa inicial total menos a massa de água ao passo que
a retenção de aroma quantifica o total de aroma de laranja coletado no produto
final dividido pela massa de aroma de laranja inicial (excluindo o material de
encapsulação e água).
É importante fazer esta diferenciação visto que o cliente da indústria de
aromas se interessa pelo total de aroma retido porque é este o insumo que vai
efetivamente aromatizar o produto do cliente e não a matriz encapsulante, o
teor de aroma no produto encapsulado final é definido junto ao cliente na fase
de desenvolvimento de forma indireta via análise sensorial após a aplicação do
aroma encapsulado no produto final do cliente. Após a aprovação do cliente
cria-se uma especificação que depois é controlada de forma rotineira pelo
departamento de Controle de Qualidade da empresa. Da mesma forma que na
fase de desenvolvimento, a análise sensorial é uma das análises rotineiras que
servem como critério de liberação do produto.
Portanto um alto rendimento de produto final, mas com baixa efetividade
de retenção do aroma, pode impactar a análise sensorial do aroma
encapsulado e consequentemente gerar problemas de qualidade e prejuízo
financeiro.
A mesma consideração é válida para um baixo rendimento e uma alta
retenção do aroma, porque o cliente final ao especificar o aroma também
define uma proporção de dosagem por unidade de massa em seu produto,
portanto uma variação tanto para cima quanto para baixo pode gerar
problemas de qualidade e consequente prejuízo financeiro.
Para o cálculo da vazão de alimentação fez-se uso da equação 9:
𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑢𝑙𝑠ã𝑜 𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑎 (𝑔)
𝑔
𝑉𝑎𝑧ã𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎çã𝑜 ( ⁄𝑚𝑖𝑛) =
𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑜 (𝑚𝑖𝑛)

(9)

Onde: massa de emulsão alimentada (g) significa a massa total de emulsão
alimentada e tempo de processo (min) significa o tempo total transcorrido entre o início
e o final do processo de secagem do produto no Spray-Dryer.
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As respectivas vazões de alimentação foram calculadas e seus
resultados foram incluídos nas Tabelas 8, 10 e 13.

4.8 Análise de dados
Com base nos resultados coletados e nos tratados conforme as
equações mencionadas no tópico 4.7, uma série de gráficos foram preparados
com o auxílio do Microsoft, Excel 2010 (Microsoft, California, EUA).
Para o caso de resultados no qual a análise de dados agrupados faz
mais sentido do que a análise gráfica utilizou-se o software Minitab 18 (Minitab,
LLC, Pensilvânia, EUA) para avaliação da significância estatística de uma
possível diferença entre dois grupos de dados aplicando-se o método one-way
ANOVA.
Dois tipos de gráficos em três dimensões mostrando o efeito da variável,
temperatura de saída, ou rotação do atomizador centrífugo, ou teor de sólidos e
aroma sobre o rendimento do processo de encapsulação e a concentração de
aroma retido foram criados para avaliar a relação da variável sobre os
resultados com o auxílio do software Minitab 18 (Minitab, LLC., Pensilvânia,
EUA).
Decidiu-se mostrar os resultados em três dimensões fazendo-se uso de
um gráfico em 3D e um gráfico chamado gráfico de contorno em 2D. No gráfico
de contorno os dados são apresentados em 2D (duas dimensões) e os
contornos coloridos representam a 3° variável (cada cor representa uma faixa
estreita de valores). A apresentação dos mesmos dados de duas diferentes
formas é redundante, contudo existem pessoas que tem um pouco mais de
dificuldade de interpretar gráficos em 3D, logo a análise do gráfico em 2D via
gráfico de contorno pode facilitar o entendimento dos resultados.
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO

5.1

Efeito da rotação do atomizador centrífugo sobre o desempenho do
processo
Na Tabela 8 apresentam-se os parâmetros de processo adotados nos

testes sobre diferentes pressões aplicadas no atomizador centrífugo sendo que
quanto maior a pressão aplicada maior foi a rotação. A conversão dos dados
de pressão em rotação foi realizada fazendo-se uso da equação 3.

Tabela 8 - Parâmetros de processo adotados nos testes de avaliação do efeito da
rotação do atomizador centrífugo sobre o desempenho do processo
Parâmetro de processo
adotados

Rotação
21.246 rpm

Rotação
32.676 rpm

Rotação
35.533 rpm

Pressão de rotação (bar)
1
3
3,5
Rotação (rpm)
21.246
32.676
35.533
Teor de sólidos (%)
57,82
56,51
57,82
Massa inicial (g)
925
987,02
970
Vazão de alimentação
(g/min)
54
49
57
Massa final (g)
157
331
340
Temperatura entrada (ºC)
190
190
190
Temperatura de saída (ºC)*
85
85
85
*A variação da temperatura de saída foi de +/- 2°C.

Rotação
38.391 rpm
4
38.391
57,82
1000
50
302
190
85

Fonte: Elaborado pelo autor

Na Tabela 9 são apresentados os resultados dos testes de avaliação do
efeito da rotação do atomizador centrífugo sobre o desempenho do processo.
Conforme pode ser analisado na Tabela 9, com a rotação no atomizador
centrífugo a 21.246 rpm gerou-se um produto final com umidade de 5,04 % ao
passo que em rotações acima de 32.000 rpm a umidade média foi de 2,49 % e
desvio padrão de 0,16 %. De acordo com a avaliação estatística one way
ANOVA, o valor de P foi de 0,005, o que mostra diferença estatística
significativa entre os valores de umidade.
Rotações menores levam à formação de gotas maiores de produto
durante o processo de atomização que ao final geram um produto final mais
úmido porque se reduz a área superficial de contato com o ar quente, tornando
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assim a transferência de calor menos efetiva e, ao se formar a crosta ao redor
da partícula, a mesma acaba retendo uma parte maior da umidade conforme o
descrito por TONTUL e TOPUZ (2017).

Tabela 9 - Resultados obtidos nos testes de avaliação do efeito da rotação do
atomizador centrífugo sobre o desempenho do processo
Resultados
Produtividade de produto
seco (g/min)
Rendimento (%)
Umidade final (%)
Densidade aparente (g/cm³)
Índice de Fluidez
Teor de aroma (ppm)
Teor de aroma (%)
Total de aroma recuperado
(g)
Retenção do aroma (%)

Rotação
21.246 rpm

Rotação
32.676 rpm

Rotação
35.533 rpm

Rotação
38.391 rpm

9,23
27,88
5,04
0,522
3,80

16,55
57,94
2,36
0,496
3,70

20,00
58,92
2,80
0,682
3,70

15,09
50,99
2,30
0,556
3,70

173.598,54

202.505,08

206.311,57

242.109,57

17,36

20,25

20,63

24,21

25,88
19,63

65,45
47,61

68,18
49,33

71,38
50,09

Fonte: Elaborado pelo autor

Para o caso da densidade aparente, ao se comparar dois grupos de
resultados sendo o primeiro com rotação abaixo de 32.700 rpm e o segundo
acima disso, a média do primeiro grupo foi de 0,51 g/cm³ com desvio padrão de
0,02 g/cm³, a média do segundo grupo foi de 0,62 g/cm³ com desvio padrão de
0,09 g/cm³, contudo o valor de P obtido via análise one way ANOVA foi de
0,226, o que não representa uma diferença estatística significativa.
A Figura 11 apresenta imagens do aroma de laranja encapsulado
obtidas com o uso de um microscópio óptico com aumento de 200 vezes. Não
foi possível observar diferenças significativas entre as diferentes amostras.
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Figura 11 – Imagens de microscopia óptica referente aos testes de rotação do
atomizador centrífugo*

*Imagem a. teste com rotação do atomizador em 38.391 rpm, b. com
rotação do atomizador em 35.533 rpm, c. com rotação do atomizador
em 21.246 rpm obtidas à partir de microscopia óptica com aumento
de 200 vezes

Fonte: Fotos tiradas pelo autor

O Gráfico 2 apresenta o efeito da rotação do atomizador centrífugo
sobre o índice de fluidez das microesferas.
Conforme o apresentado no Gráfico 2 não se observa diferença
considerável na medida do índice de fluidez entre as quatro amostras
analisadas, tal resultado também é corroborado pela visualização das
microesferas conforme o mostrado na Figura 11 que não mostrou diferença
observável em termos morfológicos ao se comparar as imagens das
microesferas resultantes de distintas rotações do atomizador centrífugo. Como
o índice de fluidez das amostras está entre 3,70 e 3,80 o mesmo pode ser
classificado como produto coesivo.
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Gráfico 2 - Efeito da rotação do atomizador sobre o índice de fluidez das
microesferas

Índice de Fluidez
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Fonte: Elaborado pelo autor

O Gráfico 3 apresenta o efeito da rotação do atomizador centrífugo
sobre a concentração de aroma encapsulado.

Gráfico 3 - Efeito da rotação do atomizador sobre a concentração de
aroma retido

Concentração de aroma retido
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Concentração (%)
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Fonte: Elaborado pelo autor
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A concentração do aroma retido aumentou com o acréscimo da rotação
do atomizador centrífugo. Conforme o descrito por TEUNOU e PONCELET
(2005) e apresentado na revisão bibliográfica, o aumento da velocidade de
rotação reduz o tamanho das gotas atomizadas, sendo que com gotas menores
aumenta-se o tamanho da área superficial em contato com o ar quente que flui
na direção co-corrente da alimentação de emulsão. Com maior área superficial
disponível em contato com o ar quente a taxa de evaporação aumenta
elevando também o número de Peclet. Assim o ponto de saturação dos
compostos que formam a matriz encapsulante é atingido mais rápido,
precipitando a formação da crosta e aumenta-se a probabilidade de retenção
do aroma nas microesferas.
Nas Fotografias 4 e 5 apresentam-se as condições da câmara de
secagem no teste a 38.391 rpm e no teste a 21.246 rpm respectivamente após
a realização dos testes de secagem. Em termos comparativos notou-se que no
teste com maior rotação (teste a 38.391 rpm) o anel formado era composto de
produto seco e no teste com menor rotação (teste a 21.246 rpm) o produto
apresentou um aspecto mais gelatinoso, isto se deve ao fato que o teste a
menor rotação gerou gotas maiores, as gotas maiores apresentam uma menor
área superficial de contato, portanto ao longo do trajeto dentro da câmara sob
fluxo de ar co-corrente com temperatura de entrada a 190 °C, não ocorreu a
formação de uma crosta rígida antes do produto atingir a parede da câmara do
spray dryer e assim devido à presença de grande quantidade de líquido na
área superficial da partícula ao entrar em contato com a parede da câmara, que
está com a temperatura próxima da corrente de ar quente, a mesma veio a
ultrapassar a temperatura de transição vítrea e o produto tornou-se uma massa
amorfa e pegajosa conforme o mostrado na Fotografia 5. Este material retido
na câmara é perdido e nos piores casos pode levar à obstrução do Spray-Dryer
e por isto é muito importante evitar a ocorrência de tal efeito.

98

Fotografia 4 - Aspecto da câmara de secagem após o final do teste a 38.391
rpm com a presença de um anel de produto seco

Fonte: Elaborado pelo autor

Fotografia 5 - Aspecto da câmara de secagem após o final do teste a 21.246
rpm com a presença de um anel de produto viscoso e grudento

Fonte: Elaborado pelo autor

No Gráfico 4 apresenta-se a curva de rendimento do processo de
secagem.
Observa-se no Gráfico 4, que a baixa rotação (teste a 21.246 rpm), o
rendimento foi de 27,88 %, isto se explica pela perda de produto que não secou
apropriadamente e gerou o material amorfo pegajoso perdido na câmara de
secagem.
Observa-se no Gráfico 4 que se atingiu um ponto de máximo
rendimento na faixa de 35.533 rpm e no teste a 38.391 rpm a curva mostrou
uma tendência de queda. Conforme TEUNOU e PONCELET (2005), quanto
maior a rotação maior será a força centrífuga, desta forma aumenta-se a
velocidade tangencial da gota, contudo com o aumento da rotação, o tamanho
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da gota também diminui aumentando-se a probabilidade de que o fluxo de ar
co-corrente, que flui na perpendicular, altere o vetor de direção da maior parte
das gotas. Uma menor fração das microesferas em formação consegue atingir
as paredes da câmara de secagem, contudo o produto que adere é mais seco.
Comparativamente ao teste a 21.246 rpm houve uma perda de produto bem
menor porque, conforme o explicado anteriormente, a taxas de evaporação
maiores e devido ao menor tamanho das gotas do teste a 38.391 rpm, a crosta
se forma mais rapidamente e ao atingir as paredes da câmara de secagem,
uma parte do produto acaba se ligando à superfície e se perdendo, contudo,
sem ter o aspecto de sólido amorfo pegajoso em virtude da menor presença de
líquido superficial ao atingir a parede.

Gráfico 4 - Efeito da rotação do atomizador centrífugo sobre o
rendimento do processo
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Fonte: Elaborado pelo autor

O Gráfico 5 mostra o cruzamento entre os dados de rendimento e de
concentração do aroma encapsulado.
Ao analisar-se o Gráfico 5 nota-se que diferentemente da curva de
rendimento, a concentração tendeu a aumentar a maiores rotações ao passo
que o rendimento atinge um ponto de máximo e depois começa a cair. Vale
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destacar que a concentração de aroma na alimentação, já excluindo a água é
de 24,65 % logo esta é a concentração máxima de aroma que poderia ser
retida dentro da matriz encapsulante.

Gráfico 5 - Efeito da rotação do atomizador sobre o rendimento e
concentração de aroma encapsulado
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Fonte: Elaborado pelo autor

Baseado no Gráfico 5 pode-se estimar que como a curva de
concentração pode vir a ser crescente até o limite máximo de 24,65 %,
considerando que não há perdas de voláteis (situação idealizada), e de acordo
com a literatura há uma tendência de melhor retenção do ativo dentro do
encapsulado com um maior nível de atomização, visto que a taxa de
evaporação é acelerada e consequentemente a formação da crosta de
encapsulação, pode-se esperar que a curva tenda a atingir no máximo a
concentração de 24,65 %, contudo observando a curva de rendimento no
Gráfico 5 é esperado uma queda mais acentuada do rendimento. Concluindo,
ao se analisar a tendências deste gráfico é possível obter uma alta
concentração de aroma retido nas microesferas e um rendimento mais baixo.
Para analisar qual a melhor condição de processo dentre as testadas a
nível operacional faz-se necessário analisar mais algumas variáveis.
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O Gráfico 6 apresenta a curva de retenção do aroma nos testes de
rotação do atomizador centrífugo. Vale destacar que para calcular os dados de
retenção utilizou-se a equação 7.

Gráfico 6 - Efeito da rotação do atomizador sobre o rendimento e a
retenção do aroma encapsulado
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Fonte: Elaborado pelo autor

De acordo com as equações 6 e 7, o cálculo da retenção leva em conta
a massa de produto final coletado, a concentração de aroma retido e sua
umidade e depois divide pela massa inicial de aroma alimentado no processo.
No Gráfico 6 observa-se que a curva de retenção é crescente mas com
redução significativa de taxa de crescimento entre 32.000 e 38.400 rpm.
Considerando as variáveis que compõe o cálculo da retenção e desde que a
concentração máxima de aroma possível de ser retido dentro das microesferas
seja de 24,65 %, quedas mais acentuada de rendimento reduzirão a massa de
produto final coletado e consequentemente o percentual de retenção do aroma.
Ao analisar a tendência do Gráfico 6, é esperado que a partir de 38.400 rpm, o
percentual de retenção seja maior do que o rendimento mesmo que ambos irão
apresentar a partir deste ponto uma tendência a queda.
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O Gráfico 7 apresenta a curva de produtividade em relação à velocidade
de rotação do atomizador. Observa-se uma tendência crescente entre 21.000 e
35.500 rpm e depois se inicia uma fase de queda acentuada. Tal
comportamento é semelhante à curva de rendimento e justifica-se pela massa
de produto final coletado e tempo despendido no processo. A massa de
produto final coletado foi o fator com maior influência sobre a produtividade.

Gráfico 7 - Efeito da rotação do atomizador sobre a produtividade

Produtividade (g/min)
Produtividade (g/min)

22,00
20,00
18,00
16,00
14,00
12,00
10,00
8,00
20000

25000

30000

35000

40000

Rotação (rpm)

Fonte: Elaborado pelo autor

Baseado nos Gráficos 6 e 7 conclui-se que a melhor condição testada
ao se considerar os efeitos da rotação do atomizador sobre a produtividade,
rendimento de produto final e retenção do aroma foi a condição a 35.533 rpm
porque atingiu-se um ponto de máximo em termos de rendimento e
produtividade. Referente à retenção, o ganho em relação à condição de 38.391
rpm foi apenas marginal conforme o já discutido anteriormente. Em termos
numéricos, a queda no rendimento entre as rotações de 35.533 e 38.391 rpm
foi de 13,5 %, a queda na produtividade foi de 24,6 % e o ganho na retenção foi
de 1,5 %, ou seja, para o caso da retenção houve um pequeno ganho, contudo
face à magnitude das perdas em termos de rendimento e produtividade este
ganho não compensou as perdas.
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Os Gráficos 8 e 9 apresentam o efeito da rotação do atomizador sobre o
rendimento e a concentração do aroma retido no produto final.

Gráfico 8 - Efeito da rotação do atomizador sobre o rendimento e a
concentração de aroma retido em 3D

24

Conc. (%)

22
20

60, 00%

18

45, 00%

20000

25000

30000

35000

Rend. (%)

30, 00%

Rotação (rpm)

Fonte: Elaborado pelo autor com o auxílio do software Minitab 18, LLC, EUA

Nos Gráficos 8 e 9 observa-se que a tendência gráfica é que a baixas
rotações tanto o rendimento quanto a concentração do aroma tende a
resultados mais baixos e conforme esta rotação vai aumentando, a
concentração tende a aumentar em direção ao limite de máximo que é de
24,65 % (concentração máxima do aroma na matriz encapsulante na
alimentação

do

processo

de

Spray

drying),

contudo

à

partir

de

aproximadamente 35.000 rpm, observa-se no Gráfico 8 que o rendimento
passa a tender para uma nova fase de queda.
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Gráfico 9 - Efeito da rotação do atomizador sobre o rendimento e a
concentração de aroma retido mostrado em um gráfico de contorno
Concentração
(%)
< 18
18
– 19
19
– 20
20
– 21
21
– 22
22
– 23
23
– 24
> 24

55,00%

Rend. (%)

50,00%

45,00%

40,00%

35,00%

30,00%
22000

24000

26000

28000

30000

32000

34000

36000

38000

Rotação (rpm)

Fonte: Elaborado pelo autor com o auxílio do software Minitab 18, LLC, EUA

5.2

Efeito do teor de sólidos e aroma sobre o desempenho do processo
Na Tabela 10 apresentam-se os parâmetros de processo dos testes

realizados em diferentes teores de sólido e aroma.
Na Tabela 11 apresentam-se os resultados obtidos nos testes realizados
em diferentes teores de sólido e aroma.
Para o caso do teste a 65,0 % (Teor de sólido e aroma de 65,0 %) face
ao alto teor de sólidos da emulsão, mesmo adotando-se a vazão máxima na
bomba peristáltica, não foi possível ajustar a temperatura de saída do mesmo
para 85 °C por causa da limitação da bomba ao se trabalhar com este nível de
concentração de sólidos. Vale destacar que a temperatura de saída do produto
da câmara dependia da vazão de alimentação porque ao longo dos testes a
temperatura de entrada de ar quente e o fluxo de ar dentro da câmara foram
mantidos constantes.
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Tabela 10 - Parâmetros de processo referentes à avaliação do efeito do teor de
sólidos e aroma sobre o desempenho do processo
Teor de sólidos e aroma (%)
Parâmetros de
processo
Pressão de rotação
(bar)
Rotação (rpm)
Teor de sólidos (%)
Massa inicial (g)
Vazão de
alimentação
(g/min)
Viscosidade (cP)
Torque (%)
Massa final (g)
Temperatura
entrada (ºC)
Temperatura de
saída (ºC)***

30,0 %

40,0 %

50,0 %

56,5 %

65,0 %*

3
32.676
30,00
1763,2

3
32.676
40,00
1310,4

3
32.676
50,02
1119,0

3
32.676
56,51
987,0

3
32.676
65,00
851,5

24
7,4
49,2
419

34
27,2
49,9
420

51
437,1
51,0
375

49
2436,0
81,2
331

32
>3000**
**
255

190

190

190

190

190

85
85
85
85
100*
*Mesmo adotando-se a vazão máxima na bomba peristáltica, não foi
possível ajustar a temperatura de saída do Teste a 65 % para 85 °C
por causa da limitação da bomba ao se trabalhar com este nível de
concentração de sólidos, mesmo assim decidiu-se por incluir este
teste na discussão de resultados.
** A viscosidade medida a 65 % de teor de sólidos e aroma estava
fora da faixa de medição do viscosímetro digital utilizado.
***A variação da temperatura de saída foi de +/- 2°C.

Fonte: Elaborado pelo autor

A análise da Tabela 11 mostra que a umidade final dos produtos obtidos
entre 30,0 e 40,0 % de teor de sólidos e aroma teve média de 4,77 % e desvio
padrão de 0,09 % e foi significativamente maior do que entre 50,0 e 65,0 % de
teor de sólidos e aroma, que apresentou uma média de 2,66 % e desvio padrão
de 0,26 %. De acordo com a análise estatística one way ANOVA, a diferença
na medição da umidade é estatisticamente significativa com um valor de P de
0,002, o que está em acordo com o comportamento esperado e descrito por
LANTIGUA, VALDÉS e PINO (2012) que descreveram em seus experimentos
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que quanto maior o teor de sólidos da alimentação menor será a umidade do
produto final porque há menos umidade disponível para evaporar.

Tabela 11 - Resultados referentes à avaliação do efeito do teor de sólidos e aroma
sobre o desempenho do processo
Teor de sólidos e aroma (%)
Resultados
Produtividade
(g/min)
Rendimento (%)
Umidade final
(%)
Densidade
aparente (g/cm³)
Índice de
Fluidez
Teor de aroma
(ppm)
Teor de aroma
(%)
Total de aroma
recuperado (g)
Retenção do
aroma (%)

30,0 %

40,0 %

50,0 %

56,5 %

65,0 %

5,59
75,48

10,77
76,25

17,04
65,17

16,55
57,94

9,44
44,75

4,70

4,83

2,74

2,36

2,87

0,608

0,652

0,624

0,496

0,268

4,20

4,80

3,80

3,70

3,10

208.533,46

217.782,94

216.441,34

202.505,08

181.370,78

20,85

21,78

21,64

20,25

18,14

83,27

87,05

78,94

65,45

44,92

63,87

67,38

57,23

47,61

32,93

Fonte: Elaborado pelo autor

O Gráfico 10 apresenta o efeito do teor de sólidos e aroma sobre a
viscosidade da emulsão. As medidas de viscosidade tomadas entre 30,0 e 50,0
% de teor de sólidos e aroma apresentaram um torque entre 49,2 e 51,0 %, a
amostra a 56,5 % apresentou um torque de 81,2 %, portanto para fins
comparativos, para teores de sólidos e aroma acima de 50,0 %, os dados serão
excluídos da análise gráfica.
Através do Gráfico 10 se comprova o efeito do aumento do teor de
sólidos e aroma sobre a viscosidade da emulsão, nota-se que a curva de
tendência exponencial representa bem o comportamento com uma medida de
R² de 96,3 %.
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Gráfico 10 - Apresenta o efeito do teor de sólidos e aroma sobre a
viscosidade da emulsão

Viscosidade da emulsão
1000

Viscosidade (cP)

437,1

107,1

100
27,22
7,38

10

17,28

1
25%

30%

35%

40%

45%

Teor de sólidos e aroma(%)

50%

55%

y = 0,0149e19,974x
R² = 0,9632

Fonte: Elaborado pelo autor

A Tabela 12 apresenta os resultados sumarizados referentes ao estudo
de distribuição de tamanho de partículas.
Tabela 12 – Resultados de distribuição de tamanho de partículas
Resultados obtidos
Diâmetro médio por
Volume D(4,3)
Diâmetro médio de Sauter
D(3,2)
Span
Uniformidade
D (0,10)
D (0,50)
D (0,90)

Teor de sólidos e aroma (%)
30,0 %
40,0 %
57,8 %
21,2

24,5

54,1

6,6
1,46
0,525
8,5
18,4
35,4

7,9
1,58
0,549
9,4
20,8
42,4

18,7
1,64
0,515
19,4
47,8
98,0

Fonte: Elaborado pelo autor

Observa-se na Tabela 12 que o diâmetro médio por volume e de Sauter
aumentam com o aumento do teor de sólidos e aroma na emulsão e corrobora
o que foi descrito por JAFARI et al. (2008), de que o aumento do teor de
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sólidos e aroma leva a aumento de viscosidade o que resulta em gotas maiores
de emulsão além de um volume de água a ser evaporado menor, resultando
consequentemente em um produto final com diâmetro médio maior.
Os Gráficos 11 e 12 mostram a distribuição cumulativa e incremental,
respectivamente, de tamanho de partícula para diferentes teores de sólido e
aroma.
Gráfico 11 – Distribuição cumulativa de tamanho de partícula para
diferentes teores de sólido e aroma

Distribuição de tamanho
Volume (%)

100,00
80,00
60,00
40,00
20,00
-
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100,00

57,80%
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150,00

200,00

250,00

300,00

350,00

Tamanho (µm)

Fonte: Elaborado pelo autor

Nestes gráficos é possível observar a diferença tanto no diâmetro médio
quanto na distribuição de tamanho ao se alterar o teor de sólidos e aroma na
emulsão. Este comportamento é mostrado tanto graficamente quanto no
cálculo do Span que mede a largura da curva de distribuição dos dados de
diâmetro médio por volume, e que é apresentado na Tabela 12, e mostra que
quanto maior o teor de sólidos e aroma maior foi a distribuição obtida, isto se
deve ao aumento da distribuição de tamanho das gotas que consequentemente
geraram microesferas maiores.
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Gráfico 12 – Distribuição de tamanho de partícula para diferentes teores
de sólido e aroma

Distribuição de tamanho
Volume (%)
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8,00
6,00
4,00
2,00
-

50,00

100,00

57,80%
40%
30%

150,00

200,00

250,00

300,00

350,00

Tamanho (µm)

Fonte: Elaborado pelo autor

Na Figura 12 apresentam-se algumas imagens de microscopia óptica
referente aos testes de teor.
Ao analisar-se a imagem e. da Figura 12, que se refere ao teste com
concentração de sólidos e aroma em 65,0 % observa-se a formação de
partículas com uma morfologia mais cilíndrica e mais alongada se comparada
às partículas mais esféricas obtidas nos testes a 30,0, 40,0 e 50,0 % conforme
pode ser visualizado nas imagens a., b. e c. respectivamente. Nota-se também
que na imagem d. cujo teste refere-se à concentração de 56,5 % a presença de
algumas partículas mais cilíndricas e alongadas contudo em proporção menor
do que o teste a 65,0 %. De acordo com RAJABI et al. (2015) e LANTIGUA,
VALDÉS e PINO (2012), com o aumento do teor de sólidos, há aumento da
viscosidade sob uma mesma temperatura de alimentação e quanto maior a
viscosidade maior será a dificuldade de formar as gotas menores e mais
esféricas logo com o desprendimento de gotas maiores, ocorre também um
desvio na morfologia das mesmas e podem vir a resultar em diferentes formas
de particulado seco, como a mostrada na imagem e. de formato cilíndrico,
curvo e alongado. Segundo ANADHARAMAKRISHNAN e ISHWARYA (2015),
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forças viscosas tendem a reduzir a energia disponível para quebrar as gotas o
que resulta em gotas maiores e consequentemente microesferas maiores.

Figura 12 - Microscopia referente aos testes de variação de teor de sólidos e aroma*

*A imagem a. refere-se ao teste a 30,0 %, ou seja com concentração
de 30,0 %, a imagem b. refere-se ao teste a 40,0 %, a imagem c.
refere-se ao teste a 50,0 %, a imagem d. refere-se ao teste a 56,5 %
e a imagem e. refere-se ao teste a 65,0 %. Fotos referentes ao
aumento de 200 vezes.

Fonte: Foto tirada pelo autor
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A Figura 13 apresenta algumas imagens obtidas via microscopia eletrônica
de varredura.

Figura 13 - Imagem obtida via microscopia eletrônica de varredura referente a
diferentes teores de sólido e aroma e apresentando visualmente a
distribuição morfológica das microesferas

* A imagem a. refere-se ao teste a 57,8%, a imagem b. refere-se ao
teste a 40,0%, e a imagem c. refere-se ao teste a 30,0%.

Fonte: Laboratórios do IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas)

Ao compararem-se as imagens da Figura 13 verifica-se que a um teor de
sólidos e aroma de 57,8 % resulta em uma maior distribuição de tamanhos e
formas de produto final conforme o já explicado anteriormente.
A um teor de sólidos e aroma de 40 % as partículas têm uma tendência a
terem uma esfericidade maior, contudo se observa na Figura 13 que há
diversas

ligações entre

estas esferas.

LIMA e

ARLABOSSE

(2020)

descreveram as interações entre as gotas de emulsão e microesferas em
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formação dentro da câmara de secagem e explicaram que ao colidirem, e a
depender do teor de líquido presente na superfície, as mesmas podem vir a
aderir uma nas outras e secar em conjunto. Segundo estes autores dentro da
câmara do Spray-Dryer ocorrem algumas perturbações que podem vir a
prejudicar a formação das partículas, aumentar a dispersão de tamanhos e
formas, a mencionar: interação gota a gota, interação gota com partícula seca,
colisão da gota na parede da câmara e no qual a ocorrência influencia no
processo

de

deposição

de

produto

na

parede.

Segundo

ANADHARAMAKRISHNAN e ISHWARYA (2015) este tipo de interação dentro
da câmara pode vir a formar partículas aglomeradas. A força adesiva deste
aglomerado depende de vários fatores tais como o estado em que as gotas
colidiram (sólido-líquido, líquido-líquido, sólido-sólido), a velocidade, as
propriedades de superfície das mesmas, a umidade e a viscosidade.
Para o caso do teor de sólidos e aroma a 30 %, observa-se um grande
número de partículas com um aspecto enrugado (imagem c. da Figura 13 e
imagem c. da Figura 14). De acordo com LIMA e ARLABOSSE (2020), a
crosta na superfície da gota pode ser rígida ou flexível a depender do tamanho
molecular do soluto, propriedades viscoelásticas e interações moleculares.
Então a depender das propriedades mecânicas da crosta, o aumento da
pressão capilar terá um papel fundamental na definição do aspecto final da
partícula sólida resultante. Segundo ABDULLAHI, BURCHAM e VETTER
(2020), quando o número de Peclet é alto, a taxa de evaporação é mais alta se
comparada ao coeficiente de difusão do solvente no gás de secagem, portanto,
há pouco tempo para a difusão ocorrer levando a grandes gradientes de
concentração entre a superfície e o centro da gota. Isto pode levar à formação
de uma variedade de morfologias mais complexas para a partícula seca. Por
exemplo, a formação de uma bolha de vapor dentro da gota pode ocorrer
devido a um repentino gradiente de pressão. Isto pode levar a um ciclo de
inflação e deflação da partícula em formação e subsequente formação de uma
estrutura rígida oca. Neste caso, a partícula pode também deformar e produzir
estruturas com fissuras ou enrugadas. Segundo ANADHARAMAKRISHNAN e
ISHWARYA (2015), um maior teor de sólido resulta em partículas mais
resistentes à ruptura, inflação de bolhas e eventual colapso, logo a menores
teores de sólido o resultado é inverso.
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O aumento da pressão interna da microesfera após a formação da crosta e
nos casos em que há um maior volume de água e outros líquidos voláteis
presentes acarretou no insuflamento da crosta conforme o mencionado pelos
autores LIMA e ARLABOSSE (2020) e ABDULLAHI, BURCHAM e VETTER
(2020), contudo conforme a mesma foi transportada dentro da câmara ocorreu
o resfriamento visto que quanto mais longe do ponto de insuflamento de ar
quente co-corrente menor foi a temperatura do meio devido às perdas térmicas
durante o processo de transferência de massa entre a gota de emulsão e a
corrente de ar. Com o resfriamento, a pressão interna na crosta foi reduzida e
consequentemente a microesfera murchou, desde que a mesma não tivesse
rompido durante o processo. O rompimento ou apenas a inflação e deflação da
crosta depende da resistência da microesfera e da diferença entre a pressão
interna e externa da mesma.
A Figura 14 apresenta detalhes das microesferas obtidas a partir dos
diferentes teores de sólido e aroma, nota-se visualmente a diferença de
integridade da microesfera nas diferentes condições testadas. Na imagem c., a
30 % de teor de sólido e aroma, apresenta-se o detalhe da microesfera
enrugada causada pela variação da pressão interna durante o processo de
secagem.
Na Fotografia 6 é possível notar a diferença entre as microesferas no
visor à esquerda com um formato tendendo mais à forma esférica e o produto
do visor à direita com um aspecto morfológico se aproximando de um formato
mais cilíndrico e de maior comprimento longitudinal. Este formato mais
cilíndrico e alongado foi visível a olho nu. A Fotografia 7 mostra um detalhe do
produto obtido no teste a concentração de 65,0 % na alimentação. No meio
operacional este tipo de morfologia recebe o nome de “floco de neve” ou forma
de “algodão doce”. De acordo com JAFARI et al. (2008), uma alimentação
mais viscosa, que neste caso se traduz em uma alimentação a temperatura
ambiente

com

maior

concentração,

irá

produzir

gotas

maiores

consequentemente partículas de forma irregular (ovais, cilíndricas e fibrosas).

e
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Figura 14 - Imagem obtida via microscopia eletrônica de varredura referente a
diferentes teores de sólido e aroma com detalhes de microesferas

* A imagem a. refere-se ao teste a 57,8%, a imagem b. refere-se ao
teste a 40,0%, e a imagem c. refere-se ao teste a 30,0%.

Fonte: Laboratórios do IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas)

Fotografia 6 - Produto obtido no teste a 65,0 %*

* Observe o aspecto de produto “floco de neve” à direita se
comparado ao comportamento esperado à esquerda com teor de
sólidos e aroma menor ou igual a 57,8 %

Fonte: Foto tirada pelo autor
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Fotografia 7 - Detalhe do produto obtido no teste a 65,0
%*

* Operacionalmente chamado de “Floco de neve” ou Algodão
doce”

Fonte: Foto tirada pelo autor

O Gráfico 13 apresenta o comportamento do índice de fluidez do
produto final obtido em função do teor de sólidos e aroma da emulsão.
No Gráfico 13 observa-se que com o teor de sólidos e aroma abaixo de
50 % o índice de fluidez do produto tendeu a um produto mais fluido, ou seja,
com índice de fluidez maior do que 4,0 (linha vermelha apresentada no Gráfico
13), contudo acima de 50 % ocorreu uma tendência de obtenção de um
produto mais coeso, ou seja, com índice de fluidez menor do que 4,0. Embora
a diferença no índice de fluidez entre a amostra mais fluida (4,8 com o teor de
sólidos e aroma a 40,0 %) e a mais coesa (3,1 com a emulsão a 65,0 %) seja
de 1,7 em termos absolutos é importante notar esta influência. Tal fato deve-se
à curva de viscosidade e sua influência sobre a morfologia do produto final
encapsulado. Com viscosidade menor há uma tendência à formação de gotas
menores e mais esféricas que por sua vez irão gerar um produto final seco
mais esférico ao passo que a viscosidades maiores o produto tende a ter
formas mais variadas conforme o mostrado nas Figuras 12 e 13. As formas
mais esféricas por concepção tendem a possuir um maior índice de fluidez, ou
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seja, fluem mais do que partículas obtidas de outros formatos considerando um
mesmo produto.

Gráfico 13 - Efeito do teor de sólidos e aroma sobre o índice de fluidez
do produto final

Índice de Fluidez
ìndice de Fluidez

5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
2,5
30%

40%

50%

57%

65%

Teor de sólidos e aroma (%)

Fonte: Elaborado pelo autor

O Gráfico 14 apresenta o efeito do teor de sólidos e aroma sobre a
densidade aparente. Observa-se um aumento na densidade aparente entre
30,0 e 40,0 % e após a tendência é de queda entre 50,0 e 65,0 %. Entre 30,0 e
50,0 % a variação nos resultados de densidade aparente não é considerável
em termos numéricos a despeito da tendência (0,608, 0,652 e 0,624 g/cm³
respectivamente).
A partir de 50,0 % de teor de sólidos e aroma a tendência à queda na
densidade aparente passa a ser mais expressiva. Observe o resultado obtido
de densidade aparente para o teste a 65,0 % de teor de sólidos e aroma que foi
de 0,268 g/cm³ e que é consideravelmente menor ao comparar-se com o
resultado dos outros testes. Esta característica ajuda a explicar a morfologia
das partículas obtidas a 65,0 % que ocupam um maior volume em relação à
massa se comparada aos outros testes e cuja diferença de aspecto é possível
visualizar a olho nu (formato cilíndrico alongado).
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Gráfico 14 - Efeito do teor de sólidos e aroma sobre a densidade
aparente
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Fonte: Elaborado pelo autor

O Gráfico 15 mostra o efeito do teor de sólidos e aroma sobre a
concentração de aroma retido.

Gráfico 15 - Efeito do teor de sólidos e aroma sobre a concentração de
aroma retido
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Fonte: Elaborado pelo autor

65%
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Observa-se no Gráfico 15 que entre 30,0 e 40,0 % ocorre um aumento
da concentração do aroma retido dentro da matriz encapsulante, isto ocorre
porque a concentrações mais baixas e desde que a quantidade de água
presente é maior, os compostos mais voláteis tendem a serem perdidos a taxas
mais significativas em especial nas fases iniciais do processo de secagem de
acordo com o descrito nas referências bibliográficas por RAJABI et al. (2015) e
JAFARI et al. (2008) sendo que conforme o teor de sólidos aumenta, atinge-se
um ponto em que a perda de compostos mais voláteis é reduzida porque os
efeitos difusivos dos compostos formadores da crosta se tornam mais
significativos e assim migram mais rápido para a superfície da gota acelerando
a formação da crosta que consequentemente reduz a difusividade dos
componentes mais voláteis reduzindo assim as perdas e por isso atinge-se um
ponto de concentração de aroma retido mais alto.
Entre 40,0 e 50,0 % a concentração de aroma retido é praticamente a
mesma. Entre 50,0 e 65,0 % com o aumento do teor de sólidos, aumenta-se a
viscosidade da emulsão e há redução da água disponível para ser evaporada,
assim a crosta se forma mais rapidamente, contudo como o encapsulado
continua a ser submetido à alta temperatura ao longo do percurso dentro da
câmara do Spray-Dryer ocorre a deformação e o cisalhamento de parte do
material encapsulado, o que pode ser evidenciado pela queda na densidade
aparente conforme o apresentado no Gráfico 14 e que está em acordo com
ABDULLAHI, BURCHAM e VETTER (2020).
O Gráfico 16 mostra o efeito do teor de sólidos e aroma sobre o
rendimento. Observa-se que há uma tendência de queda de rendimento a partir
da concentração de 40,0 % de teor de sólidos e aroma.
Esta queda do rendimento deve-se a alguns fatores tais como:
1. Entre 30,0 e 50,0 % de teor de sólidos e aroma ocorreu aumento
da vazão de alimentação, conforme pode ser visualizado na
Tabela 10 sendo que acima de 50,0 % observa-se uma tendência
a queda de vazão. Com o aumento da vazão, uma fração maior
do produto adere às paredes do Spray-Dryer antes de secar
adequadamente e assim é perdido. A partir de 50,0 % o aumento
do teor de sólidos e aroma leva a um aumento mais expressivo de
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viscosidade da emulsão, conforme o apresentado no Gráfico 10,
e consequentemente estimula a formação de gotas maiores e
mais alongadas que necessitam de mais tempo para secar devido
à redução da área superficial sobre o volume, portanto
aumentando-se
encapsulado

assim

em

a

probabilidade

formação

nas

de

paredes

aderência
da

câmara

do
e

consequentemente levando a perdas de rendimento. Para o caso
do teste a 65,0 % como o teor de água disponível era mais baixo,
ao atingir a parede o produto já estava mais seco e embora tenha
aderido à mesma, o aspecto era de um produto seco e não
pegajoso

típico

de

um

material

que

ultrapassou

consideravelmente a temperatura de transição vítrea;
Gráfico 16 - Efeito do teor de sólidos e aroma sobre o rendimento do
processo
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Fonte: Elaborado pelo autor

2. Conforme se aumenta o teor de sólidos, haverá menos umidade
disponível para evaporar o que leva a formação da crosta de
forma mais rápida o que ajuda a reduzir a difusidade dos
compostos voláteis reduzindo assim as perdas nas fases iniciais
do processo de secagem, contudo como o tempo de residência
das partículas dentro do Spray-Dryer é semelhante porque o que
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governa o tempo de residência é o fluxo de ar co-corrente, com o
aumento do teor de sólidos, as partículas perderam a umidade
mais rápido e de acordo com a Figura 6 (perfil de temperatura ao
longo do processo de secagem), a tendência é que a temperatura
da partícula se eleve ainda mais favorecendo a continuidade da
perda de voláteis e contribuindo para a deformação e ou
cisalhamento das partículas já secas por fenômenos tais como a
formação de bolhas internas dentro da partícula que podem vir a
eclodir e levar a perdas consideráveis de voláteis o que está em
acordo com o descrito por ABDULLAHI, BURCHAM e VETTER
(2020). A deformação e o cisalhamento de partículas leva ao
aumento de volume em comparação a massa, o que justifica a
queda na densidade aparente mostrada no Gráfico 14 e que leva
a maior geração de finos que podem não serem coletados pelo
ciclone do Spray-Dryer e assim acarretar em perdas adicionais via
linha de exaustão do equipamento.
O Gráfico 17 apresenta a curva de produtividade em função do teor de
sólidos e aroma.
De acordo com o Gráfico 17 entre 30,0 e 50,0 % há uma tendência a
aumento de produtividade de produto final conforme se aumenta o teor de
sólidos e aroma, o que está em acordo com RAJABI et al. (2015), que em seus
experimentos comprovaram que um aumento no teor de sólidos levou à uma
redução do tamanho das gotas de emulsão acelerando o processo de Spray
drying. Isto se deve às quantidades decrescentes de água presente na
emulsão. Quanto menos água, mais rápida a evaporação e o processo de
encapsulação por Spray drying. Entre 50,0 e 56,5 % há um pequeno
decréscimo na produtividade que é praticamente desprezível o que mostra que
entre 50,0 e 56,5 % atinge-se a região de máxima produtividade.
De 56,5 a 65,0 %, o aumento do teor de sólidos levou a uma maior
dificuldade do processo de atomização e foi necessário aumentar ainda mais a
vazão para buscar atingir a temperatura de saída a 85 °C, contudo devido às
restrições de capacidade da bomba peristáltica, não foi possível atingir a
temperatura de saída mencionada, além disso, se observou que nesta
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condição, gotas maiores foram produzidas, estas gotas maiores e com menor
área superficial são mais difíceis de secar e tem a sua perda aumentada devido
à aderência do produto às paredes da câmara de secagem e a perdas via linha
de exaustão do Spray-Dryer de uma fração dos finos gerados devido ao
cisalhamento de uma parte destas microesferas conforme o já explicado
anteriormente.

Gráfico 17 - Curva de produtividade em função do teor de sólidos e
aroma
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Fonte: Elaborado pelo autor

O Gráfico 18 apresenta o efeito do teor de sólidos e aroma sobre a
concentração de aroma retido e rendimento. Observa-se neste gráfico que
ambas as linhas tem exatamente a mesma tendência de um incremento inicial
no resultado de rendimento e concentração entre os teores 30,0 e 40,0 %
seguido de queda com o aumento do teor de sólidos e aroma e em acordo com
o que foi explicado anteriormente.
O Gráfico 19 apresenta as curvas de retenção total e rendimento do
aroma. O comportamento gráfico de ambas as curvas é idêntico sendo que a
queda do rendimento foi acompanhada pela queda de retenção de aroma no
produto final coletado.
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Gráfico 18 - Efeito do teor de sólidos e aroma sobre a concentração de aroma
retido e rendimento
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Fonte: Elaborado pelo autor

Gráfico 19 - Curva de rendimento e retenção do aroma no teste de teor de
sólidos e aroma
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Fonte: Elaborado pelo autor

Baseado nos Gráficos 17, 18 e 19 não é possível definir qual a melhor
condição de processo que resultou no melhor desempenho. Em termos de
rendimento e retenção, o ponto de máximo foi atingido com o teor de sólidos e
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de aroma a 40,0 %, contudo para o caso da produtividade o ponto de máximo
foi atingido com 50,0 %. Para o caso da retenção a diferença calculada ao se
comparar as condições a 40,0 % e 50,0 % de teor de sólidos e aroma foi de
15,0 % a menos, para o caso do rendimento a redução foi de 14,5 %, contudo
a diferença na produtividade foi de um aumento de 58,3 %.
Se a seleção da melhor condição para este caso tivesse que ser feita em
escala comercial, para se eleger a mesma, dependeria do valor agregado do
produto final comparando-se com o nível de ocupação do Spray-Dryer. Se o
nível de ocupação estivesse bem abaixo da capacidade, a prioridade seria
maximizar o rendimento e a retenção, contudo se o mesmo estivesse
totalmente ocupado e se os produtos que compõe o portfólio tivessem valor
agregado semelhante, portanto um nível de produtividade mais elevado poderia
ser o critério final de seleção, considerando-se que a qualidade do produto final
é a mesma do ponto de vista, principalmente, sensorial.
O Gráfico 20 mostra o efeito do teor de sólidos e aroma sobre o
rendimento e a concentração de aroma retido no produto final em 3D e o
Gráfico 21 mostra o efeito em um gráfico de contorno.

Gráfico 20 - Efeito do teor de sólidos e aroma sobre o rendimento e a
concentração de aroma retido no produto final
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Fonte: Elaborado pelo autor
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Gráfico 21 - Efeito do teor de sólidos e aroma sobre o rendimento e a
concentração de aroma retido no produto final no gráfico
de contorno
Conc. (%)
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Fonte: Elaborado pelo autor

Conforme pode ser verificado nestes gráficos, o rendimento (Rend. (%))
e a concentração de aroma retido no produto final (Conc. (%)) tem uma
tendência de alta tanto na concentração de aroma nas microesferas quanto no
rendimento com o aumento no teor de sólidos e aroma até um determinado
limite na faixa entre 40,0 e 50,0 %, contudo acima desta faixa, os valores de
concentração e rendimento são reduzidos drasticamente.

5.3

Efeito da temperatura de saída sobre o desempenho do processo
Na Tabela 13 são apresentados os parâmetros de processo adotados

nos testes realizados em diferentes temperaturas de saída sobre o
desempenho de processo.
Na Tabela 14 são apresentados os resultados dos testes realizados em
diferentes temperaturas de saída sobre o desempenho de processo.
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Tabela 13 - Parâmetros de processo adotados nos testes de avaliação do efeito das
diferentes temperaturas de saída sobre o desempenho do processo
Parâmetros de processo

80 °C

Temperatura de saída
85 °C
90 °C

100 °C

Pressão de rotação (bar)
3
3
3
Rotação (rpm)
32.676
32.676
32.676
Teor de sólidos (%)
57,82
56,51
57,82
Massa inicial (g)
1000
987
1000
Vazão de alimentação
(g/min)
83
49
50
Massa final (g)
323
331
389
Temperatura entrada (ºC)
190
190
190
Temperatura de saída (ºC)*
80
85
90
*A variação da temperatura de saída foi de +/- 2°C.

3
32.676
57,82
965
25
339
190
100

Fonte: Elaborado pelo autor

Tabela 14 - Resultados obtidos nos testes de avaliação do efeito das diferentes
temperaturas de saída sobre o desempenho do processo
80 °C

Temperatura de saída
85 °C
90 °C

100 °C

Produtividade (g/min)
Rendimento (%)
Umidade final (%)
Densidade aparente
(g/cm³)
Índice de Fluidez

26,92
54,88
1,76

16,55
57,94
2,36

19,45
66,66
0,92

8,69
60,22
0,89

0,589
4,20

0,496
3,70

0,432
2,70

0,322
2,90

Teor de aroma (ppm)

219.817,00

202.505,08

194.750,55

208.526,81

21,98

20,25

19,48

20,85

69,75
48,95

65,45
47,61

75,06
52,67

70,06
50,95

Resultados

Teor de aroma (%)
Total de aroma
recuperado (g)
Retenção do aroma (%)

Fonte: Elaborado pelo autor

De

acordo

com

LANTIGUA,

VALDÉS

e

PINO

(2012),

a

microencapsulação de óleo de laranja gerou umidades menores com a redução
do diferencial de temperatura entre a entrada e a saída, ou seja, desde que no
caso dos experimentos a temperatura de entrada foi mantida constante a 190
°C, quanto maior a temperatura de saída menor o diferencial de temperatura ou
delta de temperatura. De acordo com a Tabela 14, para diferenças maiores, ou
seja, com temperatura de saída a 80 e 85 °C, a umidade média foi de 2,06 % e
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o desvio padrão de 0,42 % enquanto que a temperaturas de saída a 90 e 100
°C a umidade média foi de 0,91 % e o desvio padrão de 0,02 % o que está em
acordo com o descrito por estes autores. Em termos estatísticos a diferença
não é estatisticamente significativa sendo que via análise one-way ANOVA o
valor de P foi de 0,061, sendo que apenas para valores abaixo de 0,05 há uma
diferença significativa, contudo deve-se destacar aqui o número de amostras (4
ao todo).
Na Fotografia 8 apresentam-se imagens da câmara do Spray-Dryer
após a realização das secagens referente ao depósito de produto na câmara
dos testes a 100 °C (imagem a.), 90 °C (imagem b.) e 80 °C (imagem c.).

Fotografia 8 - Depósito de produto seco na câmara do Spray-Dryer após os
testes realizados a diferentes temperaturas de saída*

* Imagem a. refere-se à temperatura de saída a 100 °C, imagem b.
refere-se à temperatura de saída a 90 °C e a imagem c. refere-se à
temperatura de saída de 80 °C.

Fonte: Foto tirada pelo autor
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Observa-se na Fotografia 8 que quanto menor a temperatura de saída,
maior a formação de depósito dentro da câmara sendo que à temperatura de
80 °C o produto adere à parede com um considerável conteúdo líquido na
superfície e então ao ultrapassar consideravelmente a temperatura de
transição vítrea o mesmo ganha um aspecto de sólido amorfo viscoso e
grudento.
Para o caso do teste a 100 °C de temperatura de saída, a vazão de
alimentação era menor, sendo que para o caso deste experimento foi de
aproximadamente 25 g/min de emulsão, se comparada ao teste a 90 °C de
temperatura de saída cuja vazão de alimentação foi de aproximadamente 50
g/min de emulsão. Para o caso do teste a 100 °C e com vazão de alimentação
menor, o atomizador centrífugo que rotacionava com velocidade constante
produziu gotas menores e com menor velocidade tangencial, logo ao entrar em
contato com a corrente de ar co-corrente, acelerou-se a mudança do vetor de
velocidade de tangencial para paralelo ao fluxo e assim foi reduzida a
quantidade de gotas que conseguiram atingir a parede da câmara antes de
secar o que proporcionou um menor depósito de produto. Segundo TEUNOU e
PONCELET (2005), as partículas menores são mais rapidamente afetadas pela
corrente de ar do que as partículas maiores e assim mudam de uma direção
tangencial à borda do disco para a vertical no sentido da corrente de ar de
secagem. Durante este trajeto a gota solidifica conforme a água é evaporada e
a mesma resfria. Para o caso do teste a 90 °C, houve um aumento do depósito
de produto aderido na parede da câmara na direção perpendicular ao
atomizador centrífugo, porque as gotas eram maiores e o fluxo de ar quente cocorrente teve mais dificuldade de mudar o vetor de velocidade tangencial das
gotas de emulsão.
O teste no qual a temperatura de saída foi de 80 °C, a vazão de
alimentação de emulsão aumentou para 83 g/min, neste caso favoreceu-se a
formação de gotas maiores e com maior velocidade tangencial se comparado
aos testes a 90 e 100 °C de temperatura de saída, sendo que neste caso uma
parte do produto com alto teor de líquido atingiu a parede antes de secar,
aderiu fortemente à mesma e ultrapassou a temperatura de transição vítrea
rapidamente levando à formação de um anel perpendicular ao atomizador com
um aspecto mais viscoso e grudento e um maior depósito de produto na área
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ao redor deste anel conforme pode ser visualizado na imagem c. da Fotografia
8.
A Figura 15 mostra imagens obtidas via microscopia óptica com
aumento de 200 vezes referente aos testes com temperatura de saída a 100
°C, 90 °C, e 80 °C.

Figura 15 - Imagem obtida via microscopia óptica com aumento de 200
vezes referente aos testes a diferentes temperaturas de saída

* A imagem a. refere-se ao teste com temperatura de saída a 100 °C,
a imagem b. refere-se ao teste com temperatura de saída a 90 °C, e
a imagem c. refere-se ao teste com temperatura de saída a 80 °C

Fonte: Foto tirada pelo autor

Na imagem a. da Figura 15 referente ao teste a 100 °C observou-se a
presença de microesferas quebradas e outras mais cilíndricas e alongadas
junto com esferas e algumas outras formas intermediárias. Tal fenômeno devese ao fato que ao trabalhar com uma vazão de alimentação mais baixa se
comparada aos testes 90 e 80 °C, o tamanho da gota gerada na atomização
será menor, portanto ocorrerá aumento da área de contato da carga atomizada
com a corrente de ar quente, logo a evaporação ocorrerá de forma mais
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acelerada e, portanto na trajetória do encapsulado até o coletor de produto final
submete-se o produto a temperaturas mais altas dentro da câmera, assim a
microesfera sofre mais estresse e tende a deformar ou quebrar o que, portanto
justificaria a presença de uma mistura de diferentes formas, o que está em
acordo

com

ANADHARAMAKRISHNAN

e

ISHWARYA

(2015),

que

descreveram que altas temperaturas de entrada e saída podem impactar a
morfologia da partícula formada.
A imagem b. da Figura 15 refere-se ao Teste a 90 °C de temperatura de
saída. Para este caso com uma maior vazão de alimentação, há um aumento
do tamanho das gotas geradas, logo a área superficial da alimentação
atomizada diminui, portanto o tempo necessário para a evaporação e formação
das microesferas aumenta logo, o tempo que a microesfera formada
permanece submetida a estresse térmico diminui no trajeto dentro da câmara,
levando a uma redução da deformação do produto final. Como resultado
observou-se uma predominância de formas esféricas se comparada às demais.
A imagem c. da Figura 15, refere-se ao teste com temperatura de saída
a 80 °C. Neste caso formaram-se gotas ainda maiores na atomização devido
ao aumento de vazão, reduzindo assim o estresse térmico, o que levou à
formação majoritária de um produto final com menos microesferas deformadas
se comparada aos testes anteriores. De acordo com FADINI et al. (2018), a
reduzidas temperaturas de saída do produto, as microesferas tendem a ser
mais esféricas o que pode ser visualizado neste conjunto de análises.
O Gráfico 22 apresenta o efeito da temperatura de saída sobre o índice
de fluidez do produto.
No Gráfico 22 observa-se que à temperatura de saída de 80 °C o
produto final tem uma tendência a uma maior fluidez (acima de 4,0) e acima
desta temperatura o produto tende a ser mais coeso, isto se deve ao fato que a
maiores temperaturas de saída as microesferas tendem a se deformar mais e
se distanciar do padrão esférico. Em termos morfológicos partículas esféricas
fluem melhor do que outras formas mantendo-se o mesmo produto como base
de comparação. A Figura 15 corrobora a informação descrita e comprova que
quanto maior a temperatura de saída maior a probabilidade de se deformar as
microesferas.
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Gráfico 22 - Efeito da temperatura de saída sobre a fluidez do produto final
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Fonte: Elaborado pelo autor

O Gráfico 23 apresenta o efeito da temperatura de saída sobre a
concentração do aroma retido.

Gráfico 23 - Efeito da temperatura de saída sobre a concentração do
aroma retido
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Fonte: Elaborado pelo autor
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Entre as temperaturas de saída de 80 e 90 °C verifica-se que há uma
redução gradativa na concentração de aroma retido. Isto se deve ao fato que
quanto maior a temperatura de saída, menor a vazão de alimentação, menor o
volume de emulsão atomizado e consequentemente menos emulsão para
realizar a troca térmica com a corrente de ar de secagem co-corrente cuja
vazão é constante independente da vazão de alimentação, assim a remoção da
água e a posterior formação da microesfera ocorre de forma mais rápida,
contudo como o produto já encapsulado ainda tem que percorrer o trajeto
dentro da câmara ainda quente até o ciclone, aumenta-se a probabilidade de
volatização dos compostos aromáticos que conseguem permear pelos poros da
matriz encapsulante devido ao aumento da pressão interna causada pela
contínua exposição do produto à temperatura de secagem dentro da câmara,
assim em especial as moléculas mais voláteis e de menor tamanho molecular
conseguem permear e isto explica o motivo de queda na concentração do
aroma retido no produto final, porque os compostos voláteis são carregados
pela corrente de ar na saída do ciclone conforme o explicado na revisão
bibliográfica e que está em acordo, por exemplo, com JAFARI et al. (2008).
Segundo JAFARI et al. (2008), na etapa final de secagem, quando a
carga líquida no interior da crosta em formação excede seu ponto de ebulição,
formam-se bolhas dentro da mesma que podem explodir em direção à
superfície, levando os voláteis com ela. A presença de microesferas
deformadas embasa a conclusão de que tal fenômeno ocorreu em uma parte
das microesferas o que contribuiu para a queda da concentração de aroma.
Entre 90 e 100 °C, o fenômeno é explicado em maiores detalhes através
da análise do Gráfico 26.
O Gráfico 24 apresenta o efeito da temperatura de saída sobre o
rendimento. Para atingir temperaturas de saída mais baixas foi necessário
aumentar a vazão de alimentação e com o aumento da vazão, uma parte da
emulsão atomizada atingiu as paredes da câmara de secagem, aderindo à
superfície
rendimento.

e

incrustando

na

mesma,

consequentemente

reduzindo

o
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Gráfico 24 - Efeito da temperatura de saída sobre o rendimento
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Fonte: Elaborado pelo autor

Ao subir gradativamente a temperatura de saída até 90 °C, a vazão de
alimentação diminuiu e assim sob a mesma rotação do atomizador centrífugo,
o tamanho das gotas tendeu a diminuir o que aumentou a taxa de secagem e
reduziu a perda de produto devido à incrustação nas paredes porque menos
gotas atingiram a parede da câmara antes de secar.
Entre 90 e 100 °C, observa-se uma queda no rendimento, neste caso,
ocorre que as microesferas após secas ainda precisam percorrer o caminho até
o ciclone e assim o produto continua submetido à alta temperatura o que pode
levar à redução da massa por volume da partícula (vide Gráfico 25, que mostra
a redução da densidade aparente com o aumento da temperatura de saída)
devido à quebra ou desidratação das microesferas em acordo com o que
descreveu ABDULLAHI, BURCHAM e VETTER (2020) e assim ocorre a
formação de material particulado mais leve o que dificulta a captura da mesma
no ciclone coletor, logo aumentando as perdas de produto e assim impactando
o rendimento.
O Gráfico 25 mostra o efeito da temperatura de saída na densidade
aparente do produto final.
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Gráfico 25 - Efeito da temperatura de saída sobre a densidade aparente
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Fonte: Elaborado pelo autor

No Gráfico 25, observa-se que quanto maior a temperatura de saída,
menor a densidade aparente, o que corrobora a explicação descrita acima e
que também está em acordo com ANDRADE et al. (2018), que descreveu que
quanto maior a temperatura de secagem, mais expostos estão os compostos e
consequentemente a taxa de evaporação é maior o que gera um pó de menor
densidade e maior tamanho com uma maior área de contato.
O Gráfico 26 apresenta o efeito da temperatura de saída sobre a
concentração de aroma retido e o rendimento. Entre 80 e 90 °C observa-se
uma redução gradativa da concentração de aroma retido e um aumento do
rendimento. Entre 90 e 100 °C ambas as curvas mudam de inflexão sendo que
o rendimento tende a cair (queda de 9,7 %) e a concentração de aroma retido
tende a aumentar (aumento de 7,1 %).
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Gráfico 26 - Efeito da temperatura de saída sobre a concentração de
aroma retido e rendimento
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A queda de rendimento apresentada no Gráfico 26 deve-se ao fato de
que o produto produzido a 100 °C apresenta uma densidade média menor
conforme o mostrado no Gráfico 25 e como a tendência é de queda na
densidade aparente uma parte deste produto ficou tão leve a ponto de não ser
coletado no ciclone e sair na corrente de ar de saída. As partículas carregadas
mais leves potencialmente tinham uma menor carga de aroma retido, ou
mesmo haviam passado por um processo de inflação de bolha interna seguido
de explosão da microesfera que fez com que toda a carga aromática interna
fosse perdida e a partícula fosse quebrada em acordo com o que descreveu
ABDULLAHI, BURCHAM e VETTER (2020), logo com a perda desta carga
mais leve, o que sobrou tinha maior concentração conforme pode ser
comprovado no resultado obtido.
O Gráfico 27 apresenta o efeito da temperatura de saída sobre a
produtividade de produto final e mostra uma tendência de queda de
produtividade conforme se aumenta a temperatura de saída devido
principalmente à redução na vazão de alimentação de emulsão.
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Gráfico 27 - Efeito da temperatura de saída sobre a produtividade de
produto final
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Fonte: Elaborado pelo autor

O Gráfico 28 apresenta a curva de rendimento e de retenção do aroma
para cada uma das condições de temperatura de saída testadas. A curva de
retenção do aroma apresentou comportamento semelhante à curva de
rendimento, contudo com valores calculados de retenção menores do que os
calculados para o rendimento e notou-se também que a diferença entre o teste
a 90 °C e 100 °C foi menor ao se comparar a queda observada no rendimento
versus o comportamento da retenção, visto que conforme o mostrado no
Gráfico 26 houve um aumento significativo na concentração de aroma retido
no produto entre 90 e 100 °C.
Para o caso dos testes a diferentes temperaturas de saída conclui-se
que em termos de rendimento de processo e total de aroma recuperado, a
condição a 90 °C de temperatura de saída apresentou o melhor resultado e em
termos de produtividade, conforme o apresentado no Gráfico 27, se trata do 2°
melhor resultado, embora a produtividade a 80 °C tenha sido 38,4 % superior à
produtividade a 90 °C. Para o embasamento de uma decisão sobre qual
temperatura de saída adotar em escala comercial deve-se levar em conta o
mesmo critério de seleção discutido no tópico 5.2 que leva em consideração o
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valor agregado do produto e o nível de ocupação do Spray-Dryer, considerando
que em ambas as condições o produto final atende às especificações de
qualidade.

Gráfico 28 - Curva de rendimento e retenção do aroma nos testes com
diferentes condições de temperatura de saída
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O Gráfico 29 mostra o efeito da temperatura de saída sobre o
rendimento e a concentração de aroma retido no produto final em 3D e o
Gráfico 30 apresenta estes dados na forma de gráfico de contorno e reforçam
o fenômeno destacado no Gráfico 26.
Observa-se nos Gráficos 29 e 30 que na temperatura de saída a 80 °C
favoreceu-se a concentração de aroma retido e o rendimento foi menor.
Quando a temperatura de saída atingiu 90 °C ocorreu a formação de um ponto
de máximo no rendimento e mínimo na concentração de aroma e então em
direção a 100 °C houve uma tendência a redução no rendimento e aumento da
concentração de aroma retido.
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Gráfico 29 - Efeito da temperatura de saída sobre o rendimento e a
concentração de aroma retido no produto final
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Fonte: Elaborado pelo autor

Gráfico 30 - Efeito da temperatura de saída sobre o rendimento e a
concentração de aroma retido no produto final no gráfico de
contorno
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5.4

Discussão dos resultados
A Tabela 15 apresenta um sumário da variação dos resultados obtidos

no conjunto dos testes realizados em termos de rendimento de produto final,
retenção (percentual de aroma recuperado) e produtividade de produto final.

Tabela 15 - Sumário da variação dos resultados
Condição de teste
Efeito da rotação do
atomizador
Efeito

do

teor

de

sólidos e aroma
Efeito da temperatura
de saída

Rendimento (%)

Produtividade (g/min)

Retenção (%)

27,9 – 58,9

9,2 – 20,0

19,6 – 50,1

44,7 – 76,2

5,6 – 17,1

32,9 - 67,4

54,9 – 66,7

8,7 – 26,9

47,6 – 52,7

Fonte: Elaborado pelo autor.

Após avaliação dos resultados dos testes realizados verificou-se que o
efeito mais significativo sobre o rendimento final e retenção do aroma foram os
relacionados à variação de rotação do atomizador centrífugo sendo que a
menores rotações, tanto o rendimento quanto a retenção foram impactados
negativamente ao passo que a maiores rotações os resultados foram mais
favoráveis. Para o caso da rotação a 21.246 rpm, a retenção do aroma foi de
19,6 % ao passo que a 32.676 rpm foi de 50,1 %.
Não se deve aumentar a rotação sem acompanhar o nível de deposição
do produto não seco nas paredes da câmara de secagem devido ao impacto no
rendimento.
Para estes testes concluiu-se que a melhor condição testada ao se
considerar os efeitos da rotação do atomizador sobre a produtividade,
rendimento de produto final e retenção do aroma foi a condição a 35.533 rpm
porque atingiu um ponto de máximo em termos de rendimento e produtividade.
Com relação à forma não se notou diferenças significativas de
morfologia do produto dentro das diferentes rotações do atomizador centrífugo
testadas.
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Os clientes das indústrias de aroma adquirem o produto encapsulado
por unidade de massa em base rotineira respeitando-se a qualidade sensorial
do aroma que está relacionado com o percentual de aroma retido no
encapsulado. Estas definições ocorrem na fase de desenvolvimento do
produto.
Através

destes

testes

verificou-se

que

é

possível

alterar

significativamente o teor de aroma encapsulado variando a rotação do
atomizador centrífugo, logo se abre a possibilidade de desenvolvimento de
aromas mais ou menos concentrados baseando-se na variação das condições
operacionais de secagem e não apenas ao se trabalhar com diferentes
matrizes de encapsulação.
O aumento no teor de sólidos e aroma resultou em aumento na retenção
até atingir um ponto de máximo a 40 % e depois caiu, o rendimento apresentou
um platô entre 30 e 40 % seguido de queda e a produtividade atingiu um ponto
de máximo a 50 % seguido de queda, portanto para selecionar a melhor
condição em escala comercial é importante levar em conta o nível de ocupação
do Spray-Dryer e o valor agregado do produto final.
Com relação à morfologia do produto final observou-se via análise de
distribuição de tamanho de partícula, microscopia óptica e microscopia
eletrônica de varredura que quanto maior a concentração de sólidos e aroma
na emulsão, maior o diâmetro médio da microesfera e maior foi a presença de
microesferas com formato mais cilíndrico e alongado. Destaque igualmente
relevante para a microesfera com aspecto enrugado resultante da condição de
teor de sólidos e aroma empregado de 30 % e portanto maior teor de água
disponível para evaporar.
Neste conjunto de testes a ideia era testar diferentes concentrações de
alimentação, mantendo a rotação do atomizador e a temperatura de saída
constante.
Para o caso da variação da temperatura de saída, conforme a Tabela
15, observou-se que a retenção do aroma no produto final variou entre 47,6 %
(com a temperatura de saída a 85 °C) e 52,7 % (com a temperatura de saída a
90 °C), sendo que a retenção caiu entre 80 e 85 °C, subiu a 90 °C e voltou à
tendência de queda até atingir 100 °C, o rendimento atingiu um ponto de

140

máximo a 90 °C e depois apresentou tendência de queda e a produtividade
teve tendência de queda contínua com o aumento da temperatura de saída.
Observou-se nas curvas de rendimento de produto e concentração de aroma,
curvas com comportamentos opostos.
Com relação à forma notou-se que a temperaturas de saída mais baixas,
há predominância de formas esféricas, ao passo que a temperaturas maiores,
observou-se a presença de partículas com diferentes morfologias o que indica
degradação das esferas devido ao estresse a temperaturas mais altas
conforme o descrito na revisão bibliográfica.
É importante destacar que ao se fazer o escalonamento industrial é
importante validar as considerações feitas na escala laboratorial embora o perfil
encontrado se comportará de maneira semelhante.
Em escala comercial, o enfoque da equipe de desenvolvimento de novos
aromas está na composição do aroma e da matriz encapsulante a ser utilizada.
A seleção da matriz encapsulante depende do uso do aroma e de quais
propriedades precisam ser preservadas. As variáveis estudadas nesta
dissertação são consideradas de importância secundária, contudo conforme o
apresentado, a variação tanto no nível de recuperação total do aroma,
rendimento do processo e produtividade são muito grandes e dependem do
ativo e de sua matriz encapsulante, logo as melhores condições descritas nesta
dissertação são válidas para este produto e não podem ser estendidas para
outros. O aprendizado extraído mostra a relevância de se realizar estudos de
otimização em termos de rotação do atomizador a ser utilizado, teor de sólidos
e aroma da alimentação e temperatura de saída de forma a aperfeiçoar o
rendimento, a retenção e a produtividade do produto meta.
Conforme o mencionado por diversos autores, o aumento do teor de
sólidos melhora a recuperação do aroma porque há menos água a ser
evaporada, assim a formação da crosta é acelerada, logo a perda de
componentes mais voláteis é reduzida. Outros autores mencionam que há um
limite neste aumento de teor de sólidos, pois a presença de material não
solubilizado

ou

mesmo

o

atingimento

de

um

nível

de

viscosidade

consideravelmente alto que dificulta o processo de formação da gota levam a
perda de produto. Tal efeito pode ser comprovado nos testes realizados.
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Em escala industrial e considerando que Spray-Dryers utilizados na
indústria de aroma são multipropósito, ou seja, são utilizados para uma grande
gama de produtos, o teor máximo de sólidos a ser utilizado pode depender da
potência da bomba instalada, do atomizador empregado e das dimensões do
Spray-Dryer. Deve-se evitar a projeção e consequente acúmulo de produto na
parede ou mesmo bloqueio do equipamento por produto amorfo viscoso
(característico de material que ultrapassou o ponto de transição vítrea com um
grande teor de líquido na superfície). O melhor teor de sólidos a ser empregado
necessita levar em conta estas limitações do equipamento, contudo isto varia
de produto a produto.
O mesmo vale para a rotação do atomizador centrífugo, visto que a
depender das características reológicas da emulsão e das dimensões do
Spray-Dryer, em especial o diâmetro da câmara, durante a atomização do
produto via atomizador centrífugo, a depender da velocidade de rotação
aplicada e de sua geometria, pode vir a ocorrer o aumento significativo da área
de nuvem nebulizada e então atingir as paredes com o produto ainda não seco,
aumentando assim as perdas de produto ou mesmo a geração de gotas muito
pequenas, irão promover uma formação de crosta mais rápida, contudo existe
o risco de ao longo do caminho da partícula, carregada pelo fluxo de ar cocorrente dentro do Spray-Dryer e submetida a altas temperaturas, a mesma
pode vir a romper, ou enrugar conforme o descrito nesta dissertação. Daí a
importância de se controlar efetivamente a rotação do atomizador centrífugo e
buscar uma condição otimizada para cada produto de interesse.
Os resultados obtidos durante os testes mostraram um total alinhamento
com o que está descrito na literatura técnica em termos de retenção de produto
e que foi devidamente resumido na revisão bibliográfica desta dissertação.
Durante os testes foi possível avaliar o comportamento em situações
limites e mesmo nestas condições foi possível justificar o comportamento
baseado na literatura.
Para o caso do rendimento de processo, a literatura forneceu dados para
que fosse possível entender e justificar as variações encontradas.
Para o caso da produtividade o comportamento dos dados obtidos nesta
dissertação foi explicado baseado na literatura, para justificar as fontes de
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variação, porém durante a fase de preparação da revisão não foi possível
encontrar curvas de tendência esperadas a depender da condição aplicada e
neste aspecto este trabalho é inovador.
Dentre as propostas de trabalho que poderiam ser realizados neste
campo de forma a dar continuidade nestes estudos estão:


Analisar a estabilidade do aroma encapsulado ao longo do tempo
nas diferentes condições testadas;



Realizar testes utilizando atomizador monofluido no lugar do
rotativo e verificar a influência de variação na pressão de
atomização, teor de sólidos e aroma e temperatura de saída
sobre o produto final;



Empregar diferentes matrizes encapsulantes e analisar o
rendimento e a recuperação de aromas cítricos;



Analisar o efeito da redução de tamanho de partícula da emulsão
sobre o processo de Spray drying;



Avaliar o efeito da temperatura de entrada sobre o desempenho
do processo;



Aplicar a ferramenta “projeto de experimentos (DOE – Design of
Experiments)” para buscar uma condição ótima de processo
considerando o teor de sólidos e aroma variando entre 40 e 50 %,
temperatura de saída entre 80 e 90 °C e rotação do atomizador
centrífugo, com a mesma geometria do aplicado nos testes desta
dissertação, entre 33.000 e 38.400 rpm.
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6 CONCLUSÃO
Este projeto tinha como objetivo verificar a influência da variação do teor
de sólidos na alimentação, da temperatura de saída do ar e rotação do
atomizador centrífugo sobre a retenção do aroma natural de laranja na matriz
encapsulante bem como a influência no rendimento do processo e
produtividade.
Para o caso do efeito da rotação do atomizador observou-se que quanto
maior a rotação empregada maior foi a retenção do aroma, contudo o
rendimento e a produtividade atingiram um ponto de máximo a 35.500 rpm e
depois caíram. O aumento no teor de sólidos e aroma resultou em aumento na
retenção até atingir um ponto de máximo a 40 % e depois caiu, o rendimento
apresentou um platô entre 30 e 40 % seguido de queda e a produtividade
atingiu um ponto de máximo a 50 % seguido de queda. Para o caso da
temperatura de saída, a retenção caiu entre 80 e 85 °C, subiu a 90 °C e voltou
a cair a 100 °C, o rendimento atingiu um ponto de máximo a 90 °C e depois
apresentou tendência de queda e a produtividade teve tendência de queda com
o aumento da temperatura de saída.
Baseado nos resultados obtidos nos testes realizados conclui-se que os
objetivos do projeto foram atingidos e mostraram que cada uma das condições
de processo avaliadas tem diferentes níveis de impacto sobre o desempenho
das variáveis estudadas.
Conforme pode ser verificado, variações de rotação do atomizador
centrífugo e de teor de sólidos e aroma apresentaram variações de rendimento,
retenção e produtividade muito significativos e que não devem ser
negligenciados em processos de otimização de produção dos aromas
encapsulados via Spray drying.
O efeito de variação de temperatura na saída também foi significativo
embora em menor magnitude se comparado aos outros fatores acima
mencionados.
Conforme o discutido, a seleção do melhor ajuste deve levar em
consideração um balanço entre as necessidades de produtividade e
recuperação de produto, porque no caso da seleção da melhor condição em
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termos de variação de teor de sólidos e aroma e variação da temperatura de
saída, os pontos de máxima recuperação de produto e máxima produtividade
divergiram.
Este projeto mostrou que é de suma importância nos processos de
encapsulação de aromas levar-se em consideração os efeitos da variação das
condições estudadas na fase de escalonamento industrial da mesma forma que
se busca otimizar o percentual de aroma retido em função da composição da
matriz encapsulante, visto que conforme o apresentado, o impacto sobre o
rendimento, a retenção e a produtividade sobre o não entendimento adequado
da influência destas variáveis apresentadas é muito relevante.
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