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Resumo— O processo de precipitação via antisolvente 

supercrítico (SAS) foi empregado com sucesso na micronização do 

ibuprofeno sódico. Este trabalho envolveu um estudo sistemático 

para validação da unidade SAS desenvolvida pelo nosso grupo de 

pesquisa. O efeito da pressão (10–12 MPa), temperatura (313–323 

K), vazão de CO2 (500–800 g.h-1), vazão da solução (0,5–1 mL.min-

1), tipo de injetor (misturador em T – coaxial) e concentração 

inicial de ibuprofeno sódio na solução etanólica (0,02–0,04 g.mL-1) 

na morfologia das partículas, no teor de solvente residual, no 

rendimento e no custo energético por unidade de produto 

processado foi estudado utilizando planejamento experimental 

split plot. Ibuprofeno sódico também foi micronizado por um 

método convencional para comparação. Cromatografia gasosa foi 

utilizada para a análise de solvente residual. O rendimento foi 

obtido por método gravimétrico. Microscopia eletrônica de 

varredura (MEV) foi usada para determinação da morfologia. O 

custo energético foi obtido a partir de simulações no SuperPro 

Designer. As micropartículas de ibuprofeno sódico apresentaram 

baixo teor de solvente residual (<55 ppm), com rendimento 

variando de 14 a 73% e custo energético por unidade de produto 

processo de US$/kg 7 a 51. Pelo método convencional foi obtido 

partículas com teor de solvente residual (140 ppm). Dependendo 

das condições operacionais utilizadas no SAS, diferentes 

morfologias foram obtidas, tais como placas, flocos e agulhas. Foi 

demonstrado que com uma adequada seleção das condições 

operacionais é possível obter micropartículas de ibuprofeno sódico 

com muito baixo teor de solvente, baixo custo energético por 

unidade de produto processado e um bom rendimento.   

Palavras-chave—Ibuprofeno, micronização, fluido supercrítico 

I.  INTRODUÇÃO  

O Ibuprofeno está entre os fármacos mais consumidos no 
mundo. A baixa solubilidade do ibuprofeno em água (<1 
mg.mL-1) limita sua dissolução e absorção no organismo. Esta 
limitação pode ser superada com o uso do ibuprofeno na forma 
de sal de sódio, que é facilmente dissolvido em meio aquoso, 
proporcionando o alívio da dor mais rapidamente, além disso, é 
mais barato e apresenta ponto de fusão mais elevado (493 K), 
que facilita a compressão do fármaco [1]. A forma farmacêutica 

do ibuprofeno em comprimido é muito utilizada 
comercialmente. A formulação dos comprimidos requer uma 
mistura uniforme entre o fármaco e os excipientes utilizados. 
Essa uniformidade é favorecida com o uso de partículas com 
tamanhos reduzidos. Além disso, a redução do tamanho da 
partícula é uma abordagem eficaz e muito utilizada para 
aumentar a biodisponibilidade do fármaco, quando o 
comprimido é desintegrado no organismo, devido ao aumento 
de sua área superficial [2].  

O uso de fluido supercrítico para formação de partículas 
apresenta diversas vantagens perante aos métodos 
convencionais utilizados na indústria farmacêutica, tais como 
baixas exigências energéticas, menor degradação térmica do 
produto, redução da quantidade de solvente utilizado, obtenção 
de um produto livre de solvente orgânico e com estreita 
distribuição do tamanho das partículas [3]. Processos que 
empregam dióxido de carbono supercrítico como solvente 
foram aplicados por diversos autores para micronização do 
ibuprofeno, devido à sua alta solubilidade em CO2. Pathak et 
al. [4] obtiveram micro e nanopartículas via RESS 
(Expansão rápida de uma solução supercrítica) e RESOLV 
(Expansão rápida de uma solução supercrítica em um solvente 
líquido). Para a micronização do ibuprofeno sódico, que possui 
baixa solubilidade em CO2 supercrítico, devem ser empregados 
os processos que usam o fluido supercrítico como antisolvente, 
tais como o SAS (Antisolvente supercrítico) e o SFEE 
(Extração supercrítica de emulsões), que estão apresentados em 
detalhes por Gomes et al. [5].   

Bakhbakhi et al. [6] e Martín et al. [7] obtiveram com 
sucesso micropartículas de ibuprofeno sódico pelo processo 
SAS. Martín et al. [7] apresentou um estudo sobre a influência 
dos parâmetros operacionais na pureza, tamanho de partícula e 
polimorfismo do ibuprofeno sódico. Como os autores 
apresentaram um estudo limitado dos parâmetros utilizados, 
Bakhbakhi et al. [6] complementou seu estudo aumentando a 
faixa de estudo. Além disso, os autores testaram a atividade e 
dissolução da droga “in vitro” que foram melhoradas após a 
micronização.  
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Neste trabalho foi realizado um estudo sistemático 
experimental utilizando o ibuprofeno sódico como modelo para 
validação da unidade desenvolvida pelo grupo de pesquisa 
LASEFI para formação de partículas com o uso de fluido 
supercrítico como antisolvente.  O processo SAS foi utilizado 
para recristalização do ibuprofeno sódico de soluções 
etanólicas. Este estudo complementa a literatura existente sobre 
a micronização do ibuprofeno sódico por SAS visando sua 
aplicação industrial. Portanto, o efeito de diversos parâmetros 
operacionais (temperatura, pressão, vazão de CO2, vazão da 
solução, concentração inicial e tipo de injetor) na morfologia 
das partículas, no teor de solvente residual, no rendimento e no 
custo energético por unidade de produto processado foi 
estudado.  

II. MATERIAL E MÉTODOS 

A. Materiais 

Ibuprofeno na forma de sal de sódico (Lote BCBC9914V, 
Índia) foi adquirido da Sigma-Aldrich e utilizado como 
substância modelo nos experimentos de precipitação. Etanol 
(Dinâmica®, 52990, Diadema, Brasil), com pureza mínima de 
99,5%, foi empregado como solvente para o preparo das 
soluções de ibuprofeno sódico. Dióxido de carbono (99% 
pureza, Gama Gases Especiais, Campinas, Brasil) foi usado 
como anti-solvente nos experimentos com SAS, devido à baixa 
solubilidade do ibuprofeno sódico em CO2 supercrítico. 
Experimentos preliminares mostraram que a solubilidade do 
ibuprofeno sódico em etanol é aproximadamente 0,203 g de 
ibuprofeno sódico/mL de etanol. 

B. Procedimento experimental  

 

O diagrama esquemático da unidade de precipitação por 
SAS está apresentado na Figura 1. Uma bomba pneumática 
(Maxmator, M111 CO2, Alemanha) foi utilizada para bombear 
CO2 até a câmara de precipitação de aço inoxidável AISI 316 
com capacidade total de 500 mL e 6,8 cm de diâmetro interno. 
A câmara de precipitação é encamisada e possui um filtro 
poroso de aço inoxidável AISI 316 com tamanho de tela de 2 
µm, alocado no fundo e utilizado para a coleta das partículas 
precipitadas. 
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Figura 1: Diagrama esquemático do processo SAS. 1 Reservatório de CO2; 2 
Filtro; 3 Válvulas de bloqueio; 4 Manômetros; 5 Banho de resfriamento; 6 
Bomba de CO2; 7 Banho de aquecimento; 8 Reservatório da solução 
soluto/solvente orgânico; 9 Bomba tipo HPLC; 10 Termopar; 11 Câmara de 
precipitação; 12 Controlador de aquecimento; 13 Filtro; 14 Filtro de linha; 15 

Válvula micrométrica com sistema de aquecimento; 16 Frasco de recuperação 
do solvente; 17 Rotâmetro; 18 Totalizador. 

 

Após as condições operacionais de pressão, temperatura e 
vazão de CO2 serem alcançadas e mantidas constantes, a 
solução etanólica, contendo o ibuprofeno sódico, foi alimentada 
à câmara de precipitação utilizando uma bomba HPLC (Jasco, 
PU-2080, Japão), com operação máxima de 10 mL.min-1. Um 
volume de 43 mL da solução foi injetado, totalizando o tempo 
de precipitação de 43 ou 86 min, dependendo da vazão de 
solvente utilizada. Em seguida, bombeou-se 10 mL de etanol 
puro para a limpeza dos tubos.  

Dois tipos de injetores foram utilizados neste trabalho para 
a mistura do CO2 e da solução. O injetor está posicionado no 
topo da câmara de precipitação. O primeiro injetor utilizado foi 
o coaxial, que consiste de um tubo de 1/8 pol para alimentação 
do CO2 com um tubo interior de 1/16 pol para alimentação da 
solução. O segundo testado foi o misturador em T, no qual um 
tubo de 1/8 pol foi utilizado para a alimentação do CO2 e da 
solução.  

Durante a mistura, o etanol presente na solução foi 
rapidamente solubilizado em CO2 supercrítico e a mistura 
formada foi eliminada em um frasco conectado depois da 
válvula micrométrica com sistema de aquecimento, mantida a 
120°C para evitar o efeito Joule-Thomson. Na despressurização 
o etanol foi depositado no frasco coletor enquanto que o CO2 
foi descartado. As condições de temperatura e pressão foram 
monitoradas utilizando instrumentos diretamente conectados à 
câmara de precipitação, com certeza de medição de ±275 K e 
±0,05 MPa, respectivamente. A vazão de CO2 foi controlada 
com o auxílio de um rotâmetro (ABB, 16/286A/2, Warminster, 
USA) acoplado a um totalizador (LAO, G0,6, Osasco, Brasil). 

Após a injeção da solução e do etanol puro, a bomba HPLC 
foi desligada e a vazão de CO2 foi mantida constante até que 
uma quantidade mínima de 300 g de CO2 fosse alimentada na 
câmara de precipitação para garantir a eliminação de qualquer 
traço de etanol ainda presente. No final, a bomba pneumática 
também foi desligada, a câmara de precipitação foi lentamente 
despressurizada à pressão atmosférica e as partículas foram 
coletadas do filtro localizado na parte inferior da câmara e 
também do filtro de linha de aço inoxidável AISI 316 (Hoke, 
6321G2Y, Estados Unidos) com porosidade de 2-5 µm 
localizado na saída da mistura do CO2+etanol. Esse filtro tem 
por objetivo diminuir as perdas por arraste do soluto. As 
partículas foram então armazenadas em dessecador de vidro sob 
proteção da luz até posteriores análises de caracterização. 

Ibuprofeno sódico também foi micronizado por um método 
convencional para comparação das partículas obtidas com as do 
método supercrítico. Foram preparadas duas concentrações de 
solução etanólica (0,02 e 0,04 g.mL-1) e o solvente das soluções 
foi evaporado em rotaevaporador (Tecnal, TE-211, Piracicaba, 
Brasil) sob vácuo em temperatura de 313 K. Os precipitados de 
ibuprofeno sódico foram coletados e também armazenados em 
dessecador de vidro sob proteção da luz. 

C. Análise  

 



2016 Brazilian Technology Symposium 

ISSN 2447-8326. V.1. © 2016 BTSYM 
 

As simulações do custo energético por unidade de produto 
processado para cada condição experimental do SAS foi 
realizada através do simulador de processos SuperPro Designer 
6.0®. Esse software consiste de um conjunto de ferramentas 
capaz de estimar os balanços de massa e de energia do processo. 
Os resultados foram normalizados a fim de se obter a energia 
consumida (em termos de custo) por unidade (1 kg) de produto 
processado (partículas obtidas por SAS). Os equipamentos 
utilizados no SuperPro Designer para o processo SAS foram 
duas bombas (uma para CO2 e outra para etanol), um vaso de 
precipitação e dois trocadores de calor. Uma massa conhecida 
de Ibuprofeno sódico entrou em contato com CO2 supercrítico 
e etanol no vaso de precipitação.  

A análise estatística foi realizada utilizando o software 
MINITAB versão 16. O plano experimental utilizado foi em 
parcelas subdivididas ou split plot. As parcelas foram formadas 
por 2 tipos de injeção (em T e Coaxial) enquanto as sub-
parcelas foram formadas pela temperatura (313 e 323 K), 
pressão (10 e 12 MPa), concentração inicial da solução (0,02 e 
0,04 g.mL-1), vazão do CO2 (500 e 800 g.h-1) e vazão da 
solução (0,5 e 1,0 mL.min-1), totalizando 32 unidades 
experimentais. O nível de confiança adotado na análise 
estatística foi de 90 % (p-valor < 0,1).  

D. Caracterização 

 

O teor do solvente residual presente nas partículas de 
ibuprofeno sódico foi determinado por cromatografia gasosa. 
Foi utilizado um cromatógrafo a gás da Shimadzu (GC-17-A) 
equipado com um detector de ionização de chama (FID).  

A morfologia das partículas de ibuprofeno sódico 
precipitadas foi analisada através de fotomicrografias obtidas 
por Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) (LEO 
Electron Microscopy/Oxford, Leo 440i, Cambridge, Inglaterra) 
com Detector de Energia Dispersiva de raios X (LEO Electron 
Microscopy/Oxford, 6070, Cambridge, Inglaterra).  

III. RESULTS 

Neste estudo, a influência da temperatura, pressão, vazão do 
CO2, vazão da solução, concentração inicial e tipo de injeção 
na precipitação do ibuprofeno sódico pelo processo SAS foi 
investigada. Após a precipitação, as partículas de ibuprofeno 
sódico apresentaram-se como um pó branco, alocadas no fundo 
da câmara de precipitação, como mostrado na Figura 2. As 
condições experimentais selecionadas neste estudo foram 
baseadas nos dados da literatura [7] e em testes preliminares.  

 

Figura 2: Ibuprofeno sódico micronizado por SAS. 

 Pressão e temperatura foram selecionadas para operar 
acima do ponto crítico da mistura (CO2 + etanol) que está 
localizado na pressão de 8,5 MPa e temperatura de 313 K [8]. 
Em condição subcrítica, Martín et al. [7] não obtiveram 
partículas secas de ibuprofeno sódico, pois nessa condição a 
formação das partículas é controlada pela fluido dinâmica e pela 
cinética de evaporação do solvente. Segundo os autores, a 
dificuldade em produzir partículas secas foi devido ao curto 
período de evaporação do solvente numa câmara de 
precipitação com pequenas dimensões usada no estudo.  

A escolha das vazões da solução e do CO2 também estava 
relacionada com a dificuldade em se obter partículas secas. 
Testes preliminares mostraram que o uso de vazões de solução 
mais elevadas, as partículas permaneceram úmidas no final do 
processo, isso também foi observado com vazões muito baixas 
de CO2, nesses casos a concentração do CO2 utilizada não foi 
suficiente para completa eliminação do etanol e precipitação do 
ibuprofeno sódico. Operando com uma vazão de CO2 mais 
elevada foi observado muito arraste do ibuprofeno sódico junto 
com o etanol para o rotâmetro. Portanto, optou-se por operar 
com os seguintes valores de vazões de CO2 e da solução: 500-
800 g.h-1 e 0,5-1,0 mL.min-1, respectivamente.   

Da análise estatística e considerando o nível de confiança de 
90%, observa-se na Tabela 1 que somente os parâmetros vazão 
de CO2 (p-valor = 0,009) e tipo de injeção (p-valor = 0,070) 
influenciaram o rendimento do processo. A vazão de CO2 
apresentou um efeito positivo na faixa estudada. O uso da vazão 
de CO2 de 800 g.h-1 proporcionou um maior rendimento do 
processo. De acordo com Imsanguan et al. [9], a alteração da 
vazão de CO2 não só afeta a energia cinética do CO2 
supercrítico como também a composição da fase fluídica. 
Diminuindo a vazão de CO2, o coeficiente de fugacidade 
também diminui, levando a uma maior solubilidade do soluto 
no CO2 supercrítico e consequentemente a um menor 
rendimento de precipitação. 

O uso do injetor em T proporcionou maiores rendimentos 
quando comparado ao injetor coaxial. O efeito do injetor em T 
pode estar relacionado com a transferência de massa. Sugere-se 
que o injetor em T favorece o contato entre a solução e o CO2, 
formando uma eficiente mistura que leva a uma rápida cinética 
de precipitação e a um maior rendimento do processo. Esses 
resultados corroboram os de Martín et al. [7], que também 
observaram ineficiente mistura entre CO2 e solução com o uso 
do injetor coaxial.   

 
Tabela 1: Valores do p-valor obtidos estatisticamente para o rendimento e 

teor de solvente residual. 

 Rendimento Teor de 

solvente 

residual 

Parâmetro p-valor p-valor 

Injetor 0,070 0,255 

Temperatura 0,599 0,834 

Pressão 0,867 0,558 

Vazão CO2 0,009 0,162 

Vazão solução 0,386 0,482 
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Concentração 

inicial 

0,943 0,692 

 
A Tabela 1 também apresenta valores de p-valor obtidos na 

análise estatística para o teor de solvente residual. Observa-se 
que nenhuma variável de estudo influenciou significativamente 
no teor de solvente residual ao nível de 90% de cofiança nos 
limites estudados.  

Mas analisando os resultados foi observada uma tendência 
com relação à vazão de CO2. No geral, o uso da menor vazão 
de CO2 de 500 g.h-1 permitiu a obtenção de menores valores 
de teor de solvente residual. Foi possível reduzir o teor de 
solvente residual para menos que 4 ppm, dependendo das 
condições experimentais utilizadas. Além disso, foi observada 
uma relação entre a razão entre a massa de CO2 e a massa de 
ibuprofeno (mCO2/mIb) com o teor de solvente residual. Para 
uma eficiente eliminação do etanol residual, o uso de uma 
massa de CO2 entre 358 e 717 g foi necessária para o 
processamento de 0,86 g de ibuprofeno sódico, e dobrando a 
massa de ibuprofeno, 717 g de CO2 foram suficientes, acima 
desse valor pode ter influenciado na transferência de massa, 
pois foi observada uma resistência à eliminação do solvente. 

 Outra tendência observada foi em relação ao uso dos 
diferentes tipos de injetores. Pode-se verificar que na maioria 
dos casos, o uso do injetor em T permitiu a obtenção do menor 
teor de solvente residual, como nos experimentos 3, 5, 6, 27, 29, 
30 e 31. O injetor em T, como já mencionado na influência no 
rendimento, favorece a mistura e consequentemente a 
eliminação do solvente.  

Considerando tanto os resultados obtidos para o rendimento 
quanto para o teor de solvente residual, podemos concluir que 
o experimento 6, operado com o injetor em T, na vazão de CO2 
de 800 g.h-1, pressão de 10 MPa e concentração inicial de 0,02 
g.mL-1, apresentou o resultado mais satisfatório, com alto 
redimento (70%) e baixo teor de solvente residual (4,7 ppm). 

A influência das condições operacionais na morfologia das 
partículas de ibuprofeno sódico obtidas pelo processo SAS 
também foi investigada. O ibuprofeno sódico apresenta-se 
como aglomerados de partículas tipo placa com tamanho ao 
redor de 30 µm. No estudo realizado por Martín et al. [7] na 
recristalização do ibuprofeno sódico, o material processado 
pelos autores apresentava-se como aglomerados de partículas 
tipo folhas com tamanho superior a 100 µm.  

 Ibuprofeno sódico foi micronizado pelo método SAS 
com sucesso. Figura 3 apresenta as micrografias por MEV das 
partículas de ibuprofeno sódico obtidas dos experimentos que 
apresentaram os resultados mais interessantes observados neste 
estudo. Dependendo das condições operacionais utilizadas no 
SAS, diferentes morfologias foram formadas, tais como placas, 
flocos e agulhas (Figura 3). According to Reverchon et al. [10], 
particle morphology can be affected by many process 
parameters such as temperature, pressure, solution 
concentration, and antisolvent to solution flow rate ratio. 
Moreover, the process arrangement and the apparatus can also 
heavily influence the product properties. Neste estudo, 
observou-se que na maioria dos experimentos as partículas 
obtidas apresentavam morfologia em forma de agulha 
formando grandes aglomerados tipo estrela com tamanhos de 

mícron ou até submícron. Com uma adequada seleção das 
condições operacionais foi possível produzir partículas com 
tamanhos muito reduzidos, ao redor de 1 µm. Bakhbakhi et al. 
[6] também obtiveram partículas de ibuprofeno sódico com 
morfologia de agulhas utilizando o processo SAS, chamado 
pelos autores de precipitação com antisolvente comprimido 
(PCA).  

O efeito das condições experimentais no custo energético 
também foi avaliado. Temperatura (p-valor = 0,108) e a 
concentração inicial (p-valor 0,000) influenciaram 
estatisticamente no custo energético ao nível de 90% de 
confiança. Além disso, houve influência de segunda ordem 
entre a interação desses dois parâmetros (p-valor = 0,097) e 
entre pressão e vazão da solução (p-valor = 0,070). 

 

 

Figura 3: (A – H) Micrografias por MEV das partículas de 

ibuprofeno sódico obtido por SAS em diferentes condições 

experimentais. 
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