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Os extratos das folhas de Spondias mombin L., Anacardiaceae, são utilizados popularmente para 

o tratamento de diversas enfermidades, como anti-inflamatório e antimicrobiano. Entretanto, a 

manutenção da qualidade química de extratos é um desafio e pode ser afetada por diversos 

fatores, que são mais críticos em presença de água. Portanto, o emprego de processos capazes de 

incrementar a estabilidade e as propriedades tecnológicas é fundamental para o desenvolvimento 

de fitoterápicos. A secagem de extratos, como a secagem por aspersão (spray-drying), 

consolidou-se como uma das principais estratégias tecnológicas. Portanto, o propósito deste 

estudo é preparar e caracterizar produtos secos por aspersão (PSA) das folhas de Spondias 

mombin. Para tanto, o extrato (15%, p/v) preparado por turbólise (EtOH 60%; v/v), foi seco por 

aspersão (MSD 1.0, Labmaq®), sem e com adjuvante (10% de Aerosil®). O rendimento da 

operação foi calculado por gravimetria (Y%) e o PSA caracterizado pelo tamanho médio das 

partículas (Ferret - 1500 parti.); teores de polifenois totais-TPT (Folin-Ciocalteau) e flavonoides 

totais-TFT (AlCl3); além da performance tecnológica: 

ângulo de repouso (α), densidades bruta (Db) e de 

compactação (Dc), índice de Carr (IC), fator de Hausner 

(FH) e umidade residual (UR). Os parâmetros tecnológicos 

observados para PSA com e sem Aerosil® como adjuvante, 

estão apresentados na Tabela 1. Boas propriedades de 

fluxo e compressibilidade decorrem tanto de parâmetros 

operacionais (alimentação, temperatura, fluxo de ar), 

quanto de características do extrato líquido. Entretanto, a 

adição de Aerosil (10%) proporcionou melhoria de 

rendimento e de estabilidade (menor higroscopicidade) do 

produto seco. Por outro lado, as propriedades reológicas, 

denotam a necessidade de aprimoramento do processo 

para melhoria das características tecnológicas do PSA. 
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Tabela1. Propriedades tecnológicas 

de PSAs de S. mombin. 

 PSA 

Parâmetro s/ Aerosil c/ Aerosil 

Y (%, p/p) 43,49 49,57 

d50 (mm) 1,86 1,80 

α 50° 50° 

Db (g/cm3) 0,15 0,17 

Dc (g/cm3) 0,214 0,300 

IC 42,66 69,49 

FH 1,43 1,69 

UR (%) 5,15 4,15 

TPT (%, p/p) 26,00 20,78 

TFT (%, p/p) 3,04 2,71 
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