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Saúde em microcápsulas 
Adicionado ao leite, o ferro 
é melhor absorvido 
quando envolto em celulose 

Uma equipe do Laboratório de 
Tecnologia de Partículas (LTP) 

do Instituto de Pesquisas Tecnológi
cas (IPT) desenvolveu microcápsulas 
de sulfato de ferro (PeSO 4) que viabi
lizam o uso desse composto na forti
ficação de alimentos. Adicionadas ao 

como alta reatividade dos compos
tos minerais com outros ingredien
tes, facilidade de oxidação, além da 
variação de cor e alteração do gosto 
do alimento. No caso, diz a enge
nheira química Maria Inês Ré, chefe 
do LTP e coordenadora do projeto, 
"a microencapsulação pode masca
rar o sabor dos minerais nos produ
tos enriquecidos, reduzir a reativi
dade com outros ingredientes e 
controlar sua liberação na parte es
pecífica de melhor absorção no trato 
gastroin testinal ". 

ponentes da alimentação. Depois da 
reação com outros minerais, proteí
nas ou lipídios, no trânsito até o in
testino, o ferro chega ao destino já 
oxidado ou precipitado e em condi
ções de baixo aproveitamento (bio
disponibilidade) ". 

Maria Inês teve a colaboração da 
aluna de mestrado da Faculdade de 
Ciências Farmacêuticas da Universi
dade de São Paulo (USP) Tatiana de 
Oliveira Santos, que fez estudos com
pletos de digestão in vitro- que pro
curam reproduzir a complexidade do 

Microcápsulas de sulfato de ferro aumentadas SOO vezes Aumento de 5.000 vezes: proteção externa ga rante eficácia 

leite em pó reconstituído, aumenta
ram em mais de quatro vezes a 
absorção do ferro pelo organismo em 
relação ao leite enriquecido com 
FeS04 não encapsulado: a quantida
de saltou de 2% a 3% para 13%. 

A deficiência de ferro afeta um 
terço da população mundial e, em
bora o PeSO 4 seja um dos compostos 
mais usados para enriquecer alimen
tos, faltava uma encapsulação eficien
te. A técnica desenvolvida no IPT já 
desperta o interesse de empresas. 

A microencapsulação evita pro
blemas comuns nesses processos, 
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Além de alimentos, as aplicações 
incluem herbicidas, adição de enzi
mas a sabão em pó e anúncios de 
perfume impressos em que, a um to
que no papel, sente-se o aroma. 

Portas abertas - Maria Inês decidiu 
trabalhar com suplementação de fer
ro, pois detectou aí um gargalo: "Os 
especialistas sabem das deficiências 
de ferro na população e da necessida
de de suplementar dietas, mas não 
têm muitas alternativas tecnológicas. 
É que não adianta incorporar ferro 
na dieta se ele reage com outros com-

organismo humano. Os testes foram 
com microcápsulas adicionadas à 
água e, depois, a um meio complexo 
- o leite em pó reconstituído. 

Maria Inês, que se pós-doutorou 
em Tecnologia de Partículas em Tou
louse, França, diz que o projeto abre 
portas até para a exportação, en
quanto hoje a microencapsulação é 
pouco conhecida no país e os produ
tos são em geral importados. Por 
isso, sua grande motivação foi desen
volver tecnologia: "As técnicas exis
tentes são de domínio do setor priva
do, que não tem interesse em cruzar 



e absorver informação entre 
grupos distintos, como as indús
trias de fragrâncias, de alimentos 
e farmacêutica, por se tratar de 
área de domínio de patente': 

Estável e protegida - A micro
cápsula é esférica, o melhor for
mato para escoamento e fluidez. 
Num meio sólido, como o leite 
em pó, mistura-se ao produto e 
flui com ele. O material encapsu
lante, natural ou sintético, pro
tege o conteúdo. Na indústria 
farmacêutica, aumenta a estabi
lidade das drogas e lhes dá pro
priedades "inteligentes", como a 
liberação controlada no organis
mo humano (ver quadro) . 

O sulfato ferroso foi escolhi
do também pela alta biodisponi
bilidade se levado corretamente 
ao local de absorção. Além disso, 

IPT 

é um composto barato e feito no 
Brasil. Essas vantagens facilitam Maria Inês: poss ibil idade de reverter importações 
o uso de microcápsulas em pro
gramas de suplementação alimentar. 

Em artigo sobre biodisponibilida
de de minerais publicado na Revista 
de Nutrição da Pontífícia Universida
de Católica de Campinas (Puccamp ), 
em dezembro de 1997, Silvia Francis
cato Cozzolino, do Departamento de 
Alimentos e Nutrição Experimental 
da Farmácia da USP, mostrou um es
tudo sobre ingestão média diária de 
alguns minerais em dietas brasileiras, 
conforme região, faixa etária e condi
ção social. Os menores valores de in
gestão de ferro estavam nas dietas de 
idosos de casas de repouso de São 
Paulo, com 5,4 miligramas por dia 
(mg/dia), e na dieta de uma popula
ção de baixa renda de Santa Catarina, 
com 6,4 mg/dia. O ideal é o consumo 
diário por adulto de 15 mg/dia. 

Gotas envolventes - O melhor pro
duto desenvolvido por Maria Inês, 
com biodisponibilidade de 13%, foi 
a microcápsula formulada com 
FeS04 e uma solução aquosa de 
NACMC (carboximetilcelulose só
dica, um derivado da celulose) . Esse 
líquido é colocado num secador es-

pecial onde, atomizado, forma goti
nhas que evaporam e se transformam 
nas microcápsulas, ao aprisionar o 
sulfato ferroso numa membrana de 
carboximetilcelulose. No intestino, 
em cantata com o meio aquoso alca
lino, lentamente a membrana se 
transforma num gel. Como o me~o 
aquoso continua a penetrar, isso so
lubiliza o sulfato ferroso. "É uma li
beração com velocidade controlada." 

No início, cerca de dez encapsu
lantes foram selecionados, mas a 
maioria foi descartada por reagir ne
gativamente com o sulfato ferroso. 
Para a microencapsulação passaram 
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a aprovada carboximetilcelulose 
sódica e uma associação dela 
com um derivado de ácido poli
acrílico usado na indústria far
macêutica, o Eudragit RS 100 -
que não deu certo. 

Também se testaram disper
sões poliméricas aquosas. Elas 
envolvem uma técnica que evita 
solventes orgânicos quando o 
encapsulante não é hidrossolúvel 
e, assim, garante que não haja re-
síduos tóxicos no produto. Essas 
dispersões são usadas em super
fícies macroscópicas, como com
primidos e pastilhas. Maria Inês 
verificou que, embora os resulta
dos para micropartículas ainda 
não sejam os esperados, é possí
vel melhorar o processo e otimi
zar esse tipo de revestimento. 

Duas patentes- O projeto permi
tiu desenvolver paralelamente 
outros estudos e produtos en
capsulados com características 

inovadoras que podem ser objeto de 
patente. Outra possibilidade de pa
tente, que ainda demanda tempo de 
pesquisa, é a a própria microcápsula 
de sulfato ferroso. A pesquisadora 
acredita que, após a otimização de 
um produto que já é bom, pela intro
dução de um aditivo ao agente en
capsulante, se conseguirá uma mo
dulação mais fina da velocidade com 
que o ferro é liberado no organismo. 
Ela quer aumentar o valor de absor
ção do ferro até 15%, o que significa 
passar de uma faixa média-alta para a 
faixa alta de aproveitamento. 

Num novo projeto recém-apro
vado pela FAPESP, Maria Inês pre
tende aperfeiçoar a microcápsula de 
sulfato ferroso, analisar melhor as dis
persões poliméricas aquosas e ainda 
investigar todos os mecanismos en
volvidos na formação da microcáp
sula, que ocorrem no secador (spray 
dryer ). "O ganho que se tem é muito 
grande. Com o domínio da técnica e 
o conhecimento maior de tudo que 
pode interferir no processo de gera
ção das microcápsulas, será possível 
chegar ao design ideal do produto." • 
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