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1. Resumo 

O objetivo desse trabalho foi estudar o processo de aglomeração de um blend de 

proteínas de ervilha e de arroz, utilizando polpa de açaí como ligante, a fim de 

desenvolver um produto proteico instantâneo de elevado valor nutricional e com melhor 

fluidez. Foi avaliada a influência da vazão de ligante (1,5 - 2,5 g/min) no rendimento do 

processo e na qualidade do pó aglomerado. O rendimento foi superior a 50% nas 

condições estudas. A polpa de açaí atuou de forma satisfatória como ligante, 

proporcionando o aumento do tamanho das partículas, além de agregar valor nutricional 

ao pó aglomerado. A aglomeração possibilitou a obtenção de pós com melhores 

propriedades de instantaneização e fluidez em comparação ao blend inicial. Baixa vazão 

de ligante resultou em um pó aglomerado com menor umidade, menor tempo de 

instantaneização e melhor fluidez, apesar do menor rendimento em relação à alta vazão. 

Os pós proteicos obtidos aliam praticidade no preparo e consumo com qualidade 

nutricional e benefícios à saúde. 

 

2. Introdução 

As proteínas de ervilha e de arroz são hipoalergênicas e ricas em aminoácidos 

essenciais, possuindo propriedades nutritivas e funcionais, e portanto, inúmeros 

benefícios para saúde. A combinação dessas proteínas resulta em um balanço completo 

de aminoácidos, representando uma alternativa ao consumo de proteínas animais e 

proteínas vegetais alergênicas (JULIANO, 1993; SALATA et al., 2011). No entanto, a 

maioria dos pós proteicos de ervilha e arroz disponíveis no mercado apresentam 

partículas finas e coesivas, com baixa molhabilidade, fluidez e dificuldade de 

manipulação, o que dificulta o uso em aplicações industriais e domésticas. O processo 

de aglomeração é amplamente utilizado para melhorar a molhabilidade, dispersão, fluidez 

e aparência de pós, o que ocorre devido ao aumento do tamanho das partículas e 

mudanças em suas propriedades físicas. Na aglomeração em leito fluidizado, a sucessão 

das etapas de umedecimento, colisão, consolidação, coalescência e secagem, 

ocasionada pela atomização de um ligante sobre partículas movimentadas por ar quente, 

resulta no aumento de tamanho das partículas. O uso de polpa de açaí como ligante na 

aglomeração de pós proteicos permite não somente a melhora das características físicas, 

mas também a obtenção de um pó instantâneo de elevado valor nutricional incorporado 



com os compostos bioativos da polpa, com ênfase para as antocianinas, que são 

antioxidantes naturais benéficos à saúde. 

 

3. Objetivos 

O presente trabalho tem como objetivo estudar o processo de aglomeração de um blend 

de proteínas vegetais utilizando polpa de açaí como ligante, a fim de desenvolver um 

produto proteico instantâneo de elevado valor nutricional e com melhor fluidez. 

 

4. Metodologia e Desenvolvimento 

A aglomeração foi realizada em um leito fluidizado utilizando como matéria-prima um 

blend de proteínas comerciais em pó, constituído por proteína isolada de ervilha e 

proteína concentrada de arroz (CA Gramkow), na proporção de 2:1. Polpa de açaí 

(DeMarchi) foi o ligante. As condições operacionais foram: massa de matéria-prima de 

0,405 kg, temperatura do ar de 65 °C, pressão de atomização de 15 psi e quantidade de 

ligante de 100 ml. A vazão do ar de fluidização iniciou em 5 Nm³/h e foi aumentada a 

cada 10 min em incremento de 5 Nm³/h até 15 Nm³/h. A partir desse ponto, o aumento 

ocorreu a cada 20 min. Foi avaliada a influência da vazão de ligante (1,5 g/min - ensaio 

1; 2,5 g/min - ensaio 2) no rendimento do processo e na qualidade do pó aglomerado. O 

rendimento (η) foi definido como a razão entre a massa de sólidos remanescente no leito 

ao final do ensaio (mf) e a massa de sólidos adicionada no leito (mi). A umidade foi 

determinada em analisador de umidade de halogênio (MOC63u, Schimadzu). O tempo 

de instantaneização foi analisado conforme descrito por Andreola (2018). A fluidez foi 

avaliada pelos índices de Carr (ICarr) e de Hausner (IHR) (European Pharmacopoeia 7.0, 

2010).  

 

5. Resultados e Discussão 

Na Tabela 1 constam os resultados de rendimento e das propriedades físico-químicas da 

matéria-prima e dos pós aglomerados. O rendimento foi superior a 50% em ambas as 

condições, o que é satisfatório na aglomeração de pós finos. Maior rendimento foi obtido 

com o uso de alta vazão de ligante, o que também resultou em maior umidade. Alta vazão 

favorece o umedecimento das partículas, que prevalece sobre a secagem. Nessa 

condição verificou-se visualmente que o regime de fluidização foi menos vigoroso em 

relação à baixa vazão, evitando a perda de finos por arraste, o que resultou em maior 



rendimento. Já, o uso de baixa vazão proporciona menor umidade relativa no interior do 

leito, aumentando a taxa de secagem. Com isso, as partículas podem não estar 

suficientemente molhadas, dificultando a formação de pontes líquidas entre partículas e, 

portanto, formação de grânulos. Como resultado ocorre o arraste excessivo de finos, 

implicando em menor rendimento e em um pó mais seco. 

 

Tabela 1: Rendimento e propriedades físico-químicas da matéria-prima e pós aglomerados. 

Ensaio η (%) U (% b.u.) ICarr (%) IHR (-) Fluidez (ICarr) ti (s) 

MP - 6,03 ± 0,16a 26,1± 2,8  1,35 ± 0,05 Ruim 129,1 ± 5,0 

1 64 6,94 ± 0,16b 18,0± 2,0  1,22 ± 0,03 Razoável  41,1 ± 5,6  

2 92 12,32 ± 0,13c 22,6± 0,1    1,29 ± 0,00 Tolerável 68,7± 5,1 

MP: matéria-prima; ICarr: índice de Carr; IHR: índice de Hausner; Letras iguais na mesma coluna representam 
valores estatisticamente iguais, pelo teste de Tukey a 5% de significância. 
 

Foi observado visualmente que a aglomeração proporcionou o aumento do tamanho das 

partículas, o que é confirmado pela melhora nas propriedades físicas. A fluidez da 

matéria-prima foi alterada de ruim para razoável (ensaio 1) e tolerável (ensaio 2). Os pós 

aglomerados apresentaram melhor molhabilidade, demonstrado pelo decréscimo no 

tempo de instantaneização. Baixa vazão de ligante resultou em menor tempo de 

instantaneização, o que está relacionado a menor umidade do pó dessa condição, 

facilitando a penetração da água no interior da estrutura porosa. Portanto, não somente 

o tamanho das partículas, mas também a umidade afeta a fluidez e a molhabilidade, de 

modo que, maior umidade prejudica essas características. Baixa vazão de ligante 

possibilitou a formação de um pó com melhor molhabilidade e fluidez, apesar do menor 

rendimento.  
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