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 Introdução: O aproveitamento de resíduos de celulose para a obtenção de nanofibras de celulose (NFC)
tem ganhado destaque em função de suas características de alta área superficial, força e rigidez, além de
biodegradabilidade. Estas fibras podem ser utilizadas como adjuvante para o processo de granulação de
pós  que  visa  melhorar  o  fluxo  de  uma  mistura  de  pós  contribuindo  para  minimizar  variações  de
granulometria de diferentes lotes de matérias-primas, reduzir os riscos à saúde em função da inalação de
pós  finos  e  evitar  a  segregação  de  pós.  Dessa  forma,  o  presente  trabalho  tem como objetivo  preparar
grânulos  de  teofilina  por  via  úmida  utilizando  as  NFC  como  aglutinante.  Métodos:  Foram  testadas  três
formulações: uma contendo lactose, teofilina e suspensão de NFC de biomassa residual (Eucalyptus sp.)
da indústria do papel em duas concentrações (0,5 e 2%, m/v) como agente aglutinante, e outra variando
apenas o aglutinante polivinilpirrolidona (PVP K). Os granulados foram avaliados por suas propriedades de
fluxo e rendimento, sendo submetidos a ensaios de granulometria, teor de umidade, densidade aparente
e  compactada.  Estes  valores  de  densidade  foram  utilizados  para  determinação  do  índice  de
compressibilidade  (IC%)  e  das  propriedades  de  fluxo,  proporção  de  Hausner  (PH)  e  ângulo  de  repouso.
Resultados  e  Discussão:  Os  granulados  obtidos  utilizando-se  suspensão  de  NFC  0,5  e  2%  (m/v)  como
aglutinante apresentaram rendimento de 58,6% e 53,5%, respectivamente e, valores de IC% de 7, 58 e
14,08; PH 1,08 e 1,16 e ângulo de repouso de 4,2graus e 9,2graus para as amostras de menor e maior
concentração, respectivamente significando, segundo classificação da literatura, excelentes propriedades
de fluxo e compressibilidade. Enquanto que a amostra padrão com PVP K como aglutinante, apresentou
rendimento de 92% e IC% de 12,94;  PH de 1,15 indicando um bom fluxo do granulado.  Já  o  ângulo de
repouso  mostrou  um  excelente  fluxo,  com  ângulo  de  7,6  graus.  Conclusões:  Os  ensaios  realizados
apresentaram resultados promissores frente aos obtidos com os grânulos padrão, indicando uma possível
aplicação das NFC como agente aglutinante de pós, porém, em função do alto rendimento do granulado
padrão, ajustes nos granulados contendo a suspensão de NFC se fazem necessários.
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