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                 INTRODUÇÃO 

OBJETIVO 

A região da Serra Gaúcha possui condições ambientais 

favoráveis para o cultivo de videiras, no entanto, as mesmas 

condições oportunizam o desenvolvimento de patologias 

fúngicas (Conceição et al.,2006). Os agrotóxicos são a 

principal forma de controle de doenças de plantas, 

entretanto são prejudiciais para o ser humano e meio 

ambiente (Burt, 2004). Desta forma, os óleos essenciais 

(OEs) são uma das formas de controle alternativo de 

doenças em videiras. Devido a sua volatilização, o OE 

quando aplicado no campo perde sua eficiência e a proteção 

proporcionada ao OE pela parede polimérica das 

nanocápsulas (Fig.1) evita a sua rápida volatilização, 

controlando a sua liberação, potencializando e prolongando 

o seu efeito.  O OE de Eucalyptus staigeriana (Fig. 2) 

possui ação fungicida (Pedrotti et al., 2019), portanto foi 

escolhido para a realização do desenvolvimento das 

formulações de nanocápsulas. 

Fig. 2 – folhas de 

Eucalyptus staigeriana 

Este trabalho objetivou o desenvolvimento e caracterização de formulações de 

nanocápsulas contendo óleo essencial de Eucalyptus staigeriana.  

Fig.  1 – estrutura de 

nanocápsula 
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                 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Extração do óleo essencial 

por arraste a vapor em 

aparelho de Clevenger por 1 

hora./ 

Determinação da composição química realizada através dos 

espectros de massas, obtidos por CG-EM e os compostos 

identificados por comparação dos tempos de hidrocarbonetos 

(série homóloga de C8-C26) que foram coinjetados com a 

amostra. Os índices de retenção e os espectros de massas foram 

comparados com dados da espectroteca Wiley e Nist e da 

literatura. 

Coletas de folhas de Eucalyptus staigeriana 

realizadas em Caxias do Sul – RS 

(setembro/2017). Amostras foram depositadas 

no herbário da Universidade de Caxias do Sul 

(número de acesso 37937). Secagem em estufa a 30ºC. 
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                 CONCLUSÃO 

Esses resultados sugerem que a Formulação 1 de nanocápsulas pode ser 

utilizada para evitar a volatilização do óleo essencial e sua possível aplicação 

como controle alternativo de doenças de videiras. 

No OE de Eucalyptus staigeriana 

foram identificados 23 compostos, 

sendo o citral (neral e geranial), 1,8-

cineol e o limoneno os compostos 

majoritários. Macedo et al. (2010), 

Tomazoni et al. (2017) e Pedrotti et al. 

(2019) também encontraram o 

composto citral como majoritário em 

suas análises do óleo essencial de 

Eucalyptus staigeriana. 

As imagens da microscopia eletrônica 

de varredura com emissão de campo 

(MEV-FEG) da Formulação 1 

observou-se a formação de 

nanocápsulas esféricas. Na MEV-FEG 

da Formulação 2 pode-se observar a 

formação de nanocápsulas esféricas, 

porém em menor quantidade. Na MEV-

FEG da Formuação 3 pode-se observar 

nanocápsulas com formato irregular. 

(Fig. 3).  

Tween 80 poli(ε-caprolactona) Span 60 

Óleo essencial de 

E. staigeriana (1%) 

Acetona pura  (25 mL) Água de Mili-Q (50 mL) 

As suspensões das formulações 

de  nanocápsulas obtidas foram 

caracterizadas mediante a 

determinação do pH, diâmetro 

médio de partícula (DMP), 

índice de polidispersão (PDI), 

potencial Zeta (PZ) e 

microscopia eletrônica de 

varredura com emissão de 

campo (MEV-FEG). 

Três formulações de nanocápsulas foram preparadas usando o método de 

nanoprecipitação, utilizando em diferentes concentrações: 

 
 

 

 

 

 

 

Todas as formulações apresentaram resultados similares de pH, diâmetro 

médio da partícula, índice de polidispersão e potêmcial zeta, porém, a 

Formulação 1 apresentou maior eficiência de encapsulação e estabilidade na 

análise das imagens de microscopia eletrônica de varredura com emissão de 

campo, demonstrando seu potencial para continuidade do estudo.  

Fig. 3 – Imagens de microscopia eletrônica de varredura com emissão de campo.  

A – formulação 1; B – formulação 2; C – formulação 3. 
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Tabela 2 – Resultados das análises físico-químicas de nanocápsulas 

pH: potencial Hidrogeniônico; PZ: Potencial Zeta; PDI: potêncial de dispersão; DMP: diâmetro médio de partícula 

Cassel et al.,2009; Tomazoni et al., 2018 

BURT, S. Essential oils: their antibacterial properties and potential applications in foods-a review. International Journal of Food 

Microbiology. v.94, p.223 – 253, 2004.  

CONCEIÇÃO, M. A. F.; MANDELLI, F.; ZAT, D. A.  Variações climáticas na Região da Serra Gaúcha. Bento Gonçalves: Embrapa Uva 

e Vinho, Comunicado Técnico 70, 2006. 

TOMAZONI, E.Z.; GRIGGIO, G.S.; BROILO, E.P.; RIBEIRO, R.T.S.; SOARES, G.L.G.; Schwambach, J. Screening for inhibitory activity 

of essential oils on fungal tomato pathogen Stemphylium solani Weber. Biocatalysis and Agricultural Biotechnology 16, 364-372, 2018. 

Cassel, E., Vargas, R., Martinez, N., Lorenzo, D., Dellacassa, E., 2009. Steam distillation modeling for essential oil extraction process. 

Industrial Crops and Products 29, 171-176.  

Pedrotti, C., Marcon, Â.R., Delamare, A.P.L.,  Echeverrigaray, S.L., Ribeiro, R.T.D.S., Schwambach, J., 2019 a. Alternative control of 

grape rots by essential oils of two Eucalyptus species. J Sci Food Agric. 

FESSI, H. et al. Nanocapsule formation by interfacial deposition following solvent displacement. Int J Pharm.,55:r1-r4, 1989. 

Fessi, 1989 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCKO0l_rK7MYCFUGfgAodOsYACg&url=http://www.ucs.br/site/institucional/logomarca-da-ucs/&ei=dmuuVaOhMsG-ggS6jINQ&bvm=bv.98197061,d.eXY&psig=AFQjCNGk4XM---IPb40eS-39nhnSwesg4A&ust=1437580529576153
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCI7Rr4y_iscCFYjPgAodvO4PAQ&url=http://luirig.altervista.org/flora/taxa/index1.php?scientific-name=eucalyptus+globulus&ei=jxm-Vc7NNoifgwS83b8I&bvm=bv.99261572,d.eXY&psig=AFQjCNFp9AQw1q6W-PyY0q5Mh-Fu3sijEw&ust=1438608137442999
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCKO0l_rK7MYCFUGfgAodOsYACg&url=http://www.ucs.br/site/institucional/logomarca-da-ucs/&ei=dmuuVaOhMsG-ggS6jINQ&bvm=bv.98197061,d.eXY&psig=AFQjCNGk4XM---IPb40eS-39nhnSwesg4A&ust=1437580529576153

