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INTRODUÇÃO
As nanocápsulas (NC) são invólucros poliméricos dispostos ao redor de um núcleo oleoso. A substância ativa pode estar
dissolvida neste núcleo e/ou adsorvida à parede polimérica. Os tensoativos são responsáveis pela formação e estabilidade das
NCs, impedindo ou retardando a agregação, sedimentação ou perda da substância ativa nanoencapsulada. O óleo essencial
de araçá vermelho (OEAV), Psidium cattleianum Sabine, apresenta ação antifúngica, entretanto este óleo é instável e uma
alternativa para estabilizá-lo é o nanoencapsulamento. Este trabalho tem como objetivo avaliar a influência da concentração
dos tensoativos SPAN 60 (SP60) e TWEEN 80 (TW80) na preparação e nas características físico-químicas das NCs contendo o
OEAV, extraído das folhas.

MATERIAIS E MÉTODOS
MATERIAIS
• Óleo essencial de Psidium cattleianum Sabine extraído das folhas, poli (ε-caprolactona) (PCL),
monoestearato de sorbitano (SP60) , acetona, água destilada, polissorbato 80 (TW80), água MilliQ®.

 MÉTODOS
• Foram preparadas três amostras de nanocápsulas contendo a concentração
final de 5mg/mL de OEAV e concentrações diferentes de tensoativos SP60 e
TW80. Após foram caracterizadas por medidas de diâmetro médio das
partículas, índice de polidispersão (IP) e potencial Zeta.

Suspensões de nanocápsulas
Fase orgânica: monoesteartato de
sorbitano
(SP60)
,
poli
(εcaprolactona) (PCL), acetona e
oléo essencial.

Fase aquosa: água destilada
polissorbato 80 (TW80) mantidos
sob agitação constante.

Evaporação do solvente
orgânico em rotavapor
(Buchi®) 280 rpm a 3540°C.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Amostra NC1
Quantidade de surfactantes:
SP60: 0,077g
TW80: 0,077g
• Diâmetro médio de partícula:
221,5 nm
• Índice de polidispersão: 0,173
• Potencial Zeta: -18,5

Amostra NC2
Quantidade de surfactantes:
SP60: 0,154g
TW80: 0,077g
• Diâmetro médio de partícula:
249,4 nm
• Índice de polidispersão: 2,14
• Potencial Zeta: -26,7

Amostra NC3
Quantidade de surfactantes:
SP60: 0,154g
TW80: 0,154g
• Diâmetro médio de partícula:
224 nm
• Índice de polidispersão: 1,33
• Potencial Zeta: -30

A amostra NC3 apresentou o valor mais negativo de potencial Zeta, sendo considerada a mais estável, em
contrapartida o IP da NC1 foi compatível com um sistema monodisperso.

CONCLUSÃO
As formulações preparadas com SPAN 60 e menores quantidades de TWEEN 80 apresentaram resultados mais
adequados, porém testes de estabilidade devem ser realizados.
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