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INTRODUÇÃO
Os óleos essenciais (OE) extraídos de plantas são conhecidos por apresentar atividade biológica ou farmacológica. O óleo essencial de
araçá vermelho (OEAV), Psidium cattleianum Sabine, apresenta ação antifúngica, entretanto é instável e uma alternativa para estabilizálo e protege-lo é o nanoencapsulamento. Neste método a substância ativa (óleo essencial) pode estar dissolvida em um núcleo oleoso
e/ou adsorvida à parede polimérica. Os invólucros poliméricos dispostos ao redor deste núcleo são chamados de nanocápsulas (NC). Este
trabalho tem como objetivo avaliar a influência do etanol e do Mygliol®, na preparação de nanocápsulas contendo OE de Psidium
cattleianum Sabine.

MATERIAIS E MÉTODOS
✓MATERIAIS
• Óleo essencial de Psidium cattleianum Sabine extraído das folhas, monoestearato de sorbitano (SPAN) 60 (Sigma Aldrich®),
policaprolactona (PCL), acetona (Química Moderna®), Miglyol®, etanol, polissorbato (TWEEN) 80 (Sigma-Aldrich®) e água ultra pura.

✓ MÉTODOS
•

As NCs de PCL foram preparadas pelo método de nanoprecipitação. Foram compostas por duas fases, a fase orgânica (FO) e a fase aquosa (FA).

Fase orgânica (FO1): SPAN 60, PCR, acetona e
óleo essencial de araçá vermelho
Fase orgânica (FO2): SPAN 60, PCR, acetona,
Miglyol® e óleo essencial de araçá vermelho

SUSPENSÕES DE NANOCÁPSULAS

Fase aquosa : polissorbato TWEEN 80 e
água ultra pura mantidos sob agitação
constante durante 10 minutos a 25ºC

Após, evaporação do solvente orgânico em
rotavapor (Buchi®) 60 rpm a 37°C, durante 60
minutos.

Fase orgânica (FO3): SPAN 60, PCR, acetona,
etanol e óleo essencial de araçá vermelho

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A caracterização das nanocápsulas foi realizada por: determinação do pH, diâmetro de partícula (DP) e índice de polidispersão (IP).

AMOSTRA 1 (Sem
adicionais)
pH1 = 5,39
DP1= 275,5 nm
IP1 = 0,855

AMOSTRA 2 (Miglyol®)

AMOSTRA 3 (Etanol)

pH2 = 6,78

pH3 = 7,01

DP2 = 266,7 nm

DP3 = 392,2 nm

IP2 = 1,26

IP3 = 0,485

• O pH de formulações compostas por PCL geralmente apresentam perfil ácido (pH=5,0), devido a presença do grupamento éster,
que sofre hidrólise ao longo do tempo.
• O diâmetro de partícula desejado é entre 100 a 300 nm.
• Em relação ao índice de polidispersão, os valores esperados em um sistema de nanoencapsulação são inferiores a 2 e indica a
homogeneidade da amostra.

CONCLUSÃO
Foi possível verificar que a formulação nanoestruturada preparada sem a adição de etanol
ou Mygliol® apresentou melhores resultados em relação a todos os parâmetros avaliados
(Amostra 1).
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