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Resumo: Os óleos essenciais extraídos de flores ervas, frutas e especiarias têm sido 

extensivamente empregadas nos setores industriais devido às suas potenciais aplicações 

em alimentos, bebidas, cosméticos e medicamentos fitoterápicos. Visto isso, ainda se 

encontra um pequeno limitante de uso devido a sua alta volatilidade e baixa solubilidade 

em água, o que resulta em baixa biodisponibilidade e, por sua vez, baixa bioatividade. A 

incorporação destes óleos em nanossistemas poliméricos, portanto, desponta como uma 

alternativa viável para proteger sua estrutura e melhor aproveitar suas propriedades. 

Dentre as técnicas existentes, a de nanoprecipitação foi a escolhida para este trabalho, 

pois permite uma alta reprodutibilidade, além de ser simples e de fácil realização, por 

conseguinte se tornando amplamente utilizada na preparação de nanopartículas 

poliméricas carreadoras de ativos hidrofóbicos. 

 

Palavras-chave: Nanoencarreadores poliméricos; Nanoprecipitação; Óleos Essenciais. 

 

Abstract: Essential oils derived from flowers, herbs, fruits and spices have been extensively 

used in the industrial sectors because of their potential applications in food, beverages, 

cosmetics and herbal medicines. In view of this, there is still a small limitation of its use 

due to its high volatility and low solubility in water, which results in low bioavailability 

and, in turn, low bioactivity. The incorporation of these oils into polymeric nanosystems 

therefore emerges as a viable alternative to protect it structure and to better take 

advantage of its properties. Among the existing techniques, nanoprecipitation was chosen 

for this work, since it allows a high reproducibility, besides being simple and easy to 

perform, therefore becoming widely used in the preparation of polymer nanoparticles 

carrying hydrophobic actives. 
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1. Introdução  

 

Atualmente, os óleos essenciais (OEs) provenientes da extração de plantas estão 

sendo cada vez mais utilizados nos setor industrial, farmacêutico, cosmético e alimentício 

em virtude de uma gama de ações já comprovadas como: bactericida, antioxidante, 

fungicida, inseticida, analgésica, anti-inflamatória, anestésica, entre outras. Dessa forma, no 

presente trabalho, foram escolhidos para apreciação, dentre os OEs, o óleo de Mamona 

(OM) e o óleo de Alecrim (OA).  

 A mamona (Ricinus communis L.) é uma planta tropical pertencente à família 

Euphorbiaceae, conhecida pelo seu teor de ricinoleico. Seu subproduto principal de 

sementes é óleo de rícino.  A composição e aplicação do OM dependem do tipo de extração 

realizada. 

 O alecrim (Rosmarinus officinalis) é uma erva aromática  pertencente à família 

Lamiaceae, conhecida pelo seu aroma, que se tornou popular por ser usada como tempero 

de alimentos, além de estar presente em alguns cosméticos. Os dois óleos mencionados 

possuem características benéficas  extremamente relevantes a serem exploradas 

condensadas.  

Os OEs podem apresentar problemas de instabilidade quando expostos ao calor, 

umidade, luminosidade. Dessa forma, a encapsulação se faz uma das alternativas viáveis e 

de alta eficácia para promover sua proteção estrutural, além de aumentar as propriedades 

físico-químicas dos ativos incorporados ao sistema.  

 A encapsulação polimérica de ativos hidrofóbicos pode ser feita através de 

diferentes técnicas. A fim de conseguir partículas com tamanho menor que 1μm, a técnica 

de nanoprecipitação foi escolhida, visto que, é um método rápido, simples, barato, de fácil 

reprodutibilidade e que possibilita a obtenção instantânea de suspensões coloidais de 

nanopartículas consideravelmente monodispersas. 

 

2.Metodologia  

 

A técnica de nanoprecipitação consiste na utilização de um solvente orgânico 

(acetona) que apresenta uma grande afinidade com a fase aquosa facilita a evaporação e 

extração deste solvente do interior das nanopartículas formadas.  A formação das 

nanopartículas é feita através dos processos de turbulência interfacial e dessolvatação 

difusiva entre duas fases líquidas (orgânica e aquosa). Assim, o mecanismo ocorre pelas 

interações: água-acetona, água-polímero e acetona-polímero.  A técnica aplicada é a mais 

indicada para escala industrial dentre as técnicas obtidas por solução devido a menor 

necessidade de amplos volumes de fase aquosa.  

 O polímero escolhido como matriz foi a policaprolactona (PCL) pois é consolidado 

na literatura científica por ser um polímero biocompatível, biodegradável e atóxico, além de 

ter cristalinidade facilmente modulável. A escolha do poloxâmero (copolímero tri bloco 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Erva_arom%C3%A1tica
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pluronic F68) como estabilizante (tensoativo) do sistema deveu-se a sua natureza anfifílica. 

Com o revestimento de poloxâmero sobre o PCL resultante do próprio processo de 

nanoprecipitação, pode-se  evitar a agregação e, por conseguinte, aumentar a estabilidade 

dimensional da nanopartículas obtidas, além de modular o mecanismo de incorporação e 

liberação do ativo. 

O processo de deslocamento do solvente e consequente precipitação dos polímeros 

pré-formados ocorre instantaneamente, quando a fase orgânica (composta por polímero, seu 

solvente orgânico - no caso, acetona - e ativo a ser encapsulado) é vertida sobre a fase 

aquosa (poloxâmero que atua como tensoativo em água deionizada) em fluxo laminar, com 

os sistemas sob agitação magnética constante (vide esquema da Figura 1). Em seguida à 

formação da suspensão coloidal de nanopartículas em água, ocorre a evaporação do 

solvente orgânico, que pode ou não ser sucedida pela liofilização das nanopartículas 

obtidas, como foi o caso deste estudo, onde foi obtido um sistema nanoparticulado seco, na 

forma de pó. 

Todos os sistemas foram mantidos com as mesmas composições, alterando apenas o 

tipo de óleo essencial utilizado (nenhum, OM e OL) e suas proporções em relação à massa 

de PCL (0, 5, 10 e 15%, respectivamente).  

 
Figura 1: Esquema representativo do método da nanoprecipitação 

Fonte: Tavares, 2016 

 

Por fim, os óleos essenciais e as nanopartículas liofilizadas foram caracterizados por 

Espectrofotometria de Infravermelho (FTIR) e Ressonância Magnética Nuclear no domínio 

do tempo (RMN). 

 

3. Resultados e discussões  

 

O FTIR foi escolhido para averiguar a manutenção da estrutura química dos óleos e 

as possíveis interações moleculares entre os óleos e os polímeros presentes nas 

nanopartículas criadas. E o RMN foi utilizado para avaliar a mobilidade molecular do 

sistema, o que elucubra sobre a “localização” dos óleos nas nanopartículas por meio do tipo 

de interação dos mesmos com as fases mais os menos móveis (pluronic e PCL). 
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Figura 2: FTIR dos sistemas 

 

As análises de FTIR comprovaram que os óleos foram incorporados aos sistemas 

nanoparticulados sem interação química nem nenhum outro tipo de alteração na sua 

estrutura, uma vez que mantiveram suas bandas de absorção características após a 

nanoprecipitação e a liofilização. 
 

Tabela 1: Tempos de relaxação spin-rede dos materiais 

Amostra T1H - 1 (ms) T1H – 2 (ms) T1H – 3 (ms) 

PCL 21 - 223 

Pluronic F68 44 143 - 

0% OE 7 128 156 

5% OM 10 100 153 

10% OM 10 132 136 

15% OM 25 74 113 

5% AL 11 140 142 

10% AL 21 138 134 

15 AL 10 130 102 

 

Realizada a ressonância magnética nuclear no domínio do tempo, pôde-se concluir 

através da redução dos resultados de T1H (tempo de relaxação spin-rede) diretamente 

proporcional à quantidade de óleo, que a presença dos OEs conferiu maior mobilidade 

molecular aos sistemas, sugerindo que a interação que ocorre entre OE e polímero é mesmo 

de natureza física, com os óleos atuando como plastificantes, interagindo com as cadeias de 

ambos os polímeros. 

Mesmo na ausência de OE, o sistema de nanopartículas com 0% OE apresentou um 

menor tempo de relaxação em relações aos materiais puros, pois PCL e pluronic tendem a 

se organizar melhor sozinhos, mas quando são formadas as nanopartículas, que tem menor 

área para cristalizar, observa-se um menor tempo de relaxação associado a cada fase 
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polimérica. 

Com o OM, foram modificados os tempos tanto associados ao PCL quanto ao 

pluronic, evidenciando que óleo provavelmente está mesmo encapsulado, mas também 

presente na camada externa de poloxâmero. Tal dado corrobora que não houve uma 

interação química, mas sim física entre óleo e polímero, como constatado por FTIR. Já o 

OA só foi capaz de alterar significativamente a mobilidade da fase de PCL, o que indica 

que não ocorreu uma migração significativa para o revestimento de pluronic, apenas sua 

incorporação no interior das nanopartículas. 
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