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RESUMO  

Os surtos de doenças transmitidas por mosquitos tem sido um problema de saúde pública, 
uma vez que são responsáveis por morbidade e mortalidade significativa em todo o mundo. 
Compostos de origem natural, como o óleo de citronela (OC), apresentam atividade repelente, 
como alternativa à repelentes de origem sintética. Apesar de sua eficiência, o tempo de ação é 
curto em razão de sua elevada volatilidade. Nesse sentido, a encapsulação em sistemas 
lipídicos pode ser considerada alternativa para a veiculação de tais óleos, buscando a 
estabilidade e o prolongamento da ação. Esse trabalho teve como objetivo desenvolver 
sistemas lipídicos nanoestruturados veiculando OC para efeito repelente de longa duração. 
Inicialmente foram desenvolvidas nanopartículas lipídicas sólidas (NLS) variando-se o tipo de 
tensoativo (aniônico, catiônico e não iônico), e a forma de processamento em 
homogeneizador de alta pressão (HPH) (sistema aberto – número de ciclos ou sistema 
fechado – tempo de circulação). Os sistemas lipídicos formados foram caracterizados quanto 
ao tamanho médio, distribuição de tamanho de partícula, pH e condutividade. NLS e 
carreadores lipídicos nanoestruturados (CLN) contendo OC foram produzidos pela 
emulsificação prévia do óleo com monoestearato de glicerila e/ou triglicerídeos de ácido 
cáprico/caprílico como fase oleosa nas proporções entre lipídeos sólidos e líquidos de 10:0, 
7,5:2,5 e 5:5, utilizando também os mesmos três tipos de tensoativos citados anteriormente. 
Os sistemas emulsionados foram submetidos à HPH para obtenção dos sistemas 
nanoestruturados, sendo caracterizados quanto ao tamanho médio, distribuição de tamanho, 
potencial zeta, pH e condutividade. A liberação do OC dos sistemas nanoestruturados foi 
avaliada por meio do decaimento das concentrações dos marcadores do OC (citronelal, 
citronelol e geraniol) analisados por cromatografia líquida de alta eficiência. Os 
procedimentos adotados para obtenção das nanopartículas lipídicas possibilitaram a obtenção 
de partículas da ordem de 110 nm e pH 8,0, sendo os melhores valores obtidos para 
homogeneização em sistema fechado, com circulação de 10 minutos. Os tensoativos, apesar 
de interferirem ativamente na carga superficial das nanopartículas não demonstraram 
diferença significativa quanto o tamanho, dispersão e estabilidade até 75 dias. As formulações 
contendo óleo de citronela, ao contrário, apresentaram comportamento distinto quanto à 
estabilidade na a ausência de lipídeos líquido, revelando ser essencial ser essencial esse tipo 
de material para a formação e manutenção da estabilidade por até 60 dias. Todos os 
tensoativos utilizados permitiram a obtenção de sistemas nanoestruturados, sendo que o 
catiônico possibilitou a formação de partículas de até 100 nm e índice de polidispersão (PI) 
0,25, enquanto os demais levaram à obtenção de partículas maiores (até 400 nm) e menos 
homogêneas (PI = 0,8). Os ensaios de liberação permitiram verificar a extensão da liberação 
dos componentes do óleo de citronela por até 8h (liberação média de ordem de 40% do 
conteúdo de óleo). Conclui-se que a presença de lipídeos líquido é essencial para a formação 
de nanoestruturas estáveis veiculando OC capazes de reter o óleo de citronela por um período 
de até 8h, favorecendo o prolongamento do efeito repelente pretendido. 
 
Palavras chaves: óleo de citronela, nanopartículas lipídicas sólidas, carreadores lipídicos 
nanoestruturados, homogeneizador de alta pressão  
 

 

 

 

 



  

 

ABSTRACT 

 
Outbreaks of mosquito-borne diseases have been a public health problem since they are 
responsible for significant morbidity and mortality worldwide. Compounds of natural origin, 
such as citronella oil (OC), present repellent activity, as an alternative to synthetic repellents. 
Despite its efficiency, the action time is short because of its high volatility. In this sense, the 
encapsulation in lipid systems can be considered as an alternative for the transport of these 
oils, seeking stability and prolongation of the action. The aim of this work was to develop 
nanostructured lipid systems with OC for a long - lasting repellent effect. Initially, solid lipid 
nanoparticles (SLN) were developed by varying the type of surfactant (anionic, cationic and 
non-ionic) and the high pressure homogenizer (HPH) (open system - number of cycles or 
closed system - time circulation). The lipid systems formed were characterized as medium 
size, particle size distribution, pH and conductivity. SLN and OC-containing nanostructured 
lipid carriers (NLC) were produced by the prior emulsification of the oil with glyceryl 
monostearate and caprylic/capric triglyceride as the oil phase in the ratio of solid to liquid 
lipids of 10: 0, 7.5: 2 , 5 and 5: 5, also using the same three types of surfactants mentioned 
above. The emulsified systems were submitted to HPH to obtain the nanostructured systems, 
being characterized by the average size, distribution, zeta potential, pH and conductivity. The 
release of the OC from the nanostructured systems was evaluated by means of the decay of 
the concentrations of the OC markers (citronellal, citronellol and geraniol) analyzed by high 
performance liquid chromatography. The procedures adopted to obtain the lipid nanoparticles 
allowed to obtain particles of the order of 110 nm and pH 8.0, being the best values obtained 
for homogenization in a closed system, with circulation of 10 minutes. The surfactants, 
although actively interfering with the surface charge of the nanoparticles, showed no 
significant difference in size, dispersion and stability up to 75 days. The formulations 
containing citronella oil, on the other hand, presented different behavior regarding the 
stability in the absence of liquid lipid, showing that it is essential that this type of material is 
essential for the formation and maintenance of stability for up to 60 days. All the surfactants 
used allowed nanostructured systems to be obtained. The cationic material allowed the 
formation of particles up to 100 nm and a polydispersity index (PI) of 0.25, while the others 
led to the formation of larger particles (up to 400 nm) and less homogeneous (PI = 0.8). The 
release tests allowed to verify the extent of the release of the components of the citronella oil 
for up to 8 h (average release on the order of 40% of the oil content). It is concluded that the 
presence of liquid lipid is essential for the formation of stable nanostructures conveying OC 
capable of retaining the citronella oil for up to 8 hours, favoring the prolongation of the 
desired repellent effect. 
 
Keywords: citronella oil, solid lipid nanoparticles, nanostructured lipid carriers, high pressure 
homogenizer 
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APRESENTAÇÃO  

 

Esta dissertação é uma obra original de Caroline Cianga Sales concluída sob a 

supervisão do Prof. Dr. Newton Andreo Filho na Universidade Federal de São Paulo- campus 

Diadema. A maior parte deste trabalho foi realizada nas instalações do Laboratório de 

Farmacotécnica e Cosmetologia. Alguns experimentos também foram realizados em 

diferentes laboratórios como o do Prof. Dr. Leandro Calixto na Universidade Federal de São 

Paulo- campus Diadema, o da Profa. Dra. Luciana Biagini Lopes na Universidade de São 

Paulo e o do Prof. Dr. Demian Rocha Ifa na York University, Toronto, Canada. 

O trabalho aqui apresentado buscou a obtenção de nanocarreadores lipídicos para a 

veiculação de óleo de citronela para prolongamento da ação repelente contra insetos. Esse 

trabalho encontra-se dividido em dois capítulos, conforme abordando: 

Capítulo 1 - Neste capítulo realizou-se o desenvolvimento de nanopartículas lipídicas 

sólidas utilizando diferentes tensoativos (aniônico, catiônico e não iônico) e em diferentes 

condições de processamento, com sistemas abertos com 3, 6 e 9 ciclos, e com sistemas 

fechados com 5, 10 e 15 minutos, A caracterização dos sistemas se deu por análise de 

tamanho de partícula por espalhamento dinâmico de luz e difração a laser, índice de 

dispersão, potencial zeta , pH e condutividade, sendo determinada a melhor condição de 

processamento em homogeneizador de alta pressão. 

Capítulo 2 – Neste capítulo realizou-se o desenvolvimento de sistemas lipídicos para a 

veiculação do óleo de citronela utilizando tensoativos de diferentes cargas (aniônico, 

catiônico e não iônico), a caracterização do sistema lipídico determinando-se o  tamanho  por 

espalhamento dinâmico de luz e por difração a laser, índice de polidispersão, potencial zeta, e 

foi determinado o melhor tensoativo frente a estabilidade de tamanho e a melhor proporção de 

lipídeo sólidos e líquido na formulação.  
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Avaliação da interferência da carga superficial e da condição de 

processamento na preparação de nanopartículas lipídicas sólidas 
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1.1. INTRODUÇÃO  

 

Atualmente, o avanço no tratamento de doenças não se limita ao desenvolvimento de 

novas moléculas bioativas. Juntamente com a pesquisa de novos fármacos é necessário criar 

novas alternativas para a incorporação dessas moléculas e estratégias para a criação de novos 

medicamentos, com capacidade diferenciada para a entrega e liberação de fármacos 

(MEHNERT; MÄDER, 2012; PEDRO et al., 2016). 

 

Para a criação dessas alternativas, é levado em consideração a necessidade terapêutica 

e o fármaco a ser utilizado. Desta forma é escolhida uma forma farmacêutica ou sistema de 

veiculação específico, em que deve-se consider a capacidade de carreamento do sistema, o 

destino do fármaco (órgão, tecido ou células alvo), toxicidade, possibilidade de produção em 

alta escala, custo de produção e estabilidade do sistema e do fármaco (MEHNERT; MÄDER, 

2012; PEDRO et al., 2016). 

 

Hoje, além dos sistemas convencionais para o carreamento de bioativos (formas 

farmacêuticas sólidas, líquidas e semissólidas, como comprimidos, xaropes e pomadas, 

respectivamente), muito se tem estudado para veiculação de fármacos em sistemas coloidais, 

dentre os quais incluem-se as nanopartículas lipídicas e poliméricas, nanoemulsões, sistemas 

vesiculares como os lipossomas, micelas, entre outros (MEHNERT; MÄDER, 2012; PEDRO 

et al., 2016). 

 

O interesse por carreadores lipídicos como as nanopartículas lipídicas sólidas (NLS) 

tem aumentado nos últimos anos, uma vez que podem ser aplicadas nas diferentes vias de 

administração de medicamentos, como parenteral, oral, dérmica, ocular, pulmonar, entre 

outras (MEHNERT; MÄDER, 2012). Devido as vantagens apresentadas na área farmacêutica, 

como tamanho de partículas entre 50 e 100 nm, biodegradabilidade e biocompatibilidade, não 

utilização de solventes para sua formação e o seu fácil escalonamento, esses sistemas 

coloidais tem demostrado ser interessantes também na área cosmética, para a veiculação de 

bioativos para os cuidados com a pele e seus anexos (GANESAN; NARAYANASAMY, 

2017; GESZKE-MORITZ; MORITZ, 2016; PARDEIKE; HOMMOSS; MÜLLER, 2009). 

 

As NLS foram introduzidas em 1991 como alternativa aos sistemas coloidais já 

existentes, sendo constituídas por lipídeos sólidos em temperatura ambiente, estabilizantes e 
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tensoativos. Normalmente tais classes de componentes são utilizadas na seguinte proporção: 

lipídeos (0,1 - 30%) e tensoativos (0,5 - 5%), além do meio aquoso. A mudança dessas 

proporções pode afetar algumas características das partículas, tais como o tamanho, carga 

superficial, estabilidade, perfil de liberação e a quantidade de ativo que pode ser adicionado 

na formulação (MEHNERT; MÄDER, 2012; TAPEINOS; BATTAGLINI; CIOFANI, 2017). 

 

A variedade de tensoativo usados para a estabilização das NLS é grande. Tensoativos 

são substâncias que possuem a estrutura anfifílica, constituídos por uma parte hidrofóbica, 

composta por uma ou mais cadeias carbônicas, chamada de cauda apolar, e uma parte 

hidrofílica, que é constituída por grupos iônicos ou não iônicos, podendo ser chamado de 

cabeça polar. Os tensoativos podem ser classificados em aniônicos, catiônicos, não-iônicos e 

anfóteros, sendo os tensoativos aniônicos e não iônicos os mais utilizados atualmente. No 

entanto, o uso do tensoativo catiônico tem chamado a atenção nas pesquisas envolvendo NLS, 

por sua interação eletrostática com moléculas carregadas negativamente, demonstrando ser 

eficientes na transferência de genes e interações com células cuja carga superficial é negativa 

(CHAUDHARI; DUGAR, 2017; GALGANO, 2012; GESZKE-MORITZ; MORITZ, 2016; 

KAZAKOVA et al., 2017; TABATT et al., 2004). 

 

Existem vários métodos para a produção das nanopartículas lipídicas sólidas, dos 

quais a homogeneização a alta pressão (HPH) é a mais utilizada devido à sua facilidade de 

manuseio, ao seu baixo custo e à capacidade de produção em alta escala. A HPH é uma 

técnica na qual a emulsão é forçada, sob alta pressão, através de uma abertura estreita, 

fazendo com que o fluido acelere em uma distância curta, assumindo uma velocidade muito 

alta (acima de 100 km/h). Como a tensão de cisalhamento é elevada, as forças de cavitação 

rompem as partículas tornando-as cada vez menores (MEHNERT; MÄDER, 2012; 

TAPEINOS; BATTAGLINI; CIOFANI, 2017; WAGHMARE et al., 2012). 

 

Considerando a técnica de HPH existem duas formas de produção, a frio e a quente. 

Na produção a quente uma emulsão ordinária em temperatura acima do ponto de fusão dos 

lipídeos é obtida pela mistura das fases aquosa e oleosa. Sob alto cisalhamento e, ainda 

quente, a emulsão é introduzida no equipamento de HPH, favorecendo a fragmentação das 

partículas oleosas, ainda em estado líquido. Já a técnica de homogeneização a frio foi 

desenvolvida para superar alguns problemas da homogeneização a quente, como a degradação 

do bioativo. Nessa técnica o fármaco, por exemplo, é incorporado à fase oleosa fundida e 
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posteriormente resfriado até a solidificação, o material então é triturado e a micropartícula 

obtida é incorporada no tensoativo, sempre controlando a temperatura. Porém quando 

comparada com a técnica de HPH a quente, o tamanho de partícula obtida a frio mostra-se 

maior (MEHNERT et al., 2012; TAPEINOS; BATTAGLINI; CIOFANI, 2017; 

WAGHMARE et al., 2012). 

 

Qualquer que seja o processo, as nanopartículas precisam ser adequadamente 

caracterizadas para que se conheçam as propriedades de cada sistema formado e como as 

variáveis de formulação e processo são capazes de interferir na obtenção da tais sistemas 

nanoestruturados. Além disso, o controle de qualidade das formulações produzidas é essencial 

para a reprodutibilidade lote-a-lote, fator determinante quando se pretende promover o 

escalonamento da produção para escala industrial. Nesse sentido, os principais parâmetros a 

serem avaliados em NLS são o tamanho médio de partícula, o índice de polidispersão e o 

potencial zeta do sistema coloidal, geralmente determinados por espalhamento dinâmico de 

luz. Outros parâmetros essenciais para caracterização de NLS dizem respeito à forma, 

capacidade de encapsulação de ativo e estabilidade (GESZKE-MORITZ; MORITZ, 2016; 

MEHNERT; MÄDER, 2012). 

 

Sabe-se, por exemplo, que tensoativos iônicos possuem uma capacidade maior de 

emulsificação, sendo necessária a aplicação de menos energia para a formação de partículas 

menores. Da mesma forma, sabe-se que partículas carregadas, positiva ou negativamente, 

tendem a possuir maior estabilidade quando em dispersão, permanecendo um maior tempo 

suspensas, em razão da repulsão eletrostática existente entre duas partículas de mesma carga. 

É sugerido em muitos trabalhos, que valores de potencial zeta acima de |30| mV são ideais 

para evitar a agregação das partículas. A carga superficial de sistemas nanopartículados 

também assume importância para interação desses sistemas com as células e tecidos do 

organismo. Uma vez que as células, de modo geral, são carregadas negativamente em sua 

superfície, a presença de cargas contrárias, como em nanopartículas catiônicas, pode 

favorecer a interação destas com as membranas celulares e, consequentemente, uma entrega 

mais eficiente de fármacos às células, ou a ancoragem desses sistemas na pele, para liberação 

prolongada de ativos (BHATTACHARJEE, 2016; JIANG; OBERDÖRSTER; BISWAS, 

2009; WHITE et al., 2007).AQ 

 

O processamento também assume papel essencial na definição das características 
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finais do sistema produzido. Diferentes parâmetros de processamento devem ser controlados e 

padronizados para que se possa ter uniformidade lote-a-lote. Considerando que as 

nanopartículas lipídicas sólidas tem como origem a formulação de uma emulsão, cujos 

componentes da fase oleosa são sólidos nas temperaturas ambiente e corporal, conduzir os 

experimentos em temperaturas superiores aos pontos de fusão dos constituintes é essencial 

para se obter sistemas com alta uniformidade de tamanho de partícula e com menores valores 

de tamanhos médios (MEHNERT; MÄDER, 2012). 

 

O tempo de processamento é outro parâmetro importante capaz de interferir nas 

propriedades do sistema nanoestruturado, especialmente no que se refere ao tamanho médio e 

polidispersão. Formulações processadas em tempo muito curto tendem a resultar em 

partículas maiores e com maior polidispersão; tempos muito longos, podem levar a redução 

excessiva do tamanho, ou mesmo promover a decomposição de alguns componentes devido 

ao estresse gerado para a formulação. Qualquer que seja o caso, o tempo é um fator essencial 

e deve ser padronizado (MEHNERT; MÄDER, 2012; WAGHMARE et al., 2012). 

 

Ainda com relação ao tempo, alguns equipamentos de HPH oferecem duas 

possibilidades de executar a homogeneização da formulação: a) por meio da circulação 

contínua da mesma no equipamento (sistema fechado); b) pela aplicação de ciclos isolados de 

homogeneização (sistema aberto). Enquanto o primeiro tende a ser mais prático e passível de 

automação, o segundo implica na necessidade de interrupção da homogeneização para 

reaplicação da formulação, porém garante que toda a formulação passe pelas mesmas 

condições de homogeneização (GANESAN; NARAYANASAMY, 2017). 

 

O tamanho de partícula pode ser analisado pelas técnicas de espalhamento dinâmico 

de luz e difração a laser. No espalhamento dinâmico de luz (DLS), é medida a flutuação da 

intensidade da luz difusa, causada pelo movimento Browniano de partículas que são 

analisadas por autocorrelador que determina a função de auto correlação do sinal, através do 

tempo de flutuação da intensidade da luz (KASZUBA et al., 2008). A técnica de difração a 

laser (LD) é baseada na dependência do ângulo de difração do feixe de laser que incide sobre 

as partículas da amostra, assim determinando o tamanho de partícula em razão da intensidade 

do desvio do feixe de laser. A vantagem dessa técnica encontra-se na capacidade da mesma 

ser utilizada para análise de partículas em uma ampla faixa de tamanho (0,040 a 2.500 µm) 

dependendo do modelo do equipamento, sendo possível utilizar dois métodos matemáticos 



 22 

distintos para a determinação de tamanho de partícula, Mie ou Fraunhofer (SILVA et al., 

2013), sendo que o primeiro considera que toda partícula é esférica, e a luz transmitida e 

absorvida, enquanto o segundo considera as partículas como aberturas circulares opacas que 

obstruem o feixe de luz (DOUGLAS A. SKOOG, 2008, p. 951–953; SHEKUNOV et al., 

2007; SILVA et al., 2013). 

 

Nesse trabalho buscou-se avaliar a interferência de uma variável de formulação (carga 

iônica do tensoativo: aniônica, catiônica e não iônica) e duas variáveis associadas de 

processamento (homogeneização em sistema fechado e tempo de processamento, e 

homogeneização em sistemas aberto e número de ciclos de processamento), observando se os 

parâmetros de tamanho médio e polidispersão para formulações de nanopartículas lipídicas 

sólidas e a estabilidade das mesmas frente ao tempo de armazenamento sob refrigeração à 8 

ºC. As formulações foram obtidas pela prévia emulsificação e redução do tamanho de 

partículas em HPH, técnica extensivamente utilizada para obtenção de sistemas 

nanoestruturados, cujo fundamento básico é a fragmentação das partículas da emulsão prévia, 

por meio de forças de cavitação, aceleração e choque entre partículas, partes internas do 

equipamento e o meio de dispersão. 
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1.2.  OBJETIVOS  

 

O objetivo geral foi avaliar a influência das variáveis de formulação (tensoativos com 

diferentes cargas) e de processo (sistema fechado ou aberto para processamento em HPH, e 

intensidade de homogeneização) no processo de obtenção de nanopartículas lipídicas sólidas. 

 

Constituíram objetivos específicos: 

- Avaliar o impacto das variáveis de processamento das formulações quanto a fase de 

adição do tensoativo para formação do sistema emulsionado, a configuração do sistema de 

HPH (aberto ou fechado) e intensidade de processamento (número de ciclos de 

homogeneização ou tempo de processamento) nas propriedades nas nanopartículas lipídicas 

sólidas e definir as melhores condições de processamento para obtenção das formulações de 

NLS; 

- Avaliar a influência da variável de formulação (carga do tensoativo) nas 

propriedades das nanopartículas lipídicas sólidas; 

- Caracterizar as formulações de NLS quanto ao pH, condutividade e tamanho médio 

índice de polidispersão e potencial zeta. 
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1.3. MATERIAL E MÉTODOS  

 

1.3.1 Material  

 

Monoestearato de glicerila, lauril sulfato de sódio, óleo de citronela foram adquiridos 

junto a Mapric (São Paulo, Brasil), álcool polivinílico – média viscosidade doado pela DC 

Química (Diadema, Brasil), cloreto de cetil trimetil amônio doado pela Aqia (São Paulo, 

Brasil), Polaxamer 407 doado pela Basf (São Paulo, Brasil). Demais reagentes utilizados nos 

experimentos foram de grau analítico. 

 

1.3.2 Métodos  

 

1.3.2.1 Preparo das Nanopartículas Lipídicas Sólidas  

 

As nanopartículas lipídicas sólidas foram preparadas pelo método de homogeneização 

de alta pressão (MÜLLER, 2000), após a emulsificação prévia das fases aquosa e oleosa. Para 

definição das melhores condições de processamento para obtenção das NLS foram estudadas 

três variáveis de processo e uma variável de formulação. 

 

Foram consideradas como variável de processo: a- a fase de inclusão do tensoativo 

(fase aquosa ou fase oleosa); b- o sistema de processamento utilizado para HPH (sistema 

aberto ou fechado); c- intensidade de processamento (3, 6 e 9 ciclos em sistema aberto, ou 5, 

10 e 15 minutos em sistema fechado). 

 

Como variável de formulação foram utilizado 3 diferentes tensoativos, a fim de gerar 

nanopartículas com cargas superficiais distintas, a saber: a- polaxamer 407 (tensoativo não 

iônico), b- lauril sulfato de sódio (tensoativo aniônico); c- cloreto de cetil trimetil amônio 

(tensoativo catiônico).  

 

Visando o preparo de 100 g de formulação de NLS, para a fase aquosa foram pesados 

água purificada (Purificador Milli Q) e álcool polivinílico (PVA), e para o preparo da fase 

oleosa foram pesados um dos tensoativos, lauril sulfato de sódio (LSS), cloreto de cetil 

trimetil amônio (CCTA) em uma solução 50% (m/v) ou poloxamer 407, e monoestearato de 

glicerila (MEG) como lipídeo sólido (Tabela 1). Para formulações em que os tensoativos 
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foram adicionados à fase aquosa, os mesmos foram dissolvidos na mistura PVA e água sobre 

aquecimento ate 70ºC. 

 

Tabela 1-1 Composição das formulações de nanopartículas lipídicas sólidas. 

 Composição Percentual (%m/m) 

 F1 F2 F3 

Álcool polivinílico 1,0 1,0 1,0 

Poloxamer 407 1,0 - - 

LSS - 1,0 - 

CCTA - - 1,0 

MEG 5,0 5,0 5,0 

Água 93,0 93,0 93,0 

 

As fases aquosa e oleosa foram aquecidas separadamente em chapa até 70 ºC, havendo 

a dispersão completa do PVA (fase aquosa) e fusão e mistura total da fase oleosa, sendo 

posteriormente a fase aquosa vertida sobre a oleosa, sob agitação constante em agitador 

magnético (HSC, Velp, Itália) por 10 minutos. Em seguida, as emulsões ainda quentes foram 

submetidas a homogeneização de alta pressão (NanodeBEE, BEE International, Inc, MA, 

USA) sob pressão de 20.000 psi e contrapressão de 2.000 psi por 5, 10 e 15 minutos (sistema 

fechado) ou 3, 6 e 9 ciclos (sistema aberto), conforme a figura 1.  

 

Ao final do processamento as amostras foram extraídas do equipamento e 

acondicionadas em tubos cônicos de polipropileno para posterior caracterização quanto ao 

tamanho médio de partículas, dispersão, pH e condutividade.  
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Figura 1. Esquema ilustrativo da produção de nanopartículas lipídicas sólidas em 

homogeneização de alta pressão 

 
Fonte: Sales (2019) 

 

As formulações produzidas foram mantidas nos mesmos recipientes e armazenadas em 

geladeira a 8ºC para acompanhamento da estabilidade. Foram realizadas as mesmas análises 

de caracterização nos tempos em até 45 dias. Os procedimentos realizados para caracterização 

das formulações produzidas são descritos nas seções seguintes. 

 

Os resultados obtidos deverão permitir a definição das melhores condições de 

processamento para posterior incorporação de substâncias bioativas. O processamento com 

melhor desempenho foi reproduzido e analisado por espalhamento dinâmico de luz (DLS) 

para caracterização das partículas quanto ao tamanho médio, índice de polidispersão e 

potencial zeta. Os procedimentos para caracterização por DLS são descritos nas seções 

seguintes. 
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1.3.2.2 Determinação do tamanho por difração a laser  

 

A determinação de tamanho médio foi realizada pelo método de difração a laser, em 

equipamento Cilas 1190 - Particle Size Analyzer (Cilas Particle Size, França). As análises 

foram realizadas após a diluição de cerca de 2 g das formulações em 50 mL de água 

purificada. Os dados de difração foram tratados segundo a teoria de Mie, que considera a 

diferença do índice de refração entre a partícula e o meio aquoso para prever a intensidade da 

luz dispersa, gerando informações sobre o tamanho das partículas (DOUGLAS A. SKOOG, 

2008). O resultado de cada análise consistiu de aproximadamente 7 mil determinações 

realizadas pelo software do equipamento durante a análise de cada amostra realizada em 

triplicata. Foram calculados os valores de média, desvio padrão e desvio padrão relativo. 

 

1.3.2.3 Determinação de pH e da condutividade  

 

As análises de pH foram realizadas em pHmetro (HANNA, Brasil), previamente 

calibrado. Cerca de 2 g das formulações foram diluídas em 50 mL de água purificada e 

mantidas sob agitação até completa homogeneização. As análises foram realizadas em 

triplicata, sendo determinado média, desvio padrão e desvio padrão relativo. Os resultados 

foram submetidos à análise de variância para comparação das amostras. 

 

As análises de condutividade foram realizadas em condutivímetro (Con300, Ion), 

calibrado com solução KCl 0,001 mol/L, 147 µS.m a 25 ºC. Cerca de 2 g das formulações 

foram diluídas em 50 mL de água purificada. Os ensaios foram realizados em triplicata, sendo 

calculados média, desvio padrão e desvio padrão relativo. 

 

1.3.2.4 Determinação do tamanho por espalhamento dinâmico de luz  

 

A determinação de tamanho médio das partículas e índice de polidispersão foi 

realizada por técnica de espalhamento dinâmico de luz, em equipamento Zetazizer ZS90 

(Malvern Instruments, Worcestershire, UK) do Laboratório de Nanofármacos do Instituto de 

Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo. As análises foram realizadas após a 

diluição de 1:100 das formulações em água purificada. Todas as análises foram realizadas em 

triplicata, sendo calculado média, desvio padrão e desvio padrão relativo. 
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1.3.2.5 Determinação do Potencial Zeta 

 

A determinação do potencial zeta foi realizada pela medida da mobilidade 

eletroforética das nanopartículas lipídicas sólidas, em equipamento Zetazizer ZS90 (Malvern 

Instruments, Worcestershire, UK), utilizando a célula tipo “dip cell”. As análises foram 

realizadas após a diluição de 1:100 das formulações em água purificada. Todas as análises 

foram realizadas em triplicata, sendo calculados a média, o desvio padrão e o desvio padrão 

relativo.  

 

 

1.3.2.6 Análise Estatística  

 

Todos os experimentos foram conduzidos em triplicata. Os dados foram analisados 

usando o programa Minitab Express (Minitab Inc, USA). As comparações foram analisadas 

através da análise de variância de fator único (ANOVA One Way). Havendo diferença entres 

as amostras, teste Tukey foi utilizado para comparação das médias. 
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1.4 RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

1.4.1 Estudo das variáveis de formulação e processo na obtenção de NLS por HPH  

 

Para o desenvolvimento das NLS são utilizados ingredientes como os lipídeo sólidos 

em temperatura ambiente, tensoativos e água. Dentre os lipídeos sólidos os mais utilizados 

são os ácidos esteáricos, ácido palmítico, monoestearato de glicerila, palmito-estearato de 

glicerila, palmitato de cetila, e algumas ceras. Nesse trabalho foi utilizado o MEG como o 

lipídeo sólido, geralmente utilizado em formulações cosméticas por não ser considerado 

tóxico e irritante, e utilizado também como emulsificante não iônico, e emoliente 

(CASANOVA; SANTOS, 2016; GALVÃO, 2015; HU et al., 2002, 2006; TIAN et al., 2018). 

 

Os tensoativos são ingredientes comuns e de grande importância em formulações de 

NLS, uma vez que são usados para estabilizar a dispersão e a superfície das partículas pois 

reduzem a tensão interfacial entre a superfície hidrofóbica do núcleo lipídico e o ambiente 

aquoso, estabilizando a estrutura das nanopartícula (EBRAHIMI et al., 2015). 

 

Os tensoativos podem ser divididos em dois grupos, iônicos e não iônicos, sendo o 

primeiro grupo subdivididos em três subgrupos: catiônicos, aniônicos e anfóteros (PATIDAR 

et al., 2010). Para a produção de NLS são usados vários tipos de tensoativo, como exemplo 

Poloxamer 188, 407, Polisorbato 20, Polisorbato 80, entre outros (BLASI et al., 2007; CHOI 

et al., 2009; MAKLED; NAFEE; BORAIE, 2017). A escolha dos tensoativos ocorre em razão 

da capacidade de estabilização das partículas considerando os demais componentes da fase 

oleosa da emulsão, da segurança e compatibilidade com a via de administração, da 

compatibilidade com os demais componentes da formulação e da capacidade de interação 

com o meio biológico. (PATIDAR et al., 2010) 

 

Neste trabalho, avaliaram-se as características de sistemas nanopartículados lipídicos, 

obtidos com diferentes classes de tensoativos, após produção e até 45 dias, a fim de se 

verificar diferenças no comportamento dos sistemas e sua relação com o tensoativo utilizado e 

consequente a carga superficial gerada. Além da variação na composição dos sistemas 

nanoparticulados, também foi estudado a influência do processamento em HPH, variando-se a 

intensidade e tipo de processamento, sendo variado o número de ciclos para o sistema aberto e 

o tempo de processamento para o sistema fechado. 
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Para a produção dos sistemas nanoestruturados, avaliou-se inicialmente a fase na qual 

o tensoativo é incorporado, ou seja, incorporação na fase oleosa ou na fase aquosa. Na tabela 

1-2 é apresentado o tamanho inicial das partículas após a emulsificação prévia da formulação 

F2 cuja incorporação do tensoativo foi realizada na fase aquosa (F2 – aquosa) ou oleosa (F2 – 

oleosa). Foi avaliado o tamanho médio das partículas por difração a laser após o 

processamento em HPH por 5, 10 e 15 minutos ou 3, 6, 9 ciclos, por um período de 30 dias. 

 

Foi possível verificar que a incorporação do tensoativo na fase aquosa não foi capaz 

de gerar partículas com tamanho médio na faixa de 100-300 nm para todos tempos de 

processamento ou ciclos de homogeneização, exceção a formulação processada por 10 

minutos cujo tamanho médio foi de 210 nm (Tabela 1-2). A avaliação da estabilidade dessas 

preparações demonstrou que as formulações processadas em sistema fechado não foram 

capazes de manter o tamanho médio de partícula após 30 dias da produção quando mantidas 

sob temperatura ambiente, exceto a formulação F2 processada por 5 minutos que manteve o 

seu tamanho médio em torno de 500 nm. A incorporação do tensoativo na fase aquosa não foi 

adequada para as diferentes condições de processamento pretendido, e comparado com a 

formulação em fase oleosa, o tamanho de partícula diminui frente a incorporação em fase 

aquosa. 

 

Os resultados da formulação F2 com incorporação do tensoativo na fase aquosa, estão 

em desacordo com autores que obtiveram partículas de tamanho inferior a 300 nm em 

diferentes tempos de processamento, onde a incorporação do tensoativo ocorre na fase aquosa 

(CARBONE et al., 2018; PUCEK; LEWIŃSKA; WILK, 2016; PUGLIA et al., 2012; 

REHMAN; ALI; KHAN, 2014; TAN et al., 2010; ZHAO et al., 2017). Por outro lado, outros 

autores, incorporaram o tensoativo na fase oleosa da formulação e também obtiveram o 

tamanho de partícula desejado (CAVALCANTI et al., 2017; CIRRI et al., 2012; FAZLY 

BAZZAZ et al., 2018).  
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Tabela 1-2 Dados de tamanho médio de formulações de nanopartículas lipídicas sólidas 

obtidas pela adição dos tensoativo em fase aquosa ou oleosa. As formulações foram 

produzidas em diferentes condições de processamento (Sistema aberto ou fechado em três 

níveis de intensidade). 

   Fase Tamanho médio (µm) 
EM Tempo 0 Tempo 30 

Si
st

em
a 

fe
ch

ad
o 

5 minutos  F1 Aquosa NF* NF NF 
 Oleosa 24,29 0,20 10,81 
F2 Aquosa 20,31 0,48 0,48 
 Oleosa 15,98 1,26 0,49 

10 minutos  F1 Aquosa NF NF NF 
  Oleosa 21,65 0,21 0,21 

F2 Aquosa 6,32 0,21 11,22 
 Oleosa 23,01 0,20 0,19 

15 minutos  F1 Aquosa NF NF NF 
  Oleosa 17,76 0,21 0,27 
 F2 Aquosa 21,06 4,86 3,26 
  Oleosa 20,45 0,74 15,55 

  

Si
st

em
a 

ab
er

to
 

3 Ciclos  F1 Aquosa NF NF NF 
  Oleosa 21,05 1,35 1,39 
 F2 Aquosa 12,95 0,56 0,83 
  Oleosa 24,33 0,5 0,75 
6 Ciclos  F1 Aquosa NF NF NF 
  Oleosa 18,83 0,45 - 
 F2 Aquosa 12,76 0,5 - 
  Oleosa 29,46 0,24 16,41 
9 Ciclos F1 Aquosa NF NF NF 
  Oleosa 24,24 0,2 0,205 
 F2 Aquosa 17,37 1.26 1,44 
  Oleosa 28,59 0,21 0,2 

*NF: refere-se a não formação de emulsão para posterior submissão a processo de HPH 

 

Resultado similar foi verificado quando o tensoativo não iônico poloxamer 407 foi 

incorporado à fase aquosa, não sendo observada a formação de emulsão com agitação 

magnética. Ao contrário, cessada a agitação, foi observada a formação de agregados de 

tensoativo e material lipídico, conforme ilustra a Figura 1-2. 
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Presença de agregados do 

tensoativo polaxamer 407 e 

material lipídico resultante da 

falha no processo de 

emulsificação  

Figura 1-2 Aspecto geral da formulação F1 em que o tensoativo não-iônico foi incorporado na 

fase aquosa. Imagem correspondente ao final do processo de emulsificação após interrupção 

da agitação com barra magnética. 

 
   Fonte: Sales (2019) 

 

Alguns autores citam a complexidade desse tensoativo que em altas temperaturas pode 

sofrer desestabilização química. Dumortier e colaboradores (2006) citam que com a elevação 

da temperatura pode haver uma maior exposição das porções lipofílicas da cadeia polimérica 

e, consequentemente, tais cadeias agregam-se em forma de micelas a fim de reduzir a 

exposição das porções lipofílicas do polímero em meio aquoso. O tipo de polaxamer 

escolhido também pode influenciar na formação de micelas do polímero e não formação do 

sistema emulsionado. Por exemplo o polaxamer 188 é mais hidrofílico que o poloxamer 407, 

equilíbrio hidrófilo-lipófilo (EHL) de 29 e 22, respectivamente, sendo o primeiro menos 

propenso a ter sua solubilidade diminuída em água frente ao aumento de temperatura e 

consequente exposição das porções mais lipofílicas da molécula (AKKARI et al., 2016; 

DUMORTIER et al., 2006). 

 

Tendo em vista os resultados negativos obtidos com as formulações F1 e F2 com a 

incorporação do tensoativo na fase aquosa, optou-se por interromper os ensaios de 

incorporação dos tensoativos nesta fase e dar sequência aos demais experimentos adotando 

como procedimento padrão a incorporação do tensoativo na fase oleosa, razão pela qual não 

são apresentados dados de incorporação do tensoativo CCTA em fase aquosa. 
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Na sequência, as formulações F1, F2 e F3 foram produzidas pela incorporação do 

tensoativo na fase oleosa sendo o tamanho médio das partículas determinado por difração a 

laser. Foi verificado que para todas as formulações emulsionadas (EM), independente do 

tensoativo utilizado, o tamanho médio das partículas variou de 10 a 40 µm e índice de 

dispersão (spam) entre 1,8 e 5,5. Quanto menores os valores de spam mais homogêneos 

tendem a ser os sistemas particulados em estudo, sendo valores abaixo de 2,0 considerados 

adequados. Os resultados obtidos de tamanho e spam para os sistemas emulsionados eram 

esperados e característicos de sistemas emulsionados obtidos sob baixa energia, como a 

imposta pela agitação magnética. 

 

Na Figura 1-3 são apresentados os tamanhos médios das partículas das formulações 

F1, F2 e F3 após o processamento por HPH durante 5, 10 e 15 minutos para produção em 

sistema fechado (Figura 1-3 esquerda), ou por 3, 6 e 9 ciclos de homogeneização para a 

produção em sistema aberto (Figura 1-3 direita), logo após a obtenção (tempo zero) e após 

armazenamento em temperatura ambiente (tempos 15, 30 e 45 dias). 

 

As formulações F1 produzidas em sistema fechado com diferentes tempos de 

processamento em HPH, apresentaram diferença estatística entre as dimensões das partículas 

como EM e logo após a conversão em NLS (0 dia), com p< 0,0001. Em relação a estabilidade 

das formulações frente ao tempo de armazenamento, somente a formulação F1-15 demostrou 

diferença estatística, com p = 0,002, em relação ao tamanho médio das partículas, indicando a 

perda de estabilidade dessa formulação. Para as demais formulações F1, F1-05 (p=0,002) foi 

verificado diferença estatística em relação ao tamanho médio de partículas, ao contrário, de  

F1-10 (p=0,584) que não demostra diferença estatística, indicando que o sistema manteve sua 

estabilidade, após 45 dias de armazenamento em temperatura ambiente. 

 

Para as formulações F2 produzidas com o tensoativo aniônico verificou-se diferença 

estatística significante frente a conversão das formulações emulsionadas (EM) e as NLS logo 

após o processamento em HPH (tempo 0 dia). Nos estudos de estabilidade ao longo do tempo, 

somente a formulação F2-10 não demostrou diferença estatística (p = 0,469), mantendo sua 

estabilidade por 45 dias. 
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Figura 1-3 Variação do parâmetro tamanho médio de formulações de nanopartícula lipídica 

solida obtidas por homogeneização a alta pressão (HPH) em diferentes condições de 

processamento. A esquerda: processamento por HPH utilizando sistema fechado com 

intensidade nos níveis de 5, 10 e 15 minutos de homogeneização; a direita: processamento por 

HPH utilizando sistema aberto com intensidade nos níveis de 3, 6 e 9 ciclos de 

homogeneização. Formulações de F1 a F3 correspondem respectivamente ao uso dos 

tensoativos polaxamer 407, lauril sulfato de sódio e cloreto de cetil trimetil amônio. 

 

 
Fonte: Sales (2019) 

 

Já as três formulações produzidas com o tensoativo catiônico, cloreto de cetil trimetil 

amônio, apresentaram diferença estatística quanto ao tamanho médio das partículas, referente 

a conversão de EM e NLS (p< 0,0001). Em relação à estabilidade, todas as formulações 

apresentaram diferença estatística para as formulações F3-05 e F3-15 (p<0,0001) e F3-10 (p = 

0,0065). 

 

Não foi verificada variação importante no tamanho médio das partículas das 

formulações F1 e F3 quando submetidas aos diferentes tempos de processamento de alta 

energia no equipamento de HPH em sistema fechado, sendo de 0,20 µm para F1 e 0,24 µm 
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para F3 para todos os tempos. Já a formulação F2 apresentou tamanho médio de 1,26 µm após 

5 minutos de HPH, enquanto em 10 e 15 minutos de HPH os valores de tamanho médio foi de 

0,20 e 0,74 µm, respectivamente (Figura 1-3). Os dados encontrados sugerem que F2 

apresentou maior resistência para redução de tamanho. Entretanto, a avaliação da estabilidade 

das formulações em 15 dias revelou redução do tamanho médio das partículas obtidas com 5 e 

15 minutos de HPH, resultando em diâmetros próximos a 0,25 µm equivalente ao obtido para 

F2 em 10 minutos de HPH. 

 

A diferença de tamanho verificada em F2 (5 e 15 minutos) pode estar relacionada ao 

maior poder espumógeno do tensoativo aniônico lauril sulfato de sódio se comparado ao 

poloxamer 407 (F1) e cloreto de cetil trimetil amônia (F3) (BHATTACHARJEE, 2016; 

SUMMERTON et al., 2017), associado à ineficiente eliminação de bolhas de ar presentes na 

amostra durante seu processamento para análise em difratômetro a laser. De fato, o 

equipamento oferece como ferramentas para a melhor dispersão da amostra no meio 

dispersante tanto agitação mecânica quanto aplicação de ultrassom. Para amostras como F2 

deve-se buscar a eliminação de bolhas de ar utilizando o ultrassom e minimizando a agitação 

mecânica, esta última capaz de favorecer a formação de bolhas na amostra em análise. Ainda 

que ajustados estes parâmetros de agitação e ultrassom, a movimentação da amostra através 

da tubulação até a célula de análise e retorno ao reservatório gera turbilhão de líquido no 

interior da tubulação formando bolhas de ar, sendo que as maiores que 2,5 mm são 

desconsideradas para análise, enquanto as menores passam a fazer parte dos cálculos para a 

determinação de tamanho médio.  

 

Quanto aos perfis de estabilidade de F1 e F3, processadas em sistema fechado, foi 

verificado que ambas mantiveram-se estáveis quanto ao tamanho por até 30 dias, divergindo, 

entretanto, em razão das condições de processamento, sendo 5 minutos para F3 e 15 minutos 

para F1. 

 

Ao contrário do processamento em sistema fechado, os perfis de obtenção e 

estabilidade das formulações produzidas em sistema aberto gerou partículas com tamanhos 

médios iniciais acima de 1,0 µm para todas as formulações, sendo estes tamanhos persistentes 

frente ao tempo de armazenamento. Isto pode ser especialmente notado para o processamento 

por HPH utilizando 3 ciclos de homogeneização para todas formulações, não se aplicando 

aqui a hipótese de formação de bolhas permanentes. De forma similar, o processamento em 6 
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e 9 ciclos de homogeneização resultou em formulações em que os tamanhos médios variaram 

de forma expressiva ao longo do tempo, especialmente para as formulações F1 e F3, 

indicando instabilidade destas. 

 

Pavel e colaboradores (2014), demostraram que nanopartículas foram produzidas com 

pressão de 20.000 psi e 5 ciclos, com tamanho médio de 190 nm, e o aumento de pressão 

levou a diminuição do tamanho médio das partículas, porém com aumento no índice de 

polidispersão (PI).  

 

Waghmare e colaboradores (2012) descrevem que 3-5 ciclos na maioria dos casos são 

suficientes para se atingir a redução de tamanho de partícula pretendida, com adequado grau 

de homogeneidade. Também constataram que o sobreprocessamento (maior número de 

ciclos) pode levar a um aumento das partículas por causa da alta cinética aplicada. Em nosso 

estudo foi possível verificar que as formulações com o tempo de processamento de 15 

minutos, apresentaram maior variação de tamanho em menor tempo, sugerindo haver perda de 

estabilidade independente do tensoativo utilizado. Por outro lado, também foi observado que 

o menor tempo de processamento (5 minutos – sistema fechado ou 3 ciclos – sistema aberto) 

também não foi capaz de manter a maioria das formulações com tamanho médio inferior a 

300 nm. Assim, o processamento em 10 min foi considerado o mais adequado para obtenção 

dos sistemas nanoparticulados pretendidos.  

 

Assim, os resultados obtidos sugerem que o sistema aberto de HPH para obtenção das 

NLS foi menos eficiente em fornecer partículas de tamanho reduzido, sendo ainda menos 

estáveis que aquelas produzidas em sistema fechado. A menor estabilidade verificada com as 

formulações produzidas em sistema aberto pode estar relacionado à variação de temperatura 

durante o processo de obtenção. Neste processo, a coleta da fração da formulação processada 

em recipiente externo ao equipamento para posterior reaplicação implica em resfriamento 

parcial das formulações, que ao serem submetidas a um novo ciclo são novamente aquecidas. 

Tal característica pode ter levado a redução da efetividade na redução do tamanho das 

partículas, além de comprometer a uniformidade das formulações.  

 

Em síntese, a comparação entre os sistemas de processamento aberto e fechado 

permitiu verificar que o sistema fechado foi capaz de fornecer NLS com tamanho médio 

inferior a 300 nm para a maioria das formulações testadas nos diferentes tempos de 
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processamento, diferentemente do observado com o sistema aberto. Ainda, foi possível 

verificar que a estabilidade das formulações obtidas em sistema fechado pode variar conforme 

o tensoativo utilizado, sendo encontrado formulações com tamanhos médios de partícula 

inferiores a 300 nm após 45 dias. Os perfis obtidos (Figura 1-3), sugerem que os 

processamentos em HPH 10 minutos em sistema fechado resultaram em comportamento mais 

uniforme entre as formulações, devendo ser adotado nas etapas posteriores para 

caracterização em DLS. 

 

1.4.2 Avaliação do pH e da condutividade das NLS.  

 

O acompanhamento dos valores de pH de uma formulação permite realizar inferências 

sobre a estabilidade das formulações, pois variações significativas de pH podem ser indicativo 

de degradação de polímeros ou de outros componentes da formulação (GUTERRES; ALVES; 

POHLMANN, 2007). Para produtos cosméticos, de aplicação cutânea, a faixa de pH 

recomendada varia entre 5,5 e 8,0. (YADAV et al., 2014). 

 

De forma similar, medidas de condutividade elétrica em formulações permite inferir 

sobre a capacidade de condução de corrente elétrica pelas “partículas carregadas” presentes 

em um meio de dispersão. Consequentemente a técnica pode ser útil quando se precisa inferir 

sobre a estabilidade de um sistema disperso onde a concentração de partículas carregadas 

pode variar, seja pela simples ionização dos componentes de uma formulação ou pela 

decomposição destes gerando espécies ionizáveis. 

 

Neste sentido, as formulações testadas, por possuírem componentes ionizáveis em sua 

composição, devem apresentar valores próprios de pH e condutividade sujeitos a variação em 

razão de reações a que estão sujeitas no meio de dispersão, durante os processos de produção 

e armazenamento. Os lipídeos e tensoativos presentes nas formulações podem sofrer reações 

de degradação, como hidrólise ácida e rancificação oxidativa, e com isso podem ser 

responsáveis pelas alterações nas características organolépticas, como cor e odor, e físico-

químicas como pH e condutividade elétrica (BOOCK, 2007; MATHES; RUFFNER; GRAF-

HAUSNER, 2014). 

 

As alterações de valor de pH podem ocorrer quando as formulações passam por 

mudanças estruturais ou de composição em razão de fenômenos físico-químicos e químicos, 
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que podem ir desde a solubilização de componentes, até a degradação do bioativo, gerando 

outros compostos. Neste sentido, o acompanhamento do pH consiste em análise de baixo 

custo e simples de ser executada, capaz de indicar mudanças na formulação que podem 

implicar no comprometimento da estabilidade (CASANOVA; SANTOS, 2016) 

 

Foi verificado que o pH inicial da maioria das formulações após a emulsificação (EM) 

localizou-se na faixa entre 8,0 e 8,5, exceção feita às formulações F2 produzidas com 5 e 15 

minutos de HPH (tempo zero), que apresentaram valores abaixo de 8,0 e todas as formulações 

apresentaram valores de pH entre 7,5 e 8,5 após o processamento por HPH em sistema 

fechado, de tal modo que o valor de pH antes e depois do processamento apresentaram 

diferença significativa (p < 0,05) para todas as formulações testadas 

 

Na Figura 1-4 é demonstrado que as três formulações processadas em sistema fechado 

por HPH durante 10 e 15 minutos apresentaram variação significativa (p < 0,05) em relação 

ao pH quando comparados os valores nos tempos zero e 45 dias de estabilidade, indicando 

alteração do sistema formado. 
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Figura 1-4 Variação do parâmetro pH de formulações de nanopartícula lipídica solida obtidas 

por homogeneização a alta pressão (HPH) em diferentes condições de processamento. A 

esquerda: processamento por HPH utilizando sistema fechado com intensidade nos níveis de 

5, 10 e 15 minutos de homogeneização. Formulações de F1 a F3 correspondem 

respectivamente ao uso dos tensoativos polaxamer 407, lauril sulfato de sódio e cloreto de 

cetil trimetil amônio. 

 

 
Fonte: Sales (2019) 

 

Merece destaque o fato de que a formulação F2 processada em 15 minutos foi a que 

apresentou maior variação de pH, indicando possível variação na constituição inicial das 

partículas. Tal fato sugere que as moléculas de LSS podem assumir um comportamento 

variado em razão de sua incorporação na fase oleosa, podendo, em algumas situações, estarem 

mais expostas a interface óleo/água, o que aumentaria a capacidade de captação de prótons 

livres (H+), enquanto em outras (F2-05 e F2-10) a maior retenção do tensoativo no núcleo da 

partícula reduziria tal capacidade, favorecendo a ocorrência de pHs menores. Tal fato pode 

justificar o observado para F2-05 e F2-15, no tempo 0 dias, terem apresentado os maiores 

valores de tamanhos médio de partícula (Figura 1-3 esquerda). Pela hipótese aqui levantada, a 

menor quantidade de tensoativo na interface, além de acarretar a redução do pH, dificultaria a 
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formação de partículas de dimensões reduzidas, haja vista a necessidade de maior quantidade 

de tensoativo a se posicionar na interface O/A para estabilizar o sistema 

(BHATTACHARJEE, 2016; MENGESHA et al., 2013; ODANETH, 2017; TAN et al., 

2010). 

 

Esses fenômenos parecem estar presentes de forma mais clara para a F2-15, após 30 

dias de preparo, sendo verificado aumento expressivo do tamanho médio das partículas 

(Figura 1-3 esquerda), demonstrando completa desestabilização e queda expressiva do pH 

(Figura 1-4 esquerda). Tal fato sugere que também pode ter ocorrido a degradação de 

componentes da formulação devido ao sobreprocessamento, possivelmente a hidrólise do 

MEG, liberando ácido esteárico, que por ionização de sua cabeça polar (ácido carboxílico) é 

capaz de liberar um próton em meio aquoso contribuindo para a redução do pH do meio. De 

fato, a acidificação em decorrência da decomponição de glicerídeos é algo conhecido e razão 

de preocupação na elaboração de formulações oleosas (PAULA et al., 2011). Nas 

formulações estudadas, a redução da capacidade tamponante, resultante da retenção do 

tensoativo no interior da partícula, não expondo a porção aniônica da molécula, pode ter 

dificultado a captação dos prótons liberados a partir do ácido esteárico formado 

(BHATTACHARJEE, 2016; MENGESHA et al., 2013; ODANETH, 2017; TAN et al., 

2010). 

 

Ainda em relação a avaliação da estabilidade das formulações frente ao pH, foi 

possível verificar que as maiores variações foram obtidas para as formulações cujo 

processamento foi de 15 min por HPH. Tal observação corrobora que o sobreprocessamento 

das formulações favorece a degradação de componentes da formulação, como mencionado 

anteriormente. Neste sentido, as formulações F3 apresentaram gradativa redução do pH em 

função do tempo de armazenamento, sendo estas as de menor capacidade de tamponamento 

ácido. Esse fato está de acordo com o esperado devido a natureza do tensoativo, desde que a 

porção catiônica exposta na superfície das partículas não permitiria a captação dos prótons 

liberados a partir do ácido esteárico possivelmente formado, ao contrário, favoreceriam a 

captação de íons OH-, colaborando para a acidificação do meio (JURŠIĆ, 2006; RANCESCA 

et al., 2015). 

 

Os dados sugerem que o processamento de 15 minutos em HPH para as formulações 

testadas é capaz de promover alterações químicas e/ou físico-químicas nas formulações 
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iniciais, devendo ser evitado. Também sugerem que o tamponamento das formulações deve 

ser uma estratégia a ser considerada para o melhor controle do pH das mesmas, colaborando 

para a estabilização dos sistemas. 

 

A Figura 1-5 apresenta os valores de condutividade de todas as formulações em 

diferentes tempos de processamento. A comparação dos dados de condutividade demonstra 

claramente que os menores valores foram observados para as formulações utilizando o 

tensoativo não iônico (F1), demonstrando que a natureza iônica do tensoativo é capaz de 

interferir na condutividade do meio, ainda que estes estejam ancorados na superfície das 

nanopartículas. Logo, em meios não tamponados e sem a adição proposital de íons, orgânicos 

ou inorgânicos, os dados de condutividade são capazes de dar indicação da presença de cargas 

na superfície das partículas e, consequentemente, indicação de potencial zeta distante de zero, 

parâmetro de reconhecida importância para a manutenção da estabilidade física dos sistemas 

nanoestruturados (BHATTACHARJEE, 2016). 

 

A análise estatística dos dados de condutividade demostrou que as formulações F1- 10 

e F1-15 produzidas com tensoativo não iônico, não apresentaram diferença estatística entre a 

emulsão ordinária e as NLS (p > 0,066) e que tais formulações continuaram estáveis quanto a 

esse parâmetro. Para F2, em que as formulações foram produzidas com o tensoativo aniônico, 

foi verificado diferença estatística na condutividade somente na estabilidade em 45 dias (p = 

0,006), não havendo diferença entre a EM e NLS (p=0,804). 

 

De modo geral, as maiores variações nas medidas de condutividade foram observadas 

para F2, corroborando as hipóteses levantadas anteriormente quanto à variação da disposição 

do tensoativo na interface das partículas, e consequente manutenção da estabilidade frente ao 

tamanho, pH e condutividade.  

 

Os dados de condutividade, em especial, revelam que a possível degradação gerada 

pelo sobreprocessamento (15 minutos em HPH) para a obtenção das partículas acarreta a 

formação de espécies orgânicas ionizáveis, uma vez que não se pode ter o surgimento de íons 

inorgânicos no meio, reforçando a hipótese de decomposição do MEG e formação de ácido 

esteárico que se ioniza pela captação de seu próton pelas demais moléculas orgânicas 

presentes. Ainda, a migração do ânion estearato para a superfície das partículas também 

levaria ao aumento significativo da condutividade do meio, fato observado em todas as 
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formulações F2 para o tempo de 45 dias (MENGESHA et al., 2013; ODANETH, 2017; TAN 

et al., 2010; WAGHMARE et al., 2012). 

 

Figura 1-5 Variação do parâmetro condutividade elétrica de formulações de nanopartícula 

lipídica solida obtidas por HPH em diferentes condições de processamento. A esquerda: 

processamento por homogeneização a alta pressão (HPH) utilizando sistema fechado com 

intensidade nos níveis de 5, 10 e 15 minutos de homogeneização; a direita: processamento por 

HPH utilizando sistema aberto com intensidade nos níveis de 3, 6 e 9 ciclos de 

homogeneização. Formulações de F1 a F3 correspondem respectivamente ao uso dos 

tensoativos polaxamer 407, lauril sulfato de sódio e cloreto de cetil trimetil amônio. 

 

 
Fonte: Sales (2019) 

 

Fato oposto, mas igualmente interessante, ocorreu com as formulações F3. Admitindo 

que o processamento de 15 minutos levou a degradação de parte do MEG, foi possível 

verificar a queda da condutividade do meio de F3-15 para o tempo de 0 dias, o que pode ser 

atribuído a anulação de cargas positivas do CCTA e negativas do ânion estearato. Por outro 

lado, assim como considerado para F2 no tempo de 45 dias, a migração de mais ânions 

estearato para a superfície ao longo do tempo promoveu o aumento de condutividade 

(BHATTACHARJEE, 2016; WAGHMARE et al., 2012). 
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De modo prático, os dados de condutividade revelam que as formulações F1 e F3 

apresentaram maior estabilidade quanto a este parâmetro quando considerado os tempos de 5 

e 10 minutos de homogeneização em HPH, enquanto as formulações com LSS (F2) e o 

sobreprocessamento em 15 minutos, leva a maior variação da condutividade.(MENGESHA et 

al., 2013) 

 

Por fim, os dados de pH e condutividade corroboram o fato de que o 

sobreprocessamento das formulações (15 minutos de HPH em sistema fechado) favorece a 

desestabilização das mesmas, sendo o efeito mais pronunciado para F2 a qual foi elaborada 

utilizando tensoativo aniônico. 

 

1.4.3 Avaliação das NLS por espalhamento dinâmico de luz, índice de polidispersidade e 

potencial zeta 

 

O poloxamer 407, tensoativo não iônico, é sensível a altas temperaturas, sendo assim 

quando realizada a formulação contendo 1% tensoativo não foi considerada uma emulsão 

ideal com o aspecto homogêneo, gerando pequenos agregados do lipídeo pelo fato de não 

haver a total formação de uma emulsão. Desta forma optou-se para dobrar o valor de 

tensoativo utilizado para a formação de uma emulsão ideal, homogênea, denominada F1*, ou 

seja, F1* corresponde a formulação F1 adicionada de 2% do tensoativo poloxamer 

407.(AKKARI et al., 2016) 

 

O espalhamento dinâmico de luz é uma técnica para a caracterização de tamanho de 

partícula, na qual o princípio da técnica baseia-se em incidir um feixe de luz laser sobre uma 

suspensão de partículas coloidais que desenvolvem movimento Browniano. Quando a 

partícula em movimento cruza o feixe de luz laser a mesma provoca flutuações na intensidade 

de luz espalhada, que é variável em razão do tamanho da partícula. Em geral, partículas 

menores tendem a espalhar mais luz em razão da maior movimentação que possuem. Ao 

contrário as partículas maiores, apresentam movimento Browniano reduzido, resultando em 

menor flutuação no espalhamento do feixe de luz laser. (KASZUBA et al., 2008; 

MALVERN, 2014) 

 

A partir dos resultados anteriores, foram escolhidas as formulações homogeneizadas 

em sistema fechado com o ciclo de 10 minutos, para avaliação de tamanho por espalhamento 
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dinâmico de luz, índice de polidispersidade e potencial zeta. As amostras foram avaliadas em 

tempo 0, 15, 30, 45, 60 e 75 dias. 

 

Conforme apresenta a Figura 1-6 todas as NLS apresentam tamanho médio de 

partícula menor que 90 nm. As formulações F2 e F3 apresentaram-se estáveis a temperatura 

ambiente uma vez que não houve diferença significante (p=0,077) entre os tamanhos médios 

das partículas nos tempos zero e 75 dias, ao contrário do observado para a formulação F1* 

(p=0,001). Tal perda de estabilidade pode ser atribuído à presença do tensoativo não iônico, 

que não possui carga, favorece a formação de agregados de partículas, colaborando para 

desestabilização do sistema.  

 

Figura 1-6 – Análise dos parâmetros de tamanho médio, índice de polidispersão e potencial 

zeta das formulações de nanopartícula lipídica sólida (F1* a F3) obtidas por homogeneização 

de alta pressão durante 10 minutos em sistema fechado. Formulações de F1* a F3 

correspondem respectivamente ao uso dos tensoativos polaxamer 407, lauril sulfato de sódio e 

cloreto de cetil trimetil amônio.  

 
Fonte: Sales (2019) 
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Conforme Gaumet et al. (2008) o valor ideal de índice de polidispersidade (PI) é o 

mais próximo de zero, representando as amostras monodispersas e, valores maiores, perto de 

1, demonstram amostras polidispersas, podendo haver a agregação das partículas da 

formulação (GAUMET et al., 2008). 

 

Os valores de PI conforme demostra a Figura 1-6, apresentaram-se praticamente 

inalterados para as formulações F2 e F3 mantendo o valor de PI, com poucas variações. A 

formulação F1* teve o valor de PI aumentado em 2 vezes, demonstrando a perda de 

estabilidade em 60 dias do sistema. 

 

A análise do potencial zeta também é usada para avaliar a estabilidade das 

formulações, já que o potencial zeta esta relacionado com a carga superficial das partículas a 

partir da determinação da mobilidade eletroforética das mesmas quando submetidas à 

diferença de potencial elétrico em um sistema disperso. Em razão da migração para o polo 

positivo ou negativo e possível determinar a natureza da carga da camada fixa das partículas 

(CAVALCANTI et al., 2017). A agregação rápida das partículas normalmente tende a ocorrer 

quando os valores de potencial zeta estão na faixa de ±5 mV, enquanto que valores de 

potencial zeta acima de +20 mV ou abaixo de -20 mV podem apresentar estabilidade em curto 

prazo, ou seja, também possuem tendência à floculação. Ao contrário, valores superiores + 30 

mV e inferiores a -30 mV, em geral, apresentam maior estabilidade em função da alta 

repulsão entre as partículas, sendo consideradas estáveis (CAVALCANTI et al., 2017; 

HUNTER, 1981; KOVAČEVIĆ et al., 2014; MÜLLER; RADTKE; WISSING, 2002; XU, 

2015).  

 

A Figura 1-6 também apresenta os valores de potencial zeta, para as formulações 

testadas, de tal modo que para aquelas com tensoativo aniônico ou catiônico, F2 e F3 

respectivamente, os valores são maiores, sugerindo assim uma estabilidade maior. Conforme 

verificado, a formulação com o tensoativo não iônico manteve o potencial zeta na faixa ô10 

mVô, durante todo o período de avaliação de estabilidade, justificado pelo fato do poloxamer 

407 não possuir carga, permitindo com isso que as partículas se agreguem mais facilmente, 

diferentemente dos outros tensoativos iônicos. 

 

Considerando os valores de PI, potencial zeta e tamanho partícula, a F1*, por ser 

constituída por um tensoativo não iônico, e, consequentemente, por possuir carga superficial 
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reduzida, favorece o agrupamento das partículas, levando à perda de estabilidade, percebido 

pelo aumento do tamanho médio de partícula e do PI. 
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1.5. CONCLUSÃO  

A fase de inclusão do tensoativo interfere para a produção de nanopartícula, sendo que 

na fase aquosa a inclusão possui tamanho de partícula maior do que a inclusão sendo em fase 

oleosa, para o tensoativo aniônico, e não foi possível a formação de uma emulsão por 

tensoativo não iônico. 

 O tipo de processamento também interfere para a formação de NLS que se mostre 

ideal, sendo que os sistemas previamente emulsionados (EM) em sistema fechado no HPH 

mostram-se mais estáveis que o sistema aberto.  

Os valores de pH e condutividade corroboram com os dados de tamanho sendo que o 

tempo de processamento em 15 minutos demostram uma instabilidade frente aos outros 

tempos de processamento e os valores de condutividade foram melhores para F1 e F3 e para 

os tempos de 5 e 10 minutos. 

O tempo de processamento para a formação de nanopartículas lipídicas solidas 

escolhido foi de 10 minutos, sendo caracterizado e avaliado em tamanho, PI e potencial zeta, 

demostrando que os tensoativos com carga possuem uma estabilidade maior frente ao 

tensoativo não iônico. 
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2.1 INTRODUÇÃO  

 

Graves doenças epidêmicas são causadas por picadas de mosquitos durante o 

ano pelo mundo todo (DRAPEAU et al., 2011). Essas doenças são transmitidas por 

mosquitos, como a malária, a dengue e vários tipos de encefalite têm sido um 

importante problema de saúde pública, uma vez que são responsáveis por morbidade e 

mortalidade significativas em todo o mundo (KONGKAEW et al., 2011). O controle 

dos mosquitos vetores é recomendado juntamente com medidas de proteção pessoal, 

como o uso de repelentes, o uso de mosquiteiros durante o dia e à noite, redes em 

janelas e portas e telas de malha de arame (OPAS, 2017).  

 

Usar repelentes é um dos métodos mais eficazes para se proteger das doenças 

transmitidas por mosquitos. O N,N-dietil-m-toluamida (DEET) é um composto sintético 

amplamente utilizado como repelente de mosquitos (KONGKAEW et al., 2011). No 

entanto, causa alguns efeitos adversos como toxicidade dérmica, convulsões ou psicose 

maníaca aguda (NUCHUCHUA et al., 2009). 

 

Alternativamente, os óleos essenciais são usados desde os tempos antigos para 

relaxamento físico e mental, entre outros objetivos, e ainda hoje, também são 

amplamente encontrados na área da perfumaria e na indústria cosmética. Constituídos 

por uma mistura complexa de vários compostos, eles são extraídos de plantas por 

destilação por arraste a vapor de água. O interesse pelos óleos essenciais tem crescido 

devido às suas grandes áreas de aplicação, como perfumaria, indústria alimentícia e 

indústria farmacêutica e por terem inúmeros benefícios antioxidantes, anti-

inflamatórios, antimicrobianos, antienvelhecimento, repelente de insetos, entre outros 

(BAKRY et al., 2016; CARVALHO; ESTEVINHO; SANTOS, 2016; OSMAN 

MOHAMED ALI et al., 2017; WANY et al., 2014). 

 

O óleo de citronela (OC) é uns dos mais importantes óleos essenciais obtidos a 

partir de diferentes espécies de plantas, sendo classificado por dois quimiotipos, o 

Cymbopogon nardus (L.) Rendle, cujos principais constituintes são: geraniol (18-20%), 

limoneno (9-11%), isoeugenol metílico (7-11%), citronelol (6-8%) e citronelal (5-15%), 

e o quimiotipo Cymbopogon winterianus Jowitt, tendo como principais constituintes: o 

citronelal (32-45%), geraniol (11-13%), acetato de geranil (3-8%) e limoneno (1-4%). A 
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diferença entre os quimiotipos se deve a parte da planta a qual é submetida a destilação 

do óleo. Por exemplo, para a espécie Cymbopogon nardus (L.) Rendle é utilizado a parte 

inferior da planta, enquanto que para a espécie Cymbopogon winterianus Jowitt utiliza-

se a parte superior. (WANY et al., 2014).  

 

Figura 2-1 Estrutura molecular dos principais constituintes do óleo de citronela  

 
Fonte: Sales (2019) 

 

O potencial dos óleos essenciais não é aproveitado como um todo, por 

possuírem componentes lábeis e voláteis, cuja a percepção sensorial e atividades 

biológicas podem ser alteradas como consequência da oxidação, aquecimento, 

volatilização ou interações químicas. Tais alterações físicas e químicas podem 

comprometer a qualidade do produto onde os óleos são veiculados. Neste sentido a 

nanoencapsulação de óleos essenciais pode ser uma alternativa para minimizar os 

problemas de estabilidade, uma vez que ao manter o óleo essencial isolado do meio 

externo, estaria menos exposto aos fatores de desestabilização do agente bioativo, 

prolongando as propriedades dos óleos. (BAKRY et al., 2016; CARVALHO; 

ESTEVINHO; SANTOS, 2016; SHERRY et al., 2013) 

 

No caso de óleos essenciais, a nanoencapsulação pode ser entendida como um 

processo no qual o óleo, seja na forma de pequenas gotículas ou solubilizado em um 

sistema solvente, ou ainda dissolvido em uma matriz oleosa, passa a fazer parte da 

estrutura central de uma partícula, sólida ou líquida, sendo envolvida por material 

polimérico, originando os sistemas tipo core-shell (nanocápsulas), ou pelo uso de 

tensoativos que estabilizam as partículas, atuando na interface partícula/meio aquoso, 

formando uma matriz monolítica na qual o óleo essencial permanece disperso por toda a 
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matriz, seja ela polimérica (nanoesfera) ou lipídica (nanopartículas lipídicas sólidas, 

carreador lipídico nanoestruturado ou nanoemulsão) (PEDRO et al., 2016).  

 

O tipo de encapsulação deve ser selecionado de acordo com a utilização 

pretendida da formulação final, podendo variar quanto ao tamanho, estrutura e 

composição. Tais sistemas também permitem a liberação controlada dos ativos, 

diminuem a evaporação dos compostos voláteis e facilitam a manipulação dos óleos 

(controle da higroscopicidade, maior fluidez, melhor dispersibilidade, além de favorecer 

a dissolução). Soma-se ainda a possibilidade de mascaramento de sabor ou odor dos 

ativos contidos no núcleo (RODRÍGUEZ et al., 2016). 

 

Devido às vantagens apresentadas de fornecer liberação controlada e entrega de 

medicamento direcionada ao alvo, esse sistema, tem demostrado ser interessante na área 

cosmética para a veiculação de bioativos para os cuidados com a pele e seus anexos 

(GESZKE-MORITZ; MORITZ, 2016; PARDEIKE; HOMMOSS; MÜLLER, 2009). 

 

As nanopartículas lipídicas sólidas (SLN) foram introduzidas em 1991 como 

alternativa aos sistemas coloidais já existentes, sendo constituídas por lipídeo sólidos 

em temperatura ambiente, estabilizantes e tensoativos. Normalmente, a composição da 

formulação é de 0,1-30% de lipídeo e 0,5-5% de tensoativos, e a mudança dessas 

proporções pode afetar algumas características das partículas como o tamanho, carga 

superficial, estabilidade, perfil de liberação e a quantidade de ativo que pode ser 

adicionado na formulação (MEHNERT; MÄDER, 2012; TAPEINOS; BATTAGLINI; 

CIOFANI, 2017). 

 

A segunda geração de nanopartículas lipídicas sólidas são os carreadores 

lipídicos nanoestruturados (CLN), na qual a fase lipídica é formada por uma mistura de 

lipídeos líquidos e um lipídeo sólido, em temperatura ambiente (MÜLLER et al., 2007). 

 

Existe uma vasta quantidade de materiais que possuem propriedades tensoativas 

por possuírem estrutura anfifílica, ou seja, uma parte hidrofóbica, constituída por uma 

ou mais cadeias carbônicas, chamada de cauda apolar, e uma parte hidrofílica, 

constituída por grupos iônicos e não iônicos, podendo ser chamada de cabeça polar. 

Devido a essa característica estes compostos assumem a propriedade de posicionarem-
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se na interface entre as fases aquosas e oleosas, diminuindo a tensão interfacial e, 

consequentemente, favorecendo a formação e estabilização das partículas lipídicas 

(CHAUDHARI; DUGAR, 2017; GALGANO, 2012; GESZKE-MORITZ; MORITZ, 

2016). 

A composição quanto ao tipo de tensoativo pode causar alterações nas 

características das nanopartículas, devido a sua cabeça polar ser aniônica, catiônica e 

não iônica, interferindo na formação das emulsões, de nanocristais e solidificação das 

nanopartículas, além de interferirem na estabilização e tamanho dos sistemas dispersos 

formados (KARN-ORACHAI et al., 2016). 

 

Existem alguns métodos para a produção das SLN e dos CLN, entre eles, a 

homogeneização a alta pressão (HPH). Devido à sua facilidade de manuseio, o seu 

baixo custo e a capacidade de produção em alta escala, esta tem sido a técnica mais 

usada na produção de nanocarreadores lipídicos (MEHNERT; MÄDER, 2012; 

TAPEINOS; BATTAGLINI; CIOFANI, 2017; WAGHMARE et al., 2012). 

 

A produção de sistemas nanoestruturados utilizando a técnica de HPH pode ser 

conduzida de duas formas distintas, a frio e a quente. Sendo a técnica a quente é 

realizada pela produção de uma emulsão ordinária em temperatura acima do ponto de 

fusão; a emulsão ordinária é obtida pela mistura das fases aquosa e oleosa sob alto 

cisalhamento e, ainda quente, é introduzida no equipamento de HPH. (MEHNERT; 

MÄDER, 2012; TAPEINOS; BATTAGLINI; CIOFANI, 2017; WAGHMARE et al., 

2012) 

 

As nanopartículas precisam ser caracterizadas a fim de se controlar a qualidade 

do sistema nanoestruturado formado, sendo um grande desafio em razão do tamanho 

que as partículas do sistema se encontram. Algumas técnicas analíticas utilizadas para 

caracterizar os sistemas nanoestruturados avaliam o tamanho de partícula, índice de 

polisdispersidade, potencial zeta entre outras técnicas que comprovam a existência do 

sistema coloidal e suas propriedades básicas. Essas técnicas são importantes para o 

direcionamento de qual sistema coloidal e forma farmacêutica de administração o será 

utilizado para a entrega do fármaco, e se será necessário a alteração da formulação 

inicial (GESZKE-MORITZ; MORITZ, 2016; MEHNERT; MÄDER, 2012). 
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Como forma alternativa de repelente sintéticos o óleo essencial de citronela é 

utilizado, porém sua alta volatilidade impede que permaneça na pele por muito tempo, 

dessa forma a veiculação do óleo de citronela em CLN pelo método de HPH é uma 

alternativa, para ser utilizado em formulações cosméticas, aumentando seu tempo de 

eficácia e sua biodisponibilidade. 
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2.1 OBJETIVOS  

 

O objetivo geral foi desenvolver e caracterizar nanocarreadores lipídicos 

(nanopartículas lipídicas sólidas ou carreadores lipídicos nanoestruturados) com 

diferentes cargas superficiais (não-iônico, aniônico e catiônico), veiculando óleo de 

citronela para utilização em formulações tópicas com atividade repelente.  

 

Os objetivos específicos estão descritos a seguir: 

- Caracterizar os nanocarreadores lipídicos por tamanho de partícula e dispersão 

de tamanho, por análise térmica a proporção de MEG e óleo de citronela e o óleo de 

citronela no Cromatografia Liquida de Alta Eficiência 

- Avaliar a estabilidade dos sistemas nanopartículados formados, o melhor 

tensoativo para a formação dos carreadores lipídicos, a liberação do óleo de citronela e a 

permeação do óleo de citronela em célula de Franz 
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2.3 MATERIAL E METODOS   

 

2.3.1 Material  

 

Monoestearato de glicerila (MEG), lauril sulfato de sódio (LSS) e óleo de 

citronela (OC) foram adquiridos junto a Mapric (São Paulo, Brasil); álcool polivinílico 

(PVA) -média viscosidade foi doado pela DC Química, (Diadema, Brasil); cloreto de 

cetil trimetil amônio(CCTA) e polimyol 812 (TCC) foi doado pela Aqia (São Paulo, 

Brasil), polaxamer 407 foi doado pela Basf (São Paulo, Brasil), Citronelal 95% e 

Geraniol foram adquiridos junto a Sigma-Aldrich (Steinheim, Germany), o Citronelol 

foi doado pela Symrise (Holzminden, Alemanha). Demais reagentes utilizados foram de 

grau analítico.  

  

2.3.2 Métodos  

 

2.3.2.1 Análise térmica para definição da proporção de monoestearato de glicerila e óleo 

de citronela (MEG:OC) para obtenção dos nanocarreadores lipídicos 

 

A fim de estabelecer a proporção entre os componentes da fase oleosa, MEG e 

óleo de citronela, que permitisse a obtenção de uma mistura sólida a 32ºC para a 

preparação dos nanocarreadores lipídicos, realizou-se a mistura dos componentes 

MEG:OC nas proporções de 1:9 a 9:1. Para tanto, o MEG foi inicialmente aquecido até 

a fusão (70ºC) sendo posteriormente adicionado de OC e homogeneizado com auxílio 

de bastão de vidro. As misturas foram transferidas para tubos de ensaio e deixados 

resfriar a temperatura ambiente. As amostras foram fotografadas para registro do 

aspecto e consistência. As amostras sólidas foram submetidas a análise 

termogravimétrica (TG) e calorimetria exploratória diferencial (DSC). 

 

As curvas da análise TG foram obtidas em equipamento DTG-60 (Shimadzu, 

Japão), nas seguintes condições experimentais: atmosfera dinâmica de nitrogênio (vazão 

de 50 mL/min), razão de aquecimento de 10°C/min, intervalo de temperatura de 25 a 

300°C e cerca de 8 mg de cada amostra, realizadas pelo centro de equipamento e 
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serviços multiusuário do instituto de Ciências Ambientais, Químicas e Farmacêuticas 

(CESM-ICAQF) 

 

As curvas de DSC das mesmas amostras foram obtidas pelo equipamento 

DSC60 (Shimadzu, Japão), nas seguintes condições experimentais: amostras de 

aproximadamente 8 mg foram transferidas para cadinho de alumínio fechado e 

submetidos ao aquecimento na razão de 10ºC/min para o intervalo de temperatura de 25 

até 300ºC, sob atmosfera dinâmica de N2.  

 

Nestes ensaios buscou-se identificar a mistura que apresentasse a maior 

proporção de óleo de citronela, mantendo, entretanto, a condição sólida da mistura à 

temperatura corporal de 37ºC.  

 

2.3.2.2 Preparo das Nanopartículas Lipídicas Sólidas  

 

As nanopartículas lipídicas sólidas foram preparadas pelo método de 

homogeneização em alta pressão (MÜLLER, 2000) após a emulsificação prévia das 

fases aquosa e oleosa.  

 

As emulsões prévias foram constituídas por fase aquosa composta por água 

purificada e álcool polivinílico (PVA) e fase oleosa composta por tensoativo (lauril 

sulfato de sódio (LSS), cloreto de cetil trimetil amônio (CCTA) ou poloxamer 407, 

lipídeo sólido (monoestearato de glicerila - MEG) e o óleo de citronela (OC). As 

composições das formulações testadas encontram-se descritas na Tabela 1. 

 

Tabela 2- 1- Formulações propostas para nanocarreadores lipídicos veiculando 

óleo de citronela constituídas por diferentes tensoativos. 

Componentes Composição (% p/p) 
F1 F2 F3 

PVA 1,0 1,0 1,0 
Poloxamer 407 2,0 - - 
LSS - 1,0 - 
CCTA - - 1,0 
MEG 2,5 2,5 2,5 
Óleo de Citronela 2,5 2,5 2,5 
Água 92,0 93,0 93,0 
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Para emulsificação os componentes de ambas as fases, aquosa e oleosa, foram 

pesados e transferidos para béquer de 100 mL, sendo submetidos a aquecimento (70 ºC) 

em chapa aquecedora (HSC, Velp, Itália) para a dispersão completa do PVA (fase 

aquosa) e fusão e mistura total da fase oleosa, sendo que o óleo de citronela foi 

adicionado à fase oleosa somente após o aquecimento e fusão dos demais componentes 

da mistura. Posteriormente, a fase aquosa foi vertida sobre a oleosa e mantida sob 

agitação constante, utilizando agitação magnética por 10 minutos. Em seguida, a 

emulsão prévia foi submetida a homogeneização de alta pressão (HPH) (NanodeBEE, 

BEE International, Inc, MA, USA) de 20.000 psi (1.379 bar), e contrapressão de 2.000 

psi (137,9 bar) por 10 minutos em sistema fechado (amostra circulante no 

equipamento). Ao final, a dispersão de SLN foi recolhida em tubo de polipropileno de 

50 mL, tampado e mantido em geladeira (8º C) para análise. 

 

A proporção do óleo de citronela na formulação contendo o poloxamer foi de 

1:1 em relação ao MEG. Para as formulações contendo os tensoativos aniônico e 

catiônico, foram realizadas derivações nas formulações quanto a proporção de MEG em 

relação ao óleo de citronela que variou 9:1 até 1:1, para verificação da melhor condição 

de formação dos nanocarreadores lipídicos. 

 

2.3.2.3 Estudo fatorial para avaliação da interferência de carga e concentração dos 

tensoativos iônicos na formação de nanocarreadores lipídicos e capacidade de 

veiculação do óleo de citronela. 

 

Formulações contendo LSS (1, 2 e 3 %m/m) ou CCTA (1, 2 e 3 %m/m) foram 

preparadas aplicando-se estudo fatorial para avaliar a interferência de carga e 

concentração dos tensoativos iônicos na formação de nanocarreadores lipídicos e 

capacidade de veiculação do óleo de citronela. Também foi variada a proporção de 

MEG:OC (10:0, 1:1 e 7,5:2,5) das formulações nesse estudo para avaliar a capacidade 

de veiculação do óleo de citronela nos nanocarreadores. A composição das formulações 

testadas são apresentadas na Tabela 2-2.  
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Tabela 2- 2 Composição percentual das formulações de nanopartículas lipídicas 

sólidas produzidas por estudo fatorial com o tensoativo aniônico (derivações de F2) e 

tensoativo catiônico (derivações de F3) 

Formulação Composição % (m/m)  
F2/F3 MEG OC Tensoativo 

1 5,00 - 1,00 
2 3,75 1,25 1,00 
3 2,50 2,50 1,00 
4 5,00 - 2,00 
5 3,75 1,25 2,00 
6 2,50 2,50 2,00 
7 5,00 - 3,00 
8 3,75 1,25 3,00 
9 2,5 2,50 3,00 

 

Os procedimentos realizados para a obtenção dos sistemas nanoestruturados 

foram aos mesmos descritos no item 2.3.2.2 exceto pela adição do tensoativo na fase 

aquosa, considerando a ausência do poloxamer 407 (não iônico) nesse estudo e a 

natureza iônica dos demais tensoativos.  As formulações obtidas foram avaliadas quanto 

a tamanho e dispersidade (spam) por difração a laser. 

 

2.3.2.4 Obtenção de carreadores lipídicos nanoestruturados: otimização da veiculação 

de óleo de citronela.  

 

A preparação dos carreadores lipídicos nanoestruturados (CLN) foi baseada no 

item 2.3.2.2, sendo que para este conjunto de formulações foi utilizado para composição 

da fase oleosa, além do MEG, o TCC um triglicerídeo líquido de cadeia curta. A 

escolha da quantidade de óleo de citronela foi de 2.5% na formulação. O estudo foi feito 

conforme a Tabela 2-3 abaixo. 
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Tabela 2- 3. Composição percentual das formulações de carreador lipídico 

nanoestruturado (CLN), contendo triglicerídeo de capríco/caprilíco e óleo de citronela. 

POL, LSS, CCTA refere-se a nomenclatura adotada para as formulações de CLN 

conforme tensoativo utilizado: POL: polaxamer 407, LSS: lauril sulfato de sódio, 

CCTA: cloreto de cetil trimetil amônio. 

Formulações 
Composição (% m/m)  

POL; LSS; CCTA MEG TCC OC PVA Água 
1 1,00 5,00 - - 1,00 92,00 
2 1,00 5,00 - 2,50 1,00 89,50 
3 1,00 3,75 1,25 - 1,00 93,00 
4 1,00 3,75 1,25 2,50 1,00 90,50 
5 1,00 2,50 2,50 - 1,00 93,00 
6 1,00 2,50 2,50 2,50 1,00 90,50 
 

As formulações foram armazenadas em geladeira (8ºC) e em temperatura 

ambiente (25ºC), e analisadas quanto a tamanho médio, potencial zeta e índice de 

polidispersão (PI). 

 

A formulação com melhor desempenho quanto às características físico-químicas 

e estabilidade foi selecionada para avaliação quanto à liberação in vitro do óleo e ensaio 

de permeação cutânea. 

 

2.3.2.5 Determinação do tamanho médio das partículas por difração a laser (LD) 

 

A determinação de tamanho médio das partículas obtidas nas formulações F1, 

F2 e F3 foi realizada pelo método de difração a laser em equipamento Cilas 1190 

ParticleSizeAnalyzer (Cilas Particle Size, França). As análises foram realizadas após a 

diluição de cerca de 2 g das formulações em 50 mL de água purificada. Os dados de 

difração foram tratados segundo a teoria de Mie, que considera a diferença do índice de 

refração entre a partícula e o meio aquoso para efetuar os cálculos de tamanho de 

partícula a partir da intensidade da luz dispersa, gerando informações sobre o tamanho 

das partículas (KOVAČEVIĆ et al., 2014). Os valores de tamanho, referente às frações 

d10, d50 e d90, foram utilizados para determinação da dispersidade (spam). 
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2.3.2.6 Determinação do tamanho médio das partículas por espalhamento dinâmico de 

luz (DLS)  

 

A determinação de tamanho médio das partículas das formulações de 

carreadores lipídicos foi obtida pelo método de espalhamento dinâmico de luz, em 

equipamento Zetasizer ZS90 (Malvern Instruments, Worcestershire, UK). As análises 

foram realizadas após a diluição de 1:100 das formulações em água purificada, os 

resultados obtidos referem-se a média de 3 análises (triplicata da mesma amostra). 

 

2.3.2.7 Determinação do Potencial Zeta 

 

A determinação do potencial zeta das formulações de CLN foi realizada pela 

medida da mobilidade eletroforética dos nanocarreadores em equipamento Zetasizer 

ZS90 (MalvernInstruments, Worcestershire, UK), utilizando a célula dipcell. Essa 

análise foi realizada após a diluição de 1:100 das formulações em água purificada. Os 

resultados obtidos referem-se a média de 3 análises.  

 

2.3.2.8 Avaliação da estabilidade dos nanocarreadores obtidos 

 

O acompanhamento da estabilidade física das formulações frente ao 

armazenamento à temperatura ambiente e sob refrigeração a 8 ºC foi realizado por meio 

das análises de amostras das formulações nos tempos zero, 15, 30 e 45 dias para 

avaliação da variação de tamanho de partícula por DLS, índice de polidispersão e 

potencial zeta. 

 

2.3.2.9 Desenvolvimento de método analítico por Cromatografia Líquida de Alta 

Eficiência (CLAE) para quantificação dos marcadores do óleo de citronela 

 

O desenvolvimento do método analítico foi realizado em equipamento de 

CL67AE ((Shimadzu, Japão) constituído por sistema de bombeamento de solvente LC-

20 AT, auto injetor CBM - 20 A, forno de coluna CTO - 20 A, sistema de detecção UV 

com arranjo de diodo (DAD) SPD-20A. O equipamento foi controlado por software LC 

Solution Version 1.25 SP4.  
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Foi desenvolvido um método analítico em CLAE para a quantificação dos 

marcadores do óleo de citronela. Utilizaram os marcadores os padrões de citronelal 

(95%), citronealol (98%) e gerâniol (98%). O método foi desenvolvido utilizando 

coluna C18 (150 mm x 4,6 mm), 5 µm de tamanho de partícula, Eclipse XDB-C18  e 

pré-coluna C18 (12,5 x 4,6 mm) estabilizada em forno a 25 ºC. Empregou-se como fase 

móvel acetonitrila e água 40:60 (v/v). O volume de injeção utilizado foi de 20 μL e 

fluxo de 1,0 mL/min.  

 

A linearidade do método foi determinada pela construção de curvas analíticas 

utilizando concentrações de 0,390 a 2,500 µL/mL para citronelal, 0,012 a 0,750 µL/mL 

para citronelol e 0,005 a 0,280 µL/mL para geraniol. Todas as análises foram realizadas 

em triplicata. As áreas correspondentes aos picos de cada um dos marcadores foram 

registradas e os valores de média, desvio padrão e desvio padrão relativo foram 

determinados. 

 

Amostras de óleo de citronela foram analisadas na concentração de 0,5 µL/mL 

para determinação da concentração dos marcadores presentes no óleo.  

 

2.3.2.10 Estudo da liberação do óleo de citronela das formulações de CLN  

 

 A avaliação da liberação dos componentes voláteis do óleo de citronela foi 

acompanhada pelo decaimento da concentração dos marcadores citronelol, geraniol e 

citronelal do óleo nas amostras da formulação de CLN que apresentou melhor 

desempenho na avaliação físico-química e durante os ensaios de estabilidade. 

Comparativamente, amostras controle contendo o óleo de citronela disperso em TCC 

(25 µL/mL) e em formulação de emulsão não processada em HPH foram utilizadas para 

verificar a influência do sistema nanoestruturado na liberação do óleo. 

 

Para a avaliação da liberação do óleo de citronela, a uma placa de cultura celular 

de 6 poços, foi adicionado 560 µL de formulação, uniformemente espalhada sobre a 

área de 5,02 cm2  e colocadas em estufa de circulação de ar (Ethiktecnology, São Paulo, 

Brasil) a 32ºC e mantidas por até 8 h. Amostras foram coletadas foram coletadas para 

análise da concentração residual dos marcadores do óleo de citronela no início do 

experimento, após 30 minutos e a cada hora até que fossem completadas 8 h. Para tanto, 
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as placas eram retiradas da estufa e, a cada poço eram adicionadas 6440 µL de metanol, 

homogeneizados com bastão de vidro para ressuspensão de todo material residual da 

formulação e posteriormente transferido para um tubo cônico de 15 mL. As amostras 

foram vigorosamente agitadas em agitador de tubos (AP-56,Phoenix, São Paulo, Brasil 

por 1 minutos e centrifugadas a 10000 rpm, a 4 ºC (Sorvall RC 6 PLUS, Thermo 

Scientific, USA) por 10 minutos e assim filtradas em membrana de PTFE (0,22 ou 0,45 

µm de poro) para a injeção em CLAE. O ensaio foi realizado em triplicata. 

 

2.3.2.11 Ensaio de permeação do nanocarreador lipídio estruturado com óleo de 

citronela   

 

Para o ensaio de permeação foi utilizada pele humana, extraída de cirurgia 

plástica, e armazenada em congelador (-20º C) após a remoção da camada de tecido 

adiposo, restando apenas a epiderme e derme. O uso da mesma foi aprovado pelo 

comitê de ética da UNIFESP (2726514).  

 

O ensaio de permeação cutânea foi conduzido com células de difusão vertical 

com dois compartimentos, doador e receptor (Célula de Franz modificada)(ABDAYEM 

et al., 2015). No dia do experimento, a pele foi descongelada naturalmente em 

temperatura ambiente, sendo hidratada com PBS pH 7,4 uma hora antes de iniciar o 

ensaio. As peles íntegras foram posicionadas de forma segura entre os compartimentos 

doador e receptor que compõem a célula de Franz e presas com uma garra de metal 

apropriada, com o lado da epiderme voltado para o compartimento doador. Como 

líquido receptor foi utilizada uma mistura água:álcool na proporção de 1:1. O 

compartimento receptor foi mantido imerso em banho a 32ºC±2ºC, e agitado 

continuamente até a finalização do ensaio de permeação.  

 

Para execução dos experimentos foram aplicados sobre a pele (área de  

1,32cm2), pela abertura do sistema doador, cerca de 0,1g de amostras, sendo estas: 

formulação de CLN contendo óleo de citronela (amostra problema), formulação de 

CLN sem o óleo de citronela (controle negativo); e óleo de citronela disperso em TCC 

(controle positivo). Nos tempos fixados de 30 minutos, 2, 4, 6 e 24 horas foram 

coletadas cerca de 1,0 mL de líquido receptor, sendo resposto por igual volume com a 

mistura água:álcool. 
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Após a finalização de 24 horas, o sistema foi desmontado e com um swab foi 

removido o resíduo das amostras aplicadas que ficaram sobre a pele. Os swabs e as 

frações de pele (derme e epiderme previamente fragmentadas em pequenos pedaços) 

expostas as formulações durante o ensaio foram mantidas por 24 horas imersos em 3mL 

de líquido receptor para determinação da concentração dos marcadores do óleo de 

citronela. 

 

Após as 24 horas, as amostras de swab e derme epiderme (DE) foram agitadas 

em agitador de tubos por 3 minutos e, em seguida as todas as amostras, incluindo as 

amostras do líquido receptor, foram filtras com filtro de PTFE hidrofóbico com poro de 

0,22 um para a injeção em CLAE. O valor de área é referente ao pico do marcador de 

citronelol. 
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2.4. RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

2.4.1 Estudos de análise térmica  

 

Análise térmica foi utilizada para definição da proporção entre monoestearato de 

glicerila e óleo de citronela (MEG:OC) para obtenção dos nanocarreadores lipídicos. 

Tendo em vista que objetivou-se, inicialmente, a produção de nanopartículas lipídicas 

sólidas, cuja composição básica são lipídeos sólidos, que se mantém nesse estado físico 

à temperatura corporal, visando a maior retenção do óleo de citronela nas formulações 

e, consequente, o prolongamento da liberação do óleo de citronela, inicialmente optou-

se por buscar a maior proporção possível de incorporação de óleo de citronela na qual a 

mistura com monoestearato de glicerila permanecesse sólida. Tal condição foi revelada 

pela análise dos termogramas obtidos por DSC, buscando identificar os pontos de fusão 

correspondentes ao MEG isoladamente e nas misturas com o óleo de citronela.  

 

Os ensaios termo analíticos foram efetuados nas condições experimentais 

descritas anteriormente, sendo avaliadas amostras referentes a misturas de MEG:OC 9:1 

a 0:10, para análises por calorimetria exploratória diferencial (DSC) e análise 

termogravimétrica TGA. Os termogramas são apresentados na Figura 2-2.  

 

Para a mistura 9:1 nota-se um primeiro evento endotérmico bem definido, 

característico para o ponto de fusão do MEG em 56,75ºC, conforme determinado por 

Andréo-Filho et al. (2018). Foi verificado que a medida que a proporção de óleo de 

citronela foi aumentada o evento endotérmico se deslocou para temperaturas inferiores, 

chegando a 50,81ºC para a proporção MEG:OC 1:1, maior proporção onde se conseguiu 

identificar a preservação do pico referente a fusão do MEG, visto que para a proporção 

4:6, o pico mostra-se mais largo, de menor intensidade e menos definido, indicando a 

redução da solidez da mistura MEG:OC a partir dessa proporção. Resultados similares 

foram obtidos por Andréo-Filho et al. (2018), em que misturas de MEG e o fotoprotetor 

octil metoxicinamato (OMC) foram avaliados de forma similar, com proporção de 1:1 

de MEG:OMC para obtenção de nanopartículas lipídicas sólidas. 
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Figura 2- 2 Termograma referente a DSC de misturas de monoestearato de 

glicerila (MEG) : óleo de citronela nas proporções de 9:1 a 0:10. A seta no termograma 

para mistura 9:1 indica endotérmica de fusão do MEG. Seta no termograma 5:5 indica a 

preservação da endotérmica referente a fusão MEG.    

 
 

Os termogramas da Figura 2-2 mostram ainda o surgimento de um evento entre 

200 e 250ºC à medida que a proporção de óleo de citronela aumenta, tornando-se um 

evento endotérmico bem definido a partir da proporção MEG:OC 2:8. Tal evento, 

sugere a evaporação (ebulição) dos óleos voláteis e fixos presentes. Freire (2017) e 

Santos et al. (2015) encontraram resultados parecidos, justificando o ponto de ebulição 

próximo a 250 ºC pela junção dos componentes majoritários presentes no óleo de 

citronela como citronelal, citronelol e geraniol, que tem como ponto de ebulição 205ºC, 

224ºC e 230ºC respectivamente. Existem também os óleos que são adicionados para a 

diluição e a comercialização do óleo essencial, podendo também justificar a ebulição 

em 250ºC (FREIRE, 2017; SANTOS et al., 2015). 
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A alteração dos óleos essenciais pela adição de óleos fixos visa reduzir o custo, 

pois alguns óleos tem um valor elevado, pela alta quantidade de planta necessária para 

extração de uma quantidade mínima de óleo. Com esse objetivo são utilizados alguns 

solventes como o óleo de sândalo diluído com polietilenoglicol, triacetina, citrato de 

trietila ou álcool benzílico, álcool etílico ou óleo de amêndoa (DO et al., 2015). 

  

As mesmas amostras, quando submetidas a análise termogravimétrica, 

apresentaram comportamento compatível com o discutido acima, visto que para o óleo 

de citronela puro, verifica-se essencialmente dois estágios de redução de massa, o 

primeiro referente a eliminação dos componentes voláteis do óleo essencial, divididos 

em duas faixas, a primeira abaixo de 100ºC e a segunda entre 100 e 150ºC; e o segundo, 

no qual a redução de massa ocorre entre 150 e 210 ºC, representando a perda de 10 a 

15% de massa, possivelmente pelo degradação dos compostos restantes do óleo ou do 

óleo fixo, usado para uma possível diluição, conforme discutido anteriormente (Figura 

2-2 ) (FREIRE, 2017; SANTOS et al., 2015). 

 

Na Figura 2-3 e Figura 2-4, para os gráficos de TG nota-se que foi mantida a 

faixa de temperatura correspondente a eliminação de óleo de citronela por evaporação 

dos componentes voláteis, enquanto os gráficos de DTG revelam a eliminação dos 

compostos restantes no óleo ou do seu diluente, além da eliminação do monoestearato 

de glicerila, cujo ponto de ebulição coincide com o final da perda de massa da amostra. 

Esses dados confirmam a existência de diferentes compostos graxos na mistura, sendo 

essencialmente formada pelos componentes voláteis do óleo essencial, os 

diluentes/fixadores do óleo e o MEG, utilizado neste trabalho como fase oleosa sólida 

para formação dos nanocarreadores lipídicos (DO et al., 2015).  
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Figura 2- 3 Análise termogravimétrica do óleo de citronela e misturas de monoestearato 

de glicerila :OC nas proporções 9:1 a 4:6. 

 
Fonte: Sales (2019) 
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Figura 2- 4. Análise termogravimétrica de misturas de monoestearato de glicerila: óleo 

de citronela nas proporções 3:7 a 1:9, e óleo de citronela. 

 
Fonte: Sales (2019) 

 

2.4.2 Preparo dos Carreadores Lipídicos 

 

As nanopartículas lipídicas sólidas foram preparadas a partir do método descrito 

no item 2.3.2.2, em que foi incorporado o óleo de citronela, composto pela proporção 

MEG:OC, 5:5. A Figura 2-5 apresenta o histograma referente à formulações obtidas 

utilizando poloxamer 407 como tensoativo, que demonstra a distribuição de tamanho de 

partícula considerada como ideal, a partir de análises realizadas por difração a laser. 

Para essa amostra, o diâmetro médio das partículas calculadas com base no 

volume/passante foi de 200 nm.  

 

Também figura 2-5 foi apresentado o histograma de formulação na qual houve a 

incorporação do óleo de citronela nas nanopartículas lipídicas sólidas, utilizando o LSS 
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(F2) como tensoativo. O tamanho médio da formulação produzida foi de 9,0 µm, 

demonstrando a inadequação do sistema em atingir dimensões nanométricas, conforme 

objetivo desse trabalho. 

 

É possível visualizar a grande amplitude de tamanho de partículas que compõe a 

formulação testada, sugerindo a ineficiência da formulação e do processo utilizado em 

produzir formulações monomodais e em dimensões nanométricas. Na formulação 

testada, 50% da fase oleosa foi composta por óleo de citronela, logo uma quantidade 

significativa de material pode ser expulso da fase lipídica à medida que o sistema resfria 

e ocorre a recristalização. O óleo expulso, pode se organizar em gotículas que 

aumentam de tamanho à medida que mais óleo é expulso, podendo gerar “partículas” de 

tamanhos bastante variados (JOHANN et al., 2004; MAI et al., 2019). 

 

Figura 2- 5- Histograma da distribuição do tamanho de partículas das formulações F1, 

F2 e F3 de nanopartículas lipídicas sólidas contendo óleo de citronela. Poloxamer: F1 – 

tensoativo não iônico; Lauril sulfato de sódio: F2 – tensoativo aniônico; Cloreto de cetil 

trimetil amônio : F3 tensoativo catiônico.  

 
Fonte: Sales (2019) 
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Ainda na figura 2-5 foi apresentada a distribuição de tamanho de partícula da 

formulação F3, na qual o óleo de citronela foi incorporado às nanopartículas lipídicas 

sólidas tendo o CCTA como tensoativo. Também para esta formulação o tamanho 

médio das partículas foi de 9,0 µm. 

 

Apesar do SLN ser um sistema capaz de encapsular sistemas hidrofóbicos, foi 

demostrado, conforme ilustrado na figura 2-5 , que o tipo de tensoativo pode influenciar 

essa capacidade de incorporação do bioativo de interesse e na formação da partícula, 

uma vez foi obtido sucesso na produção de SLN apenas com poloxamer 407 (tensoativo 

não iônico), mas não com os tensoativos aniônico e catiônico. Essa informação 

encontra-se consolidada na literatura científica, sendo demonstrado por alguns 

pesquisadores tal influência na incorporação de diferentes tipos de bioativos (FAZLY 

BAZZAZ et al., 2018; QUATRIN et al., 2018; ZHAO et al., 2017). 

 

Zielińska et al. (2018) em seu estudo produziu as SLN com o poloxamer 188 

como tensoativo para a incorporação de citral, utilizando uma quantidade de 2 % (m/m) 

de tensoativo e uma quantidade de 4 % (m/m) de lipídeo sólido e 1%(m/m) de citral. 

Essa quantidade foi determinada depois de um estudo fatorial entre tensoativo e lipídeo 

Por outro lado, Zielińska et al. (2018), que utilizou uma quantidade maior de óleo de 

citronela, e uma quantidade menor de lipídeo sólido e mesmo com essa diferença na 

formulação foi possível obter nanopartículas com o tensoativo não iônico (ZIELIŃSKA 

et al., 2018). 

 

Alguns trabalhos, como Fazly Bazzaz et al. (2018) relataram a utilização de 5 ou 

3% (m/m) de lipídeo e de 2,5 ou 1,5% de tensoativo na formulação, variando os tipos de 

tensoativos e lipídeos, sendo obtidas partículas de 397 a 1231 nm, sem a incorporação 

de ativo na formulação, demonstrando que a quantidade de lipídeo e de tensoativo na 

formulação interfere no tamanho da nanopartícula (FAZLY BAZZAZ et al., 2018). 

 

Considerando os resultados apresentados anteriormente, referente a obtenção de 

SLN contendo óleo de citronela, utilizando formulações com tensoativos de natureza 

diversa (não iônico, aniônico e catiônico), propôs-se a realização de um estudo fatorial 

para avaliar a influência da concentração de óleo de citronela na formação dos sistemas 

nanoestruturados constituídos pelos tensoativos iônicos. 



 76 

 

2.4.3 Preparo das Nanopartículas por Estudo Fatorial  

 

A opção de preparar as nanopartículas lipídicas sólidas por estudo fatorial foi 

por não se obter bons resultados nas formulações previamente propostas do tópico 

anterior, com isso, optou-se por aumentar a concentração dos tensoativos e mudar a 

proporção de MEG e óleo de citronela a fim de verificar a influência desses parâmetros 

de formulação no tamanho e distribuição das partículas formadas. As formulações 

foram analisadas por difração a laser. 

 

Para o estudo fatorial trabalhou-se com duas variáveis em três níveis, sendo a 

primeira variável a proporção entre MEG e OC (10:0, 7,5:2,5 e 5:5), e segunda variável 

a concentração do tensoativo (1, 2 e 3% m/m). Foi utilizado o software Statistica 13.0 

(Stafsoft, Inc., Tulsa, Oklahoma, USA) para a realização do estudo fatorial. 

 

Figura 2- 6 – Acompanhamento da estabilidade das formulações de nanopartículas 

lipídicas sólidas quanto ao tamanho médio das partículas. As formulações foram 

produzidas com tensoativo lauril sulfato de sódio e analisadas por difração a laser. 

  
Fonte: Sales (2019) 

A Figura 2-6 demostra a estabilidade do sistema em relação ao tamanho médio 

das partículas. Esse estudo foi realizado para avaliar se com o aumento da quantidade de 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

0 5 10 15 20 25

Ta
m

an
ho

 m
éd

io
 (µ

m
)

Tempo (dias)

F2-1 F2-2 F2-3 F2-4 F2-5 F2-6 F2-7 F2-8 F2-9



 77 

tensoativo na formulação o óleo de citronela seria melhor incorporado no sistema, e se 

seria necessária a diminuição da proporção de óleo para a formação de SLN. Foi 

verificado, mesmo a formulação padrão (F2-1), já elaborada anteriormente (capítulo 1), 

não atingiu a estabilidade observada previamente. , podendo ser uma alteração na leitura 

de amostra do equipamento.  A formulação F2-8 foi a única que manteve a estabilidade 

por 15 dias na faixa nanométrica, podendo ser justificado pelo aumento do tensoativo na 

formulação e uma quantidade menor de óleo de citronela.  As outras formulações como 

a F2-1 e F2-4 foram obtidas em faixa nanométrica, porém houve a perda de estabilidade 

em 15 dias, ambas formulações não continham o óleo de citronela na formulação. 

 

Estudo fatorial similar foi utilizado para obtenção de SLN utilizando o 

tensoativo catiônico CCTA, em que se trabalhou com duas variáveis em 3 níveis, sendo 

a primeira variável a proporção entre MEG e OC (10:0, 7,5:2,5 e 5:5), e segunda 

variável a concentração do tensoativo (2, 4 e 6% m/m), pois a solução do tensoativo 

catiônico estava diluída em 50%. 

 

Figura 2- 7 - Tamanho das nanopartículas lipídicas sólidas por estudo fatorial 

produzidas com o tensoativo catiônico 

 
Fonte: Sales (2019) 
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É possível avaliar que todas as formulações não tiveram a formação do sistema 

nanométrico, e que não houve a incorporação do óleo de citronela no mesmo. O tipo de 

lipídeo sólido escolhido e o tensoativo pode influenciar no processo, gerando tamanho 

de partícula indesejável para o processo, demostrando que somente o MEG não é um 

lipídeo ideal para a incorporação do óleo de citronela (FAZLY BAZZAZ et al., 2018) 

 

Johann et al. (2004) apresentam resultados da baixa incorporação de óleo em 

SLN, onde a óleo tende se aderir a superfície das partículas, tornando-as com matriz 

cristalinas, e o óleo não sendo incorporado na partícula. Esses resultados corroboram 

com os dados apresentados, onde mesmo com o aumento de tensoativo e a variação do 

óleo com o lipídeo sólido em temperatura ambiente não houve a incorporação do 

mesmo no sistema (JOHANN et al., 2004).  

 

Sistemas derivados de SLN são uniformes e propensos à cristalização, 

frequentemente levando a baixas eficiências de encapsulação e expulsão dos bioativos 

incorporados. Por outro lado, em sistemas derivados de CLN tem a redução da 

capacidade de recristalização dos lipídeos, visto que as estruturas cristalinas são 

rompidas, devido à intercalação por domínios lipídicos líquidos, levando a uma maior 

capacidade carregamento de bioativos comparada às SLN (TAN et al., 2010). 

 

 Nesse sentido, a fim de buscar a obtenção de sistemas nanoestruturados obtidos 

com tensoativos de diferentes naturezas (não iônica, aniônica e catiônica), passou-se a 

incorporar à formulação lipídeo líquido, favorecendo a formação da segunda geração de 

nanopartículas lipídicas sólidas, os carreadores lipídicos nanoestruturados. Estes, por 

serem líquidos, porém com cadeias carbônicas de dimensões similares a do MEG, são 

capazes de melhor se dispersarem entre as moléculas de MEG, dificultando a 

recristalização do lipídeo sólido e, por conseguinte, favorecendo a dispersão do óleo de 

citronela no interior das partículas.  

 

2.4.4 Preparo dos Carreadores Lipídicos nanoestruturados.  

 

A partir dos dados anteriores, foi avaliada a incorporação de lipídeo líquido 

(TCC) nas formulações carreador lipídico nanoestruturado com poloxamer (CLN-POL), 

carreador lipídico nanoestruturado com lauril sulfato de sódio (CLN-LSS) e carreador 
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lipídico nanoestruturado com cloreto de cetil trimetil amônio (CLN-CCTA), em 3 

proporções distintas de MEG:TCC (10:0, 7,5: 2,5 e 1:1) considerando a massa total de 

lipídeos formadores de partícula em 5% m/m da formulação, na presença ou ausência de 

2,5% m/m de OC, conforme a Tabela 2-4 a quantidade de tensoativo não iônico, 

tensoativo aniônico ou tensoativo catiônico, foi de 2%, 1% e 1% respectivamente, PVA 

1% e água purificada em quantidade suficiente completar 50 g de formulação. Tais 

formulações permitiram a comparação de carreadores lipídicos nanoestruturados e 

nanopartículas lipídicas sólidas para a incorporação do óleo essencial de citronela. As 

formulações foram armazenadas em prateleira a temperatura ambiente (25º ± 5ºC) e sob 

refrigeração a 8ºC, sendo avaliadas a estabilidade das mesmas frente aos parâmetros de 

tamanho médio, índice de polidispersão e potencial zeta. 

 

Tabela 2-4 – Composição percentual das formulações de carreador lipídico 

nanoestruturado, contendo monoestearato de glicerila (MEG), triglicerídeo de 

capríco/caprilíco (TCC) e óleo de citronela (OC) e as caracterização em tamanho médio, 

PI, e potencial zeta em tempo 0. 

 Composição (% p/p)    
 MEG TCC OC Tamanho 

(nm ) PI Potencial 
zeta (mV) 

POL 1 5,00 - - 71,83 0,14 -22,10 
POL 2 2,50 - 2,50 109,53 0,09 -22,00 
POL 3 3,75 1,25 - 79,50 0,11 -13,13 
POL 4 3,75 1,25 2,50 110,17 0,16 -18,97 
POL 5 2,50 2,50 - 86,97 0,12 -15,87 
POL 6 2,50 2,50 2,50 108,00 0,14 -19,87 
       
LSS 1 5,00 - - 93,12 0,33 -44,63 
LSS 2 2,50 - 2,50 37,88 0,37 -50,77 
LSS 3 3,75 1,25 - 49,83 0,24 -35,77 
LSS 4 3,75 1,25 2,50 42,07 0,37 -57,60 
LSS 5 2,50 2,50 - 62,29 0,19 -43,63 
LSS 6 2,50 2,50 2,50 41,36 0,22 -45,80 
       
CCTA 1  5,00 - - 97,95 0,39 26,87 
CCTA 2 2,50 - 2,50 73,03 0,52 40,30 
CCTA 3 3,75 1,25 - 62,97 0,25 25,80 
CCTA 4 3,75 1,25 2,50 57,80 0,43 29,67 
CCTA 5 2,50 2,50 - 64,29 0,20 35,97 
CCTA 6 2,50 2,50 2,50 57,17 0,38 39,80 
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Na Tabela 2-4 são apresentados os dados de tamanho médio, potencial zeta e PI 

de todas as formulações produzidas por HPH. É possível observar que a composição das 

formulações impacta diretamente nas características dos sistemas quanto ao tamanho 

médio, PI e potencial zeta. Verificou-se que para as formulações POL de 1 a 6, a 

presença de óleo de citronela resultou em aumento dos tamanhos de partícula quando 

comparadas às correspondentes sem óleo (POL1 e POL2, POL3 e POL4, POL5 e 

POL6). Esse comportamento divergiu das formulações em que foram utilizados 

tensoativos iônicos LSS e CCTA, sendo observado o inverso em todos os casos, ou seja, 

as formulações com óleo de citronela apresentaram os menores tamanhos, 

comparativamente às formulações sem o óleo.  

 

Comparando-se os valores de tamanho médio de partícula, considerando a 

influência da incorporação de TCC, verifica-se que para os tensoativos iônicos a 

incorporação o lipídeo favoreceu a redução do tamanho das partículas das formulações 

sem óleo de citronela (93,12, 49,83, 62,29 nm, respectivamente para LSS 1, 3 e 5; e 

97,95, 62,97, 64,29 nm, respectivamente para CCTA 1, 3 e 5). Mais uma vez foi 

verificado efeito contrário para as formulações POL. Ao contrário, para todas as 

formulações contendo óleo de citronela não foi verificada variação importante no 

tamanho médio das partículas em razão da incorporação de TCC. 

 

Apesar de não influenciar no tamanho médio das partículas, o TCC mostrou-se 

importante em aumentar a homogeneidade das formulações, uma vez que para as 

formulações LSS e CCTA veiculando óleo de citronela foi verificado uma redução do 

PI a medida que a concentração de TCC foi aumentada, como visto para as formulações 

LSS 2, 4 e 6, (0,373, 0,371, 0,225, respectivamente) e CCTA 2, 4 e 6 (0,517, 0,429, 

0,376, respectivamente). 

 

Em relação ao potencial zeta, os resultados obtidos estão de acordo com o 

esperado, visto a diferença de carga dos tensoativos utilizados para o preparo das 

formulações. Neste sentido, enquanto as formulações elaboradas com tensoativo não 

iônico poloxamer 407 (POL) apresentaram potencial zeta entre -13 e -22 mV, as 

formulações contendo tensoativo aniônico na sua composição (lauril sulfato de sódio - 

LSS) e catiônico (cloreto de cetil trimetil amônio – CCTA), apresentaram, 

respectivamente, valores de potencial zeta entre -36 e -58 mV e +26 e +40 mV. 
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Considerando todos esses valores, as formulações com tensoativos iônicos apresentaram 

adequada carga superficial nas nanopartículas, contribuindo para a estabilização do 

sistema. Mesmo as formulações produzidas com poloxamer 407, apresentaram 

densidade de carga suficiente para estabilização das formulações. 

 

Na Figura 2-8 foi possível observar que a diferença de temperatura no 

armazenamento, características do sistema, como tamanho, PI e potencial zeta, pode 

modificar os parâmetros da formulação. Dessa forma em temperatura ambiente o 

tamanho das partículas ficaram maior (até 400 nm) do que quando armazenadas sob 

refrigeração (300 nm), mas em ambas, temperaturas somente a POL -2 ficou com um 

tamanho maior de partícula, acima de 300 nm, enquanto POL 4 e 6 permaneceram com  

tamanho de partícula entre 85 a 140 nm. A formulação POL-4, mantida em temperatura 

ambiente é a que representa menor variação de tamanho na ordem de 1,18% após 60 

dias. 

 

Com relação aos valores de PI, a formulação POL -6, armazenada em ambiente, 

apresenta variação de 8% após 60 dias. De tal forma, as outras formulações, 

armazenadas sob refrigeração e em temperatura ambiente, apresentaram variações 

acima de 30%. É observado para valores de potencial zeta a formulação POL 4 e 6, sob 

refrigeração, com melhor desempenho após 60 dias, com variação menor que 20 %. De 

forma geral a formulação POL 6, apresentou variações abaixo de 30%, em ambas 

condições de armazenamento.  
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Figura 2- 8 - Tamanho de partículas, índice de polidispersão e potencial zeta do 

carreador lipídico nanoestruturado e nanopartículas lipídicas sólidas produzidas com o 

tensoativo não iônico e armazenadas em geladeira e em temperatura ambiente, 

analisadas por espalhamento dinâmico de luz. As formulações foram produzidas por 

homogeneização de alta pressão em sistema fechado durante 10 minutos, sendo a 

estabilidade analisada por 60 dias. 

 
Fonte: Sales (2019) 

 

A Figura 2-9 apresenta os dados referentes às formulações obtidas como LSS 

com tensoativo. A formulação LSS 1 (sem OC) armazenada em temperatura ambiente, 

apresentou um tamanho médio maior em relação as demais formulações contendo o 

LSS em tempo 0, e após 60 dias, apresentou uma variação de 1,84%. A formulação LSS 

2 (com OC), armazenada sob refrigeração, foi a que apresentou melhor desempenho de 

tamanho médio, com variação de 20,09%, em enquanto as outras formulações (LSS-4 e 

LSS-6) contendo o óleo de citronela observou variação de 59 á 145% em ambos locais 

de armazenamento. 

 

Ao observar os dados de PI as formulações LSS -2 e 6 em temperatura ambiente, 

tem uma variação abaixo de 20%, após 60 dias e LSS 4, sob refrigeração, tem uma 

variação menor que 10%, porém somente a formulação LSS-6 tem um valor de PI 
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abaixo de 0,2, no mesmo período. E para os dados de potencial zeta a formulação LSS 2 

e 6, em ambos locais de armazenamento, possui uma variação abaixo de 20%, e com a 

mesma variação LSS 4, armazenada sob refrigeração.  

 

Figura 2- 9- Tamanho de partículas, índice de polidispersão e potencial zeta do 

carreador lipídico nanoestruturado e nanopartículas lipídicas sólidas produzidas com o 

tensoativo aniônico armazenadas em geladeira e em temperatura ambiente, analisadas 

por espalhamento dinâmico de luz, e foram produzidas em homogeneização de alta 

pressão em tempo contínuo de 10 minutos e analisadas por 60 dias.  

 
Fonte: Sales (2019) 

 

Na Figura 2-10 foi possível observar que as formulações armazenadas sob 

refrigeração, somente a CCTA-6 apresenta tamanho médio com uma variação abaixo de 

10% após 60 dias, mantendo em torno de 52nm ±5. Para os valores de PI mesmo com 

uma variação de 40% após 60 dias, somente a CCTA 6 armazenada sob refrigeração, 

obtinha um valor menor de 0,25. 

 

Foi observado para os dados de potencial zeta, variações entre 10 e 15 % após 

60 dias para CLN 2 e 6 armazenadas em temperatura ambiente, e para CLN 2 

armazenada sob refrigeração, após 60 dias sob a ordem de 3%. Para todas as 
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formulações de contendo CCTA como tensoativo, foi observado valores de potencial 

zeta acima de 35 mV até 55 mV. 

 

Figura 2- 10- Tamanho de partículas, índice de polidispersão e potencial zeta do 

carreador lipídico nanoestruturado e nanopartículas lipídicas sólidas produzidas com o 

tensoativo catiônico armazenadas em geladeira e em temperatura ambiente, analisadas 

por espalhamento dinâmico de luz, e foram produzidas em homogeneização de alta 

pressão em tempo contínuo de 10 minutos e analisadas por 60 dias. 

 

 
Fonte: Sales (2019) 

 

As SLN apresentam tamanho de partículas maiores que as CLN e os valores de 

potencial zeta também se apresentam diferentes. (FANG et al., 2008). A incorporação 

de óleo nas formulações ou o aumento do mesmo, causou um aumento de partícula, 

comparado com as formulações sem a incorporação do óleo. O mesmo foi visto nesse 

trabalho com o tensoativo não iônico, onde as formulações sem o óleo de citronela 

apresentavam tamanhos menores do que formulações que continuam o óleo e o oposto 

para tensoativos com carga (LSS e CCTA), onde com óleo de citronela obteve 

tamanhos menores (MAI et al., 2019). 
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A caracterização através dos valores de PI, pode determinar a homogeneidade do 

sistema, os valores de PI são entre 0 a 1, quanto mais perto do zero demostra que a 

dispersão é mais homogênea do que valores perto de 1 (AKHOOND ZARDINI et al., 

2018). 

 

O armazenamento também é um fator importante, onde o armazenamento em 

temperatura abaixo de 10ºC pode prevenir ou amenizar as transformações cristalinas em 

relação ao MEG e o bioativo. Foram apresentados pelo estudo que o armazenamento em 

geladeira é uma forma melhor de armazenar as amostras frente a sua estabilidade 

(AKHOOND ZARDINI et al., 2018; MAI et al., 2019).  

 

Freitas e Muller (1998) afirmam que o vários fatores podem influenciar no 

aumento de tamanho, e que esse aumento de tamanho pode ser justificado pelo valor de 

potencial zeta e agregação das partículas, onde valores de potencial zeta menor 

(ï20ïmV) , a repulsão das partículas são menores e com isso as partículas se agregam, e 

um fator que pode ajudar é a temperatura onde quanto maior a temperatura de 

armazenamento mais rápido pode ser agregação da mesma (FREITAS; MÜLLER, 

1998).  

 

Ainda sobre o potencial zeta, onde as formulações contendo o tensoativo 

catiônico apresentaram valores altos (entre 35 mv e 55 mV) em comparação as 

formulações com o tensoativo aniônico ambos classificados como tensoativos que 

possuem carga. Portanto o tensoativo que se sobressai frente aos outros é o tensoativo 

catiônico, possuindo um potencial zeta na faixa de -40 mV. O tensoativo não iônico, por 

não possuir carga, possui um potencial zeta próximo do zero, e com isso mais provável 

a agregação das partículas. O valor ideal de potencial zeta é ï30ïmV, que possui uma 

repulsão maior e com isso uma estabilidade maior frente a valores menores que causam 

floculação da formulação ou a instabilidade, com o passar do tempo (CHOI; ADITYA; 

KO, 2014)  

 

Dito isso, para prosseguir o trabalho optou-se por utilizar a formulação com o 

tensoativo catiônico, por possuir um potencial zeta maior em relação aos outros 

tensoativos, visto o fato também da proporção a ser escolhida foi com maior quantidade 

de lipídeo sólido, onde seu valor de PI é aproximadamente 0,2 o que significa que a 
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amostra é homogênea, em relação as outras formulações, sendo assim a proporção de 

1:1 em relação a lipídeo sólido  e líquido.  

 

2.4.5 Desenvolvimento da metodologia analítica para quantificação dos 

marcadores de citronelal, citronelol, e geraniol por cromatografia líquida de alta 

eficiência (CLAE)  

 

O desenvolvimento da metodologia foi realizado para possibilitar o doseamento 

dos marcadores de óleo de citronela por cromatografia líquida de alta eficiência 

(CLAE).  

 

O método desenvolvido apresentou tempo total de corrida de 22 minutos, com 

eluição do geraniol em 6 minutos, citronelal em 8 minutos e citronelol em 9 minutos, 

em um primeiro estudo e depois 13 para o geraniol e 15 minutos para o citronelol como 

mostra a figura 2-12, onde foi possível fazer a quantificação desses padrões e identifica-

los no óleo de citronela. As condições desenvolvidas possibilitaram a quantificação de 

ambos os padrões em um método de quantificação. Os resultados mostram que a 

proporção de acetonitrila e água (40:60), não proporcionou total separação dos picos do 

citronelal e citronelol  

 

Figura 2- 11- Cromatograma do óleo de citronela diluídos em metanol por 

cromatografia líquida de alta eficiência  (fase móvel acetonitrila:água (40:60); coluna 

C18; fluxo de 1 mL/min; volume de injeção 20 µL; detecção 210 nm e corrida de 22 

min) 

 
Fonte: Sales (2019) 
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Figura 2- 12- Cromatograma dos padrões geraniol, citronelal e citronelol 

diluídos em metanol por cromatografia líquida de alta eficiência (fase móvel 

acetonitrila:água (40:60); coluna C18; fluxo de 1 mL/min; volume de injeção 20 µL; 

detecção 210 nm e corrida de 22 min) 

 
Fonte: Sales (2019) 

 

Em seguida foram preparadas as curvas analíticas (Figura 2-13) dos três padrões 

de marcadores do óleo de citronela em faixas de concentrações diferentes.  

 

 

 

 

 



 88 

Figura 2- 13-Curvas analíticas dos marcadores geraniol, citronelal e citronelol 

por cromatografia líquida de alta eficiência (fase móvel acetonitrila:água (40:60); 

coluna C18; fluxo de 1 mL/min; volume de injeção 20 µL; detecção 210 nm e corrida 

de 22 min) 

 
Fonte: Sales (2019) 

 



 89 

Os gráficos apresentam a curva média e obteve-se a equação com o coeficiente 

de correlação linear (R2) de 0,9944 para citronelal, de 0,9991 para citronelol e de 0,9977 

para geraniol. Estes valores são considerados satisfatórios, onde a correlação linear deve 

ser igual ou maior que 0,99, conforme descrito na RDC 899/2003 (BRASIL; 

SANITÁRIA, 2003) 

 

O teor de citronelal presente no óleo de citronela é 37,56%, para citronelol é 

8,83% e para geraniol é 3,54%. Fontes Pinheiro et al. (2013) encontrou como os 

componentes majoritários do óleo de citronela o geraniol com 28,62%, o citronelal com 

23,62% e citronelol com17,10%, o método analítico utilizado foi a cromatografia 

gasosa acoplado com um espectrofotômetro de massa. Já Wany et al. (2013) descreve as 

porcentagens relacionadas a alguns  países distribuidores do  óleo de citronela, onde 

pode ser encontrado com concentrações de Citronelal (31.1-35.4%), Geraniol (22.4-

30.2%), Citronelol (7.4- 11.0%) e também Geraniol (50.1%), Citral (21.8%), Citronelal 

(11.8%), o métodos analítico também é cromatografia gasosa. Ambos os estudos 

demostram outra técnica analítica para a quantificação dos marcadores, utilizando 

CLAE foi possível obter resultados de acordo a esses autores em relação ao marcador 

citronelal. (FONTES PINHEIRO et al., 2013; WANY et al., 2013) 

 

2.4.6 Avaliação da liberação do óleo de citronela 

 

O estudo de liberação foi desenvolvido para avaliar a quantidade de óleo de 

citronela deixava as formulações em função do tempo de exposição a ambiente à 32 ºC 

e a fim de verificar a capacidade de extensão da liberação do óleo em razão de estar 

veiculado em sistema nanoestruturadoo Nesse estudo as placas de plásticas de 6 poços 

(Figura 2-14), contendo a formulação de CLN e os controles positivo e negativo, 

permaneciam em estufa por 8 horas e em tempos determinados de 0, 0,5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8 h eram recolhidas as amostras adicionando metanol (Figura 2-15), homogeneizando 

com um bastão e transferindo a amostra para um tubo falcon. O ensaio foi realizado em 

triplicata e as amostras analisadas por no CLAE. 
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Figura 2- 14- Ensaio de liberação do óleo de citronela em carreador lipídico 

nanoestruturado em função do tempo de exposição a ambiente em placa de 6 poços já 

contendo a formulação  

 
Fonte: Sales (2019) 

 

Para a investigação do ensaio de liberação foi escolhido a formulação de CCTA-

6 contendo o tensoativo cloreto de cetil trimetil catiônico, como tensoativo catiônico, e 

na proporção de 1:1 de lipídeo líquido e sólido, a quantidade de óleo utilizada nesse 

estudo foi de 7,5%, onde foi aumentado proporcionalmente todas as concentrações de 

lipídeo líquido e sólido. 

 

Figura 2- 15- Ensaio de liberação com a placa de 6 poços após a primeira 

retirada no tempo 0 e com o metanol para a resuspensão o próximo tempo de coleta   

  
Fonte: Sales (2019) 
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Conforme demostra a Figura 2-16, os três marcadores utilizados para quantificar 

o óleo de citronela na amostra apresentam uma porcentagem de evaporação similar, 

apesar da taxa de volatilização ser diferente entre eles (geraniol > citronelol > 

citronelal). Os dados sugerem que quantidade significativa do óleo de citronela 

permanece retido na formulação após 8 horas, indicando a extensão do seu tempo de 

volatilização, podendo resultar em liberação prolongada quando aplicado sobre a pele. 

Estudos como de Nuchuchua et al.(2009) onde estudou um repelente em  nanoemulsão 

composto por óleo de citronela, hairy basil e vetiver, utilizando como marcador o 

limoneno, e foi observado uma liberação controlada de 4,7 h. Sakulku et al. (2009) 

também utilizou a nanoemulsao para a incorporação, só do óleo de citronela com 

liberação de até 80% por 50 h, porém uma proteção contra mosquitos de até 2,9h 

(NUCHUCHUA et al., 2009; SAKULKU et al., 2009). 

 

Figura 2- 16 Perfis de liberação do óleo de citronela da formulação de CLN- 

CCTA6 em placa de 6 poços mantida a 32ºC. A quantificação dos marcadores do óleo 

de citronela foi realizada por cromatografia líquida de alta eficiência. Resultados são 

apresentados como porcentagens dos marcadores retidos nas formulações ao longo do 

tempo. 

  
Fonte: Sales (2019) 

 

O óleo de citronela possui a alta volatilidade, o que leva a sua rápida eliminação 

da superfície aplicada e, por consequência, um reduzido tempo de repelência, em geral 
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2 horas. Este tempo pode ser estendido com a adição de outros óleos ou substâncias 

(HARISMAH et al., 2017; NUCHUCHUA et al., 2009; TAWATSIN et al., 2001a). 

Neste sentido, ao avaliarmos o perfil de retenção do citronelal ao longo do tempo 

(Figura 2-16), principal responsável pela ação repelente e cuja concentração no óleo de 

citronela é uma das maiores, constatamos que a concentração do mesmo permanece 

próxima a 100% nas primeiras 4 horas, demonstrando a capacidade de retenção da 

formulação, sendo que a partir da quinta hora tivemos um salto na concentração do 

marcador (~140%) que após foi sendo eliminado lentamente (KONGKAEW et al., 

2011; TAWATSIN et al., 2001b; YADAV et al., 2014).  

 

É possível ver na Figura 2-16 que não é realizada a extração total do óleo no 

tempo zero, utilizando o metanol para solvente extrator, visto que no tempo zero a 

quantidade de citronelal é menor que nos outros tempos seguintes. Alex et al. (2011) 

utilizou como solvente para dissolver as nanopartículas lipídicas solidas para a injeção 

no CLAE, 1:1 cloroformio e metanol (AJI ALEX et al., 2011). Porém o mesmo não 

poderia ser utilizado para a extração na placa de acrílico, sendo assim optado apenas a 

utilização do metanol. 

 

Foi observado ainda na Figura 2-16 o oposto em nosso estudo o que  afirma 

Lertsatitthanakorn et al. (2008), onde pelo seu estudo que o citronelal é um marcador 

que tem uma liberação mais rápida que o citronelol e o geraniol, e que a quantidade do 

geraniol podem até aumentar com o tempo, a temperatura é um fator que ajuda na 

eliminação do citronelal e a alteração do mesmo (LERTSATITTHANAKORN et al., 

2008; MÄKI-ARVELA et al., 2003). 

O citronelal, o citronelol e o geraniol são moléculas formadas a partir de uma 

reação catalítica de citral, também é possível uma reação de hidrogenação catalítica para 

a produção de citronelol a partir do geraniol. Dito isso, é possível ver uma interação 

entre essas moléculas, o que justificaria o aumento de citronelol e geraniol, nos 

resultados analisados (MÄKI-ARVELA et al., 2003). 

Sakulku et al. (2009) afirma que a concentração do óleo de citronela também 

pode alterar a liberação do mesmo, afirmando que concentrações de 10% de tensoativo 

diminui a liberação conta 5% e 2,5%. Esse mesmo autor demostra que a liberação total 
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do óleo de citronela pode se dar em mais 50 horas, porém a eficácia contra os mosquitos 

se da por até 3 horas (SAKULKU et al., 2009). 

 

 2.4.6 Ensaio de permeação do óleo de citronela    

 

O ensaio de permeação é uma metodologia de pesquisa in vitro, na qual se 

utiliza células de Franz para avaliar a permeação do fármaco na pele, dando 

informações sobre a pele, a formulação e o fármaco. Esse teste ajuda também na 

triagem de toxicidade, onde pode fornecer aonde o fármaco se encontra, nas diferentes 

camadas da pele (NG et al., 2010). 

 

Esse estudo foi realizado para determinar a permeação da formulação de CLN 

CCTA 6 contendo óleo de citronela, comparado com o óleo de citronela livre 

incorporado em TCC e CLN sem o óleo de citronela, sendo coletas amostras do líquido 

receptor nos tempos 0,5, 2, 4, 6 e 24h. Também foi realizado swab da superfície da pele 

e coletado fragmento da derme e epiderme (DE) para avaliação da concentração dos 

marcadores do óleo de citronela nesses locais.  

 

Figura 2- 17- Ensaio de permeação em célula de franz das formulações de 

carreador lipídico nanoestruturado com e sem óleo de citronela, e TCC com o óleo de 

citronela produzidas com o tensoativo catiônico, da amostra de líquido receptor em 24 

horas, swab e derme e epiderme  

 
Fonte: Sales (2019) 
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Conforme demostra a Figura 2-17, a formulação CLN sem o óleo serviu como 

controle negativo e parâmetro de comparação para avaliação da formulação com o óleo. 

Foi possível analisar que houve permeação do óleo de citronela no líquido receptor em 

24 horas, e que a formulação permeia ao ponto de 28% do marcador citronelol aplicado 

ser encontrado no líquido receptor, indicando sua passagem pelo extrato córneo, 

epiderme e derme. Foi possível analisar também que mesmo depois de 24 horas cerca 

de 45% do citronelol aplicado permanece na superfície da pele, considerando a 

formulação aplicada, e que parte do marcador também permanece retido na fração da 

derme e epiderme analisada.  

 

Pardeike et al. (2009) afirma que estudos demostram que as nanopartículas 

lipídicas tem formação de uma película oclusiva na pele, e que essa película oclusiva 

que se forma tem capacidade de aumentar a hidratação pois, a perda da agua é 

diminuída com essa película, e as nanopartículas são mais oclusivas que 

micropartículas. Tal fato é observado nesse estudo, onde possuía uma alta quantidade de 

óleo de citronela depois de 24 horas, e que por causa da oclusão o óleo de citronela 

continuo permeando (PARDEIKE; HOMMOSS; MÜLLER, 2009). 

 

A formulação de TCC com óleo é possível obter permeação em torno de 5 % 

tanto no líquido receptor em 24 horas e na DE, sendo justificado que o TCC, um ácido 

graxo, é um promotor de permeação sendo assim permeando o óleo de citronela 

presente no meio. Além do TCC ser um promotor, o óleo de citronela também pode ser 

um promotor de permeação por ter na sua composição alguns terpenos e terpenóides, 

além da sua lipofilia (SOARES et al., 2015). 

 

Mesmo com o óleo de citronela por mais de 24 horas sobre a pele, seria necessário a 

avaliação do mesmo com teste com mosquitos. Sakulku et al. 2009 afirma uma 

liberação de quase 60 horas porém a mesma formulação não garante a repelência  por 

mais de 3 horas (SAKULKU et al., 2009). Nesse sentido a baixa liberação observada 

nesse parece ser coerente com esses resultados, de forma que após 24 horas ainda é 

possível encontrar citronela na formulação.  
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2.5 CONCLUSÃO  

 

Os resultados observados mostraram que para a incorporação do óleo de 

citronela é ideal a proporção de 1:1 MEG:OC pela caracterização térmica para 

nanopartícula lipídica sólida.  

Foi possível observar que a utilização do sistema de SLN como demostrou o 

estudo fatorial realizado, não é possível a incorporação do óleo de citronela com os 

tensoativos com carga e sim o sistema de CLN para todos os tensoativos utilizados, 

também foi possível observar o mesmo resultado na comparação dos sistemas por 

tamanho médio, PI e potencial zeta. 

O melhor tensoativo utilizado para a formação do sistema é o tensoativo 

catiônico, na proporção de 1:1 de MEG:TCC, com a mesma formulação a liberação do 

óleo de citronela em relação ao tempo, demostrou liberação de 8h.  

Somente o marcador citronelol foi utilizado para a quantificação do ensaio de 

permeação, que demostra que o controle positivo, no líquido receptor, derme e 

epiderme, e no swab tem sinal de óleo de citronela, observando uma liberação por mais 

de 24h.  
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