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Introdução 
     Estudos têm demonstrado que a atividade da 
azadiractina, principal limonóide encontrado em 
sementes de Azadirachta indica (Nim), pode ser 
reduzida a quase 60% após 4 horas de exposição 
ao sol podendo chegar próximo a 50% após 15 
horas.1 Resultados obtidos no campo indicaram que 
extratos do Nim aplicados sobre as culturas podem 
permanecer ativos por cerca de três dias apenas3. 
Mesmo quando armazenado sob ideais condições, 
ao abrigo da umidade, luz e temperatura, o teor de 
azadiractina em óleos comerciais de Nim decai em 
função do tempo.2 Neste contexto, o presente 
trabalho teve como objetivo preparar micropartículas 
em pó, carregadas com extratos de Nim, e avaliar o 
seu desempenho em processos de fotodegradação. 

Resultados e Discussão 
     Extrato alcoólico da amêndoa de Nim foi obtido 
por maceração (40ºC). O extrato foi fracionado por 
extração líquido-líquido obtendo as frações n-
hexano e acetato de etila (AcOEt). A fração AcOEt 
foi utilizada na microencapsulação. O biopolímero 
utilizado no processo de microencapsulamento foi 
ligninas do bagaço de cana de açúcar que obtidas 
por extração alcalina. A eficiência de 
encapsulamento e de proteção contra foto-
degradação foram avaliados utilizado ligninas, em 
seu modo de natural de extração (Form 2) e 
oxidadas (Form 1) com peróxido de hidrogênio. As 
micropartículas foram preparadas promovendo 
inicialmente, por turbólise, uma nanoemulsão 
contendo a fração AcOEt, tensoativo e óleo de Nim 
(fornecido pela Baraúna Com. Ind. Ltda.). 
Posteriormente, a lignina foi adicionada a 
suspensão coloidal sendo novamente 
homogeneizada. Por ultimo, a suspensão coloidal 
foi seca utilizando a técnica de aspersão por Spray-
Drying, obtendo-se micropartículas em pó. 
     Para avaliar o ganho de estabilidade dos extratos 
de Nim contra a fotodegradação, as micropartículas 
foram incubada numa câmara e exposta a luz 
ultravioleta (UV-A e UV-B) por 6 dias. Como 
controle foi utilizado a fração AcOEt não 
encapsulada, exposta e não exposta a radiação UV. 

     Aliquotas foram retiradas em tempos pré-
definidos sendo, em seguida, quantitativamente 
analisadas por CLAE. O marcador de referencia 
empregado foi o limonóide azadiractina. 
     As microformulações preparadas apresentaram 
um ganho de estabilidade contra a fotodegradação 
(Fig. 1). As constantes de fotodegradação 
encontradas para as frações AcOEt protegida da 
luz, microformulada Form 1 e Form 2 e exposta a 
luz UV foram 0,166; 0,494; 0,695 e 0,759 h-1, 
respectivamente.  Os tempos necessários para 
fotodegradação de 50% da azadiractina, nas 
micropartículas (Form 1 e Form 2) foram 83 e 37% 
,respectivamente, superiores a amostra diretamente 
exposta a luz UV. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Curvas de degradação de azadiractina. Valores 
normalizados. 

A microformulação com ligninas oxidadas foi mais 
eficiente que ligninas naturais. Neste estudo, se 
observou um ganho de estabilidade da azadiractina 
microformulada utilizando as ligninas como 
envoltórias. As ligninas foram obtidas de resíduos 
(bagaço de cana-de-açúcar) do setor sucro-
energético. Este resíduo, abundante e barato, pode 
ser aplicado no desenvolvimento de novas 
formulações obtendo produtos com características 
diferenciadas como, p.ex., inseticidas de produtos 
naturais mais estáveis para controle de insetos 
pragas em campo. 

 

Conclusões 
     Microcápsulas preparadas com ligninas, foram 
eficiente na proteção de derivados de produtos 
naturais - fração AcOEt de Nim – em processos de 
fotodegradação. 
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