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Introdução 

Nanoemulsão consiste em uma dispersão muito 

fina, composta por uma fase de óleo (tal como 

triglicerídeos ou hidrocarbonetos) e uma fase 

aquosa (água ou água com algum eletrólito ou 

poliol).
1
 A atividade antimicrobiana de certos 

compostos naturais, principalmente de óleos 

essenciais (OEs) extraídos de vegetais, foi 

comprovada há décadas. Grupos de pesquisa e 

indústrias do ramo têm considerado a possibilidade 

prática de aplicá-los direta ou indiretamente em 

matrizes alimentares, com a finalidade de substituir 

compostos sintéticos e agrotóxicos com 

propriedades antimicrobianas há muito utilizados.
2 

Outro interesse na utilização de óleos essenciais no 

trabalho é devido ao aroma, pois já é conhecido que 

certos aromas estimulam a atividade cerebral. O 

objetivo do presente trabalho é a preparação de 

nanoemulsões e otimização da síntese. Para 

posterior aplicação em embalagens ativas com 

características mecânicas satisfatórias, visuais e 

aroma agradável.     

Resultados e Discussão 

Para avaliar as melhores condições de síntese 

das nanoemulsões, foram realizadas medidas de 

tamanho médio nas suspensões. As nanoemulsões 

foram produzidas com óleo essencial de canela, 

pela agitação das soluções sob diferentes tempo-

velocidade de rotação em um homogeneizador 

Ultra-Turrax (Marconi). As suspensões obtidas 

foram avaliadas visualmente: presença de 

sedimentados ou não, opalescência e homogenia da 

solução e separação ou não de fase após período 

de repouso. Com a otimização desses fatores será 

escolhida a melhor nanoemulsão para se trabalhar. 

Inicialmente, foi estudada a influência da velocidade 

de agitação e o tempo de formação sobre o 

tamanho médio das gotículas formadas na emulsão 

de óleos essencial em água. As velocidades de 

agitação testadas foram de 7000, 12000 e 16000 

rpm, nos tempos de 2, 5  e 10 minutos. Inserção da 

nanoemulsão em filme de pectina, para visualização 

em microscopia eletrônica de varredura (MEV) da 

homogeneidade de distribuição. As suspensões 

obtidas não apresentaram visualmente presença de 

sedimentados. De acordo com os resultados 

obtidos, foi possível observar que as nanoemulsões 

apresentaram um decréscimo no tamanho das 

partículas com o aumento na velocidade de agitação 

durante a síntese. Nas nanoemulsões sintetizadas 

com velocidade de agitação de 7000 rpm no tempo 

de 2 minutos de síntese o tamanho médio foi de 

cerca de 292 ± 9 nm. Com o aumento no tempo de 

síntese para 5 e 10 minutos o tamanho apresentou 

um decréscimo com valores de 250 ± 11 nm e 140 ± 

12 nm. Essa característica foi observada também 

nas nanoemulsões sintetizadas com velocidade de 

agitação de 12000 e 16000 rpm. Uma diferença é 

que com a velocidade de agitação de 16000 rpm o 

tamanho médio das nanoemulsões foi de 

aproximadamente 31 nm com tempo de síntese de 

10 minutos. Outra característica interessante é que 

em um período de 30 dias as nanoemulsões não 

apresentaram separação de fase após período de 

repouso. Os tamanhos médios e as características 

visuais foram aproximadamente iguais aos obtidos 

após a síntese. Análises de microscopia eletrônica 

de varredura (MEV) dos nanocompósitos mostraram 

que as nanogotículas do óleo essencial dispersam 

de maneira uniforme na matriz de pectina. Esse 

resultado contribui para a expansão dessa linha de 

pesquisa e elaboração de projetos futuros, pois é 

satisfatório para a formação de um novo 

nanocompósito. 
       

Conclusões 

    As suspensões obtidas apresentaram tamanho 

nanométrico. Mostraram-se estáveis, devido a não 

sedimentação quando deixadas em repouso, por um 

período de 30 dias. Esses fatores são favoráveis à 

continuação da pesquisa na aplicação de 

nanoemulsões de óleos essenciais em embalagens 

ativas.    
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