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Introdução 

O timol é o composto majoritário encontrado 

no óleo essencial de tomilho, o qual apresenta 

várias atividades relatadas, como inseticida
1
 e 

antioxidante
2
. 

 

A microencapsulação de drogas e fármacos 

tem levado a numerosas pesquisas que avaliam a 

sua preparação com polímeros diversos, bem como 

a liberação controlada desses compostos, com o 

intuito de que esta ocorra lentamente com o tempo 

determinado, ou a partir da ocorrência de um 

determinado evento, no local e no momento 

adequado
3
.  

 

Este trabalho teve como objetivo preparar e 

caracterizar microesferas de PCL contendo o timol, 

para posterior controle de liberação. 

Resultados e Discussão 

As microesferas contendo timol foram 

preparadas utilizando o método de emulsificação 

seguido de evaporação do solvente. As proporções 

de timol/PCL estão descritas na Tabela 1. 

 

Tabela 1. Preparações com diferentes proporções 
de timol/PCL e taxas de agitação na preparação das 
microesferas. 

Proporção 
do 

timol/PCL 

 
Timol/g 

 
PCL/g 

Taxa de 
agitação/rpm 

1:4 0,075 0,3 700 
   900 
   1100 

1:5 0,060 0,3 700 
   900 
   1100 

 

 Após o processo de preparação das 

microesferas, estas foram avaliadas pela 

Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV), com o 

objetivo de observar a sua formação e característica 

morfológica (Figura 1). Para as amostras PCL/700 

rpm/timol 1:5, PCL/900 rpm/timol 1:5 e PCL/1100 

rpm/timol 1:5 foi observada a formação das 

microesferas. Enquanto que, para as amostras 

PCL/700 rpm/timol 1:4, PCL/900 rpm/timol 1:4 e  

PCL/1100 rpm/timol 1:4 não foi observada a 

formação das microesferas. 

 

 

 

 
 
Figura 1. MEV das amostras avaliadas, seguindo na 

horizontal, na primeira fileira (a- PCL/700 rpm/timol 

1:4, b- PCL/700 rpm/timol 1:5); na segunda fileira (c- 
PCL/900 rpm/timol 1:4, d- PCL/900 rpm/timol 1:5); 

na terceira fileira  (e- PCL/1100 rpm/timol 1:4, f- 

PCL/1100 rpm/timol 1:5). 

 

 Em paralelo foi realizado testes por 

cromatografia de camada delgada (CCD), 

evidenciando a presença do timol nas microesferas 

em todas as amostras. 

Conclusões 

 Pela análise do MEV foi observada somente 

a formação das microesferas das amostras PCL/700 

rpm/timol 1:5, PCL/900 rpm/timol 1:5 e PCL/1100 

rpm/timol 1:5. Sendo que para a amostra com a 

menor taxa de agitação (700 rpm) as microesferas 

ficaram mais definidas. 
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