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Introdução 

A poli(ε-caprolactona), PCL, é um polímero 

semicristalino, tenaz e flexível. Apresenta boas 

propriedades mecânicas e grandes potenciais para 

uso como biomaterial. Sua biocompatibilidade 

permite aplicações nos campos biomédicos e 

farmacêutico.
1
 O PCL apresenta boa solubilidade 

em solventes orgânicos comuns e pode ser 

degradado enzimaticamente. Isso amplia sua 

aplicação em embalagens, uma vez que pode 

aumentar a hidrofobicidade de alguns materiais sem 

fazer com que esse material perca sua 

biodegradabilidade. 
2 
O objetivo do presente trabalho 

é o desenvolvimento e caracterização de 

nanopartículas. Para posterior aplicação em 

embalagens com características visuais, comerciais 

e com baixa hidrofilicidade superficial.  

Resultados e Discussão 

    Dois tipos diferentes de nanopartículas (NPs) do 

polímero PCL foram obtidas pelo método de 

nanoprecipitação, que consistiu na mistura de uma 

fase orgânica em outra aquosa. A fase orgânica 

constituiu-se do polímero PCL e acetona (solvente 

orgânico). A fase aquosa foi composta pelo 

tensoativo polissorbato 80 (Tween® 80) e água 

deionizada (Milli-Q, Millipore). A diferença entre os 

dois tipos foram as concentrações dos materiais na 

síntese. As nanopartículas sintetizadas foram 

caracterizadas através de medidas de tamanho 

médio de partículas, potencial zeta e FT-IR. Testes 

subjetivos de inserção das NPs em filmes de 

carboximetilcelulose também foram realizados. Na 

avaliação subjetiva foram observadas as seguintes 

características: continuidade (ausência de rupturas e 

fraturas após a secagem), homogeneidade 

(ausência de partículas insolúveis visíveis a olho nú, 

zonas de opacidade ou de cores diferenciadas) e 

manuseabilidade (possibilidade de manusear o filme 

sem riscos de ruptura) 
3
.Na Tabela 1 nós podemos 

observar os valores de tamanho médio e potencial 

zeta para as nanopartículas sintetizadas. O valor de 

potencial zeta das nanopartículas mostra a 

estabilidade da solução sintetizada por nós. O que 

nos dá indício da estabilidade da suspensão desse 

tipo de nanopartícula para ser aplicado em filmes. 
 
 Tabela 1. Tamanho médio e potencial zeta de 
nanopartículas de PCL. 

NPs Tamanho Médio  Potencial Zeta 

Tipo 1 162,2  -22,5 

Tipo 2 116,4  -25,2  

    De acordo com as análises dos FT-IR obtidos, a 
presença de uma banda entre 1725-1700 cm

-1
 se 

refere à carbonila característica do PCL. Outro 
estiramento característico que aparece é em 2867–
2947 cm

−1
 que são referentes ao estiramento do 

grupo –CH2 presente no PCL. Os testes subjetivos 
preliminares obtidos com a inserção das 
nanopartículas nos filmes de carboximetilcelulose 
que mostraram continuidade, manuseabilidade e 
homogeneidade nos filmes. Essas características 
são favoráveis em termos visuais nas embalagens. 
As observações desses fatores subjetivos foram 
realizadas também nos filmes após um período de 
estocagem em condições laboratoriais (sem 
refrigeração e estocagem especial). E mesmo após 
esse período (15 dias), as características não 
variaram. Testes futuros serão baseados em 
análises de hidrofobicidade da superfície e testes de 
estabilidade térmica desses materiais. 

Conclusões 

    As NPs de PCL foram sintetizadas com sucesso, 

assim como a adição destas nos filmes resultando 

em propriedades como: continuidade, 

homogeneidade e manuseabilidade que foram 

efetivas. As NPs apresentaram potencialidade para 

melhoria de filmes nanocompósitos e futuros testes 

para aplicação em embalagens. 
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