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Nanocápsulas e nanoesferas são largamente empregadas para fins biomédicos, principalmente por causa das suas 
potencialidades terapêuticas e à maior estabilidade durante o armazenamento e nos fluídos biológicos. Nanocápsulas  
poliméricas contendo óleo de andiroba foram preparadas por polimerizações de metacrilato de metila em miniemulsão, 
com diferentes concentrações de iniciador e diferentes temperaturas. O diâmetro médio das partículas não apresentou 
grandes variações durante a polimerização; porém, ocorreu alteração na taxa de reação e morfologia final em função das 
condições de polimerização. 
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Nanoencapsulation of andiroba oil via miniemulsion polymerization  

 
Nanocapsules and nanospheres are widely used for biomedical applications, mainly because of the therapeutic potential 
and greater stability in biological fluids and during storage. In order to obtain nanoparticles of methyl methacrylate 
containing andiroba oil, miniemulsion polymerizations were carried out using different concentrations of oil and 
initiator at different temperatures. The average particle diameters remained essentially constant throughout the batches 
and were not significantly affected by reaction conditions. On the other hand, reaction rates and particle morphology 
were affected by the analyzed operation conditions. 
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Introdução 

O controle da liberação de ativos em sítios de ação específicos, através da utilização de 

vetores capazes de permitir a otimização da velocidade de cedência e do regime de dosagem das 

substâncias, tem sido uma área de intensa pesquisa nos últimos anos. Dentre os vetores, incluem-se 

as micropartículas e os sistemas coloidais (lipossomas e nanopartículas). As nanopartículas 

constituídas por polímeros biocompatíveis e/ou biodegradáveis têm atraído maior atenção dos 

pesquisadores em relação aos lipossomas, devido às suas potencialidades terapêuticas e à maior 

estabilidade nos fluídos biológicos e durante o armazenamento [1]. 

As nanopartículas dividem-se basicamente em nanocápsulas e nanoesferas, sendo que estas 

últimas são estruturas matriciais nas quais os compostos ativos podem estar adsorvidos na 

superfície, aprisionados ou dissolvidos na matriz. Já as nanocápsulas, por sua vez, têm uma casca 

polimérica e um núcleo interno; normalmente, as substâncias ativas ficam dissolvidas no núcleo, 

mas também podem estar adsorvidas na superfície. É importante ressaltar que: “o desenvolvimento 

de nanoformulações é um dos trabalhos de formulação mais complexo” [2]. 
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 Além do potencial incremento das propriedades de dissolução de fármacos hidrofóbicos, as 

nanopartículas podem apresentar outras vantagens biofarmacêuticas, tais como: aumento na 

biodisponibilidade, melhoria na proporcionalidade de doses, redução da variabilidade em indivíduos 

alimentados ou em jejum, redução da variabilidade inter-pacientes e melhoria na taxa de absorção 

(tanto em humanos quanto em animais) [3]. 

As formas farmacêuticas de liberação controlada, mesmo apresentando muitas vantagens, 

possuem limitações. Algumas delas estão relacionadas ao uso de fármacos com baixo tempo de 

meia-vida, com dificuldade de absorção no trato gastro-intestinal ou muito potentes; à 

impossibilidade de interrupção do efeito terapêutico imediato, em caso de intoxicação ou 

intolerância; ao risco de acúmulo do fármaco que apresenta velocidade de eliminação lenta e 

dificuldade de adaptação da posologia às diferentes farmacocinéticas interindividuais [4]. Tais 

fatores levam a um maior cuidado antes do delineamento de uma nova forma farmacêutica com esta 

tecnologia.  

 Exemplos de técnicas que podem ser empregadas para obtenção de nanocápsulas[5] incluem 

inchamento osmótico, encapsulação de um não solvente, emulsão de água-em-óleo-em-água, 

inchamento com um solvente, polimerização em miniemulsão e incorporação de um agente 

expansor. Na polimerização em miniemulsão, o monômero se encontra pré-disperso em gotas de 

50-500 nm, estabilizadas pela combinação de um surfatante e de um co-estabilizador[6,7]. O 

surfatante tem a função de estabilizar as gotas de monômero, evitando a coalescência. Já o co-

estabilizador retarda a degradação de Ostwald (degradação difusional), sendo sua escolha um fator 

fundamental para a estabilidade da formulação [5]. Portanto, na polimerização em miniemulsão as 

gotas de monômero constituem o locus primário da polimerização e idealmente cada gota pode se 

comportar como um “nano-reator” [8]. 

A aplicabilidade das nanocápsulas para fins biomédicos pode ser aumentada, se forem 

usados materiais biodegradáveis e biocompatíveis. O mesmo acontece no mercado cosmético, no 

qual o desenvolvimento de produtos com o maior número de componentes de origem natural, 

especialmente os de origem vegetal, explorando de forma racional a biodiversidade brasileira, 

cresce continuamente. Ademais, há grande interesse tanto do mercado nacional quanto do 

internacional na utilização de componentes de origem natural, principalmente se existirem estudos 

científicos que comprovem a segurança, eficácia e comprometimento com o desenvolvimento 

sustentável [9]. 

A lecitina natural é formada por fosfolipídeos não tóxicos, sendo biocompatível, 

biodegradável e proveniente de fontes renováveis como a soja. A lecitina estabiliza microemulsões 
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na presença de co-estabilizadores e solventes orgânicos através da redução tensão interfacial entre 

as fases orgânica e aquosa. 

O óleo de andiroba é extraído da Carapa guianensis, com ocorrência da América Central até 

o norte da América do Sul (Venezuela, Equador, Colômbia, Peru e Brasil). No Brasil, é encontrado, 

principalmente no estado do Amazonas e denominado andiroba, andirova, carapinha e iandiroba. As 

indústrias farmacêutica e cosmética têm grande interesse por este óleo, que possui ação 

antiinflamatória e analgésica, principalmente em dores reumáticas e artrite [10], antialérgica, além de 

servir como repelente de insetos[11; 12], devido aos seus compostos bioativos [13]. 

Por ser altamente hidrofóbico, o óleo de andiroba é adequado para atuar como co-

estabilizador, reduzindo a degradação difusional das gotas de monômero. Por não ser um solvente 

do PMMA, este óleo também é adequado para a formulação de nanocápsulas. Em um trabalho 

anterior, foi possível a obtenção de nanocápsulas estáveis via polimerização de metacrilato de 

metila (MMA) em miniemulsão usando co-estabilizador (Neobee M-5) e surfatante (Lecitina) 

biocompatíveis e biodegradáveis [5]. Em outro estudo [14], avaliou-se o efeito da concentração da 

fase orgânica e de surfatante sobre a cinética, o diâmetro médio e o número de partículas nas 

reações de polimerização de MMA em miniemulsão usando Miglyol 812, como co-estabilizador, e 

lecitina, como surfatante. O objetivo deste trabalho é o desenvolvimento de nanocápsulas 

poliméricas biocompatíveis de óleo de andiroba (ativo e co-estabilizador), variando as 

concentrações de iniciador (AIBN) e a temperatura reacional. 

 
 
Experimental  
 

Materiais 

O monômero utilizado foi o metacrilato de metila (MMA) da Arions Química e o iniciador 

foi o 2,2’-azo-bis-isobutironitrila (AIBN) da Vetec Química. Como surfatante, empregou-se a 

lecitina (Alfa Aesar) e o óleo de andiroba (Beraca) foi utilizado como co-estabilizador e ativo a ser 

encapsulado. As miniemulsões foram obtidas com o auxílio de um dispersor de ultrasom Fisher 

Scientific, Sonic Dismembrator Model 500. As reações de polimerização ocorreram em ampolas de 

vidro, com temperatura controlada por um banho termostático, modelo MQBTCA-100, da marca 

MicroQuímica.  

 

Obtenção das Nanocápsulas de PMMA com Óleo de Andiroba 

Inicialmente, os componentes da fase orgânica (MMA, lecitina, AIBN, óleo de andiroba), 

Tabela 1, foram pesados e misturados por 20 minutos em agitador magnético. Em seguida, a fase 
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orgânica foi adicionada à fase aquosa (água) e procedeu-se agitação por mais 15 minutos, em 

agitador magnético. A miniemulsão foi obtida utilizando um dispersor por ultrasom, com amplitude 

de 60%, durante 4 minutos a 10ºC para evitar a decomposição do iniciador e, conseqüentemente, a 

antecipação do início da reação de polimerização. 

Após as etapas de preparação, as amostras da miniemulsão foram acondicionadas em 

ampolas de vidro e imersas em um banho termostático, a 70ºC. Ampolas distintas, previamente 

identificadas, foram retiradas do banho em intervalos regulares de tempo e tiveram a reação de 

polimerização interrompida através da adição de 3 a 5 gotas de solução de hidroquinona a 1% em 

massa. 

 

Tabela 1: Formulações  das diferentes reações para obtenção das nanopartículas. 

Experimentos 1 2 3 4 5 6 
Água (g) 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 

Óleo de Andiroba (g) 3,000 3,000 3,000 3,000 4,200 1,800 
MMA (g) 3,000 3,000 3,000 3,000 1,800 4,200 

Lecitina (g) 0,120 0,120 0,120 0,120 0,120 0,120 
AIBN (g) 0,070 0,210 0,023 0,070 0,070 0,070 

Temperatura de Reação (ºC) 70 70 70 55 55 55 
móleo andiroba/mMMA 1 1 1 1 70/30 30/70 

 

Análise Gravimétrica 

A massa de polímero foi calculada a partir do resíduo seco, obtido pela evaporação de uma 

amostra de látex em uma estufa da marca Marconi, modelo MA 030 provida de ventilação forçada, 

a temperatura de 60°C por, pelo menos, 12 horas. Para calcular a massa de polímero seco, foi 

subtraída a massa de sólidos não poliméricos (emulsificantes, co-estabilizadores, iniciadores) e a 

massa de hidroquinona, adicionada para interromper a polimerização. 

 

Diâmetro médio das partículas (Dp) 

O tamanho médio das partículas foi obtido utilizando um equipamento Zeta Sizer Nano S - 

Malvern Instruments, baseado na técnica de espalhamento dinâmico de luz. As amostras de látex 

(1ml) foram diluídas em 3ml de água saturada de MMA (15g/L), para evitar a difusão do 

monômero das gotas para o meio. 

 

Microscopia Eletrônica de Transmissão (MET) 

Para avaliação da morfologia e estimativa do tamanho das nanocápsulas sintetizadas, 

realizaram-se análises de microscopia eletrônica de transmissão em um equipamento da marca 

JEOL, modelo JEM 1011, a 80 kV, do Laboratório Central de Microscopia Eletrônica – LCME, da 
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Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC. Para análise das amostras, 1ml de látex foi diluído 

em 10ml água destilada e uma gota deste látex diluído foi pingada sobre a grade de cobre com filme 

de formvar. Após a secagem as grades contendo as amostras foram recobertas com fina camada de 

carbono, via “sputter coating”, para aumentar a estabilidade do PMMA sob o feixe de elétrons, e 

levadas ao MET para a análise. 

 

Resultados e Discussão  

 

As miniemulsões obtidas apresentaram homogeneidade e ausência de separação de fases, 

devido à boa estabilidade proporcionada pelo surfatante lecitina e pela alta concentração de óleo de 

andiroba, que também atua como co-estabilizador, retardando a degradação difusional. O diâmetro 

médio das partículas não apresentou grandes variações do início ao final das reações de 

polimerização, comprovando a estabilidade alcançada (Tabela 2) e mostrando que o mecanismo 

preponderante de nucleação é o de nucleação das gotas de monômero formadas no ultrassom. 

Apenas na reação Exp 6 (Tabela 2), realizada com a menor relação óleo/MMA (30/70), pode ser 

observada uma redução acentuada do diâmetro da nanocápsula em relação ao diâmetro da gota da 

miniemulsão, evidenciando o significativo efeito estabilizador do óleo de andiroba na 

polimerização.  

 

                                   Tabela 2: Comparação entre tamanho das gotas e nanopartículas dos experimentos 

 

Efeito da concentração de iniciador 

A Figura 1 apresenta a evolução do diâmetro de partícula (Dp) nos experimentos 1, 2 e 3, 

realizados com diferentes concentrações de iniciador. Não foi possível observar uma variação 

considerável de tamanhos, indicando que as miniemulsões formadas apresentaram tamanhos de 

partículas estáveis e que o aumento da concentração de iniciador não levou a um aumento da 

concentração de partículas pelos mecanismos de nucleação micelar e homogênea. Entretanto, 

observa-se uma variação nas conversões alcançadas, como já poderia ser esperado. 

 

 Reação 
Dp inicial – gotas 

(nm) 
Dp final - partículas 

(nm) 
Dp final / Dp inicial 

Exp 1 220 218 0,99 
Exp 2 227 210 0,93 
Exp 3 218 218 1,00 
Exp 4 256 230 0,89 
Exp 5 342 321 0,94 
Exp 6 249 192 0,77 
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Figura 1: Evoluções do diâmetro médio das partículas e conversão dos experimentos 1 a 3 – efeito da concentração de iniciador. 

 

 

Enquanto na reação com menor quantidade de iniciador (Exp 3 com AIBN/3) houve a 

formação predominante de partículas com morfologia núcleo casca, na reação com maior 

quantidade de iniciador (Exp 2 com AIBN/3) pode ser observada a formação de partículas com 

múltiplas oclusões, além das partículas com estrutura núcleo-casca (Figura 2). Velocidades elevadas 

de polimerização ocasionam um rápido aumento da viscosidade no interior das partículas, o que 

aumenta a influência do controle cinético sobre a morfologia das partículas e faz com que a 

morfologia de equilíbrio termodinâmico para este sistema (núcleo-casca) não seja necessariamente 

alcançada [15].  

 

 I/3 

                         
Figura 2: Efeito da concentração de iniciador na morfologia das nanocápsulas de PMMA com óleo de andiroba. Barra de tamanhos = 100 nm. 

 

 

Efeito da relação óleo/monômero  

Os experimentos 4, 5 e 6 foram realizados a temperatura de 55ºC, variando-se as relações 

entre o óleo de andiroba e o MMA. Os diâmetros médios de partículas foram menores no 

experimento 6, onde a concentração de óleo era de 30%. No experimento com 70% de óleo de 

andiroba, experimento 5, os tamanhos encontrados foram um pouco superiores, podendo ser um 

efeito do aumento da viscosidade da fase orgânica, que, por sua vez, aumenta a resistência ao 

rompimento das gotas durante a etapa de sonificação. Com relação à conversão, a menor 

Exp 3 - AIBN/3 Exp 2 - AIBN*3 
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temperatura originou reações mais lentas e, mesmo com o aumento do tempo reacional, as 

conversões finais não foram muito elevadas (Figura 3). 

 

               
 Figura 3: Evoluções do diâmetro médio das partículas e da conversão dos experimentos 4 a 6 – efeito da relação óleo/monômero. 

 

 

A Figura 4 apresenta micrografias das reações realizadas com diferentes relações óleo de 

andiroba/MMA. Pode ser observado que a redução da relação óleo de andiroba/MMA resulta na 

formação de partículas com variadas morfologias, como por exemplo, núcleo-casca, múltiplas 

oclusões, meia lua e esfera cheia. No experimento 5, realizado com a maior relação óleo/MMA, 

foram formadas predominantemente partículas com a morfologia núcleo-casca. Quanto menor a 

relação óleo/MMA, maior é o aumento da viscosidade das partículas durante a polimerização e, 

consequentemente, maior é a contribuição do controle cinético sobre a morfologia. Adicionalmente, 

como a concentração de iniciador foi a mesma nestas três reações, aquela com mais monômero tem 

relação Iniciador/Monômero menor, resultando, possivelmente, em massas molares mais altas, o 

que por sua vez também contribui para o aumento da viscosidade das partículas. 

 

Efeito da temperatura de reação  

Nos experimentos 1 e 4 usou-se a mesma concentração de reagentes, mas com diferentes 

temperaturas. Quanto ao diâmetro médio de partículas, observou-se pequena variação. A taxa de 

reação, conforme esperado, foi menor no experimento realizado na menor temperatura (55ºC) 

(Figura 5). Comparando-se experimentos em que foi variada a temperatura reacional (55ºC e 70ºC), 

com relação à morfologia das cápsulas obtidas, nota-se que a reação a temperatura menor leva à 

formação de nanocápsulas com multinúcleos, enquanto a polimerização leva à formação de 

partículas com múltiplos núcleos. Esta observação pode ser compreendida, se levarmos em conta os 

fenômenos que durante a polimerização o óleo de andiroba é segregado do polímero formado e as 

gotas de óleo migram para o interior da partícula, coalescendo gradativamente. A execução da 

reação a uma temperatura mais baixa leva à obtenção de um polímero com massa molar mais alta e 
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uma maior viscosidade da partícula para uma mesma conversão. Esse fenômeno também aumenta a 

possibilidade de vitrificação da partícula, devido à maior distância da temperatura de transição 

vítrea do PMMA. Ou seja, estes fatores aumentam a viscosidade das partículas e, 

consequentemente, diminuem a mobilidade das gotas de óleo de andiroba, aumentando o efeito do 

controle cinético sobre a morfologia das partículas (Figura 6). 

 

                          

                              

                            
Figura 4: Efeito da relação óleo de andiroba/MMA das nanocápsulas de PMMA com óleo de andiroba. Barra de tamanhos Exp 5 : 1 µm (esquerda) e 

200 nm (direita), Exp 4 : 1 µm  (esquerda) e 100 nm (direita), Exp 6 : 0,5 µm (esquerda) e 100 nm (direita). 

 
Conclusões  
 

Os dados aqui apresentados mostram que é possível a obtenção de nanocápsulas de PMMA 

e óleo de andiroba através de reações de polimerização em miniemulsão, utilizando o óleo de 

andiroba como não solvente ao polímero. Mostrou-se que a concentração de iniciador, a relação 

óleo de andiroba/monômero e a temperatura reacional influenciam significativamente a morfologia 

das nanocápsulas. A depender das condições de polimerização, podem ser formadas nanocápsulas 

com morfologia do tipo casca-núcleo (a morfologia mais estável termodinamicamente) ou com 

múltiplos núcleos (que aparecem quando a viscosidade da partícula polimérica impede a 

Exp 5: óleo/MMA=70/30  

Exp 4: óleo/MMA=50/50  

Exp 6: óleo/MMA=30/70  



Anais do 10o Congresso Brasileiro de Polímeros – Foz do Iguaçu, PR – Outubro/2009 

coalescência das gotas de óleo de andiroba segregadas durante a polimerização). Esta observação 

abre oportunidades para o controle da morfologia das nanocápsulas através da manipulação das 

condições de polimerização. 

 

              
Figura 5: Evoluções do diâmetro médio das partículas e conversão dos experimentos 1 e 4 – efeito da temperatura. 

 

                     
Figura 6: Efeito da temperatura reacional na morfologia das nanocápsulas de PMMA com óleo de andiroba. Barra de tamanhos = 100 nm (esquerda) 

e 200 nm (direita). 
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