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Introdução 

O objetivo principal deste projeto é a obtenção de 

nanopartículas núcleo-casca, garantindo que o 

núcleo fosse formado por cristal líquido e a casca 

promovesse a estabilização em meio aquoso. Para 

obter as nanopartículas, foi proposta uma 

combinação de um surfactante iônico, um surfactante 

etoxilado e um álcool graxo. Por isso, a primeira parte 

do estudo envolveu o estudo do comportamento de 

fases de diferentes misturas, seguido da 

caracterização estrutural, para otimização do melhor 

método de se obter as nanopartículas. Os 

surfactantes e álcoois graxos utilizados foram: (i) 

dodecil sulfato de sódio (C12, aniônico), n-dodecano 

polioxietileno glicol 10 (C12EO10) e n-dodecanol; (ii) 

cloreto de hexadeciltrimetilamônio (C16, catiônico), 

n-hexadecano polioxietileno glicol 20 (C16EO20) e n-

hexadecanol. Então, realizou-se a caracterização do 

sistema através de técnicas principais como: 

espalhamento de luz dinâmico (DLS), difração a laser 

(LD, linha Mastersizer), espalhamento de raios X a 

baixos ângulos (SAXS) e microscopia óptica. Pela 

literatura, já se esperava que a adição do álcool 

graxo ao surfactante iônico promovesse a formação 

de fase lamelar e água (2 fases). Por isso realizou-se 

a adição de um surfactante etoxilado, de forma que 

as cadeias de óxido de etileno deveriam dispersar e 

estabilizar núcleos manométricos de fase lamelar em 

água, propondo-se uma nova rota para a obtenção 

de nanopartículas núcleo-casca. 

As técnicas de DLS e LD permitiram obter o tamanho 

destas nanopartículas e também permitirá o estudo 

de sua estabilidade ao longo do tempo. Além disso, 

utilizou-se da técnica de Microscopia Óptica para 

auxiliar no entendimento das estruturas formadas, 

através da medição do tamanho das lamelas. 

 

 

Resultados e Discussão 

Através do estudo pode-se perceber algumas 
tendências de comportamento similares, porém 
outros comportamentos diferentes para os sistemas 
quando se utilizava de surfactante catiônico (CTAC) 
ou surfactante aniônico (SDS). Dessa forma, 
percebeu-se que as diferentes combinações tanto 
entre os pares quanto os trios de reagentes não 
seguia exatamente o mesmo comportamento ao se 
utilizar surfactantes de cargas diferentes. Para o 
sistema (i), mencionado anteriormente, também se 
estudou se havia efeitos significativos ao utilizar um 
surfactante etoxilado com maior teor de grupos EO e, 
portanto, também foi preparado o mesmo sistema, 
alterando-se o C12EO10 por C12EO23. 
Pela técnica de SAXS pode-se comprovar que o 
núcleo havia sido formado por cristais líquidos. Já a 
técnica de Microscopia óptica possibilitou observar-
se a fase lamelar com e sem luz polarizada. Após a 
adição do surfactante etoxilado comprovou-se pela 
Microscopia óptica que a fase lamelar de cristal 
líquido foi dispersada e estabilizada em meio aquoso. 

Conclusões 

Foi proposto um novo método para dispersar a fase 

lamelar na forma de nanopartículas em meio aquoso. 

Nas próximas etapas, pretende-se utilizar esse 

sistema para a incorporação de óleos e/ou moléculas 

hidrofóbicas. Assim, além de se propor um sistema 

novo, uma grande vantagem desse projeto é que se 

utilizariam apenas substâncias que já se encontram 

no mercado, para encapsulamento e liberação 

controlada de ativos hidrofóbicos. Portanto, este 

projeto poderia ser pensado em uma escala 

industrial, visto que as substâncias seriam de fácil 

acesso e proporcionariam aos produtos finais um 

custo de mercado. 
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