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Introdução 

O óleo de laranja possuem entre seus 
constituintes, flavonóides cítricos que apresentam 
atividade  anticancerígena, antimicrobiana e 
antioxidante [1]. De maneira similar, o óleo de açaí, 
devido à sua composição fitoquímica, apresenta 
uma versátil aplicação no campo da oncologia, 
atuação como agente antioxidante e antiflamatório. 
Além disso, o alto aporte de ferro do açaí o viabiliza 
para o uso no setor de contraste que possibilita a 
obtenção de sistemas teranósticos [2].  

No entanto, a natureza hidrofóbica do óleo de 
açaí e do óleo de laranja acaba impondo algumas 
limitações em sistemas que tenham como interesse 
a via de administração intravenosa [2] 

Um mecanismo para elevar a solubilidade de 
óleos essencias no plasma humano é sua 
encapsulação em sistemas coreshell contendo uma 
cobertura hidrofílica. Nesse cenário, o objetivo 
desse trabalho foi preparar formulações de 
partículas de Policaprolactona (PCL) e recobertas 
por Pluronic 127 contendo o óleo de açaí 
juntamente com o óleo de laranja.  

As partículas foram obtidas por nanopreciptação 
seguindo a metodologia descrita por Tavares et al., 
2017 [3] variando-se as proporções de óleo de açaí 
(OA) nas formulações (5%,10% e 15%) e 
mantendo-se fixa a proporção de 5% de óleo de 
laranja (OL) nas mesmas. As partículas foram 
caracterizadas quanto ao tamanho antes e após a 
liofilização e a atividade antioxidante. 

Resultados e Discussão 

 Os resultados de tamanhos das partículas 
(Figura 1) evidenciam a formação de partículas de 
até 250 nm antes da liofilização. Nos sistemas 
contendo apenas o OA, foi verificado um aumento 
no tamanho da partícula, que pode ser um indício 
da entrada do óleo no interior da nanopartícula. A 
adição do OL no sistema gerou um aumento no 
tamanho das partículas em relação as contendo 
apenas o açaí indicando a entrada desse segundo 
óleo no interior do sistema 
 No que tange o processo de liofilização observa-
se um grande aumento de tamanho das 
nanopartículas puras e das contendo apenas OA. A 
adição do óleo de laranja exibe um menor aumento 

de tamanho indicando um efeito crioprotetor desse 
óleo.  
Figura 1. Tamano das nanopartículas antes e após 
a liofilização. 

 
 Os resultados de EC50, utilizando o reagente 
2,2-Difenil-1-picril-hidrazil (DPPH), Figura 2, indicam 
que uma maior atividade antioxidante do óleo de 
laranja em relação ao óleo de açaí. A adição dos 
óleos simultaneamente nas formulações exibe um 
maior potencial antioxidante que os óleos usados 
isoladamente demonstrando para esta propriedade 
uma ação sinérgica destes óleos. 
Figura 2. DPPH das partículas obtidas 

 

Conclusões 

As análises dos sistemas evidenciam que o uso 
simultâneo de OL e AO geram partículas com 
menores aumentos de tamanho após a liofilização e 
exibem efeito sinérgico quanto a propriedade 
antioxidante 
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