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Resumo

A nanotecnologia fundamenta-se no desenvolvimento de técnicas e ferramentas 

adequadas  para  posicionar  átomos  e  moléculas  em  locais  previamente  estabelecidos,  de 

maneira  a  obter  estruturas  e  materiais  de  interesse.  As  nanoemulsões  apresentam  como 

vantagens, melhor penetração de substâncias ativas na pele, melhor estabilidade, entre outras. 

O objetivo deste projeto foi desenvolver e avaliar nanoemulsões de Vitamina E em simulação 

de microgravidade, utilizando um Clinostato Tridimensional (3D) desenvolvido no Centro de 

Microgravidade/PUCRS. Este trabalho é parte de um projeto de Cooperação Internacional 

entre a  University of South Florida (USF/EUA) e a PUCRS. Amostras de nanoemulsão de 

Vitamina E produzidas na USF foram enviadas ao Laboratório de Farmácia Aeroespacial para 

a realização de experimentos em microgravidade simulada.  A amostra de nanoemulsão de 

Vitamina E foi dividida em três grupos: Controle, 24 e 48h em simulação de microgravidade. 

A seguir, estas foram submetidas a análises em Microscópio de Luz Polarizada, Microscópio 

Eletrônico de Varredura (MEV) e Mastersizer.  Posteriormente,  as mesmas amostras foram 

novamente submetidas à microgravidade simulada, gerando então os grupos Controle, 24h, 

48h e 96h, seguido de nova análise no Mastersizer. A análise dos resultados demonstrou que 

as  técnicas  empregando  Microscópio  de Luz Polarizada  e  MEV não permitiram observar 

diferenças  nas  partículas  e  que  a  Microscopia  eletrônica  empregando  técnica  úmida  não 

apresentou resultados compatíveis quando comparados com a análise de tamanho de partícula 

apresentado pelo Mastersizer, demonstrando que esta técnica não foi adequada para avaliação 

das nanoemulsões de Vitamina E. Com relação ainda ao primeiro experimento, foi observado 
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que houve uma alteração mínima do tamanho das partículas, quando a amostra foi submetida 

à  microgravidade  simulada.  Contudo, no segundo experimento  realizado 12 meses  após a 

preparação da nanoemulsão de Vitamina E, foi observado que houve um aumento do tamanho 

das  partículas  no  grupo controle.  Este  aumento  sugere  um princípio  de  instabilidade  por 

coalescência. Após a simulação de microgravidade por 24h houve uma retomada no tamanho 

original das partículas, mantendo uma linearidade. Isto sugere, que a microgravidade pode 

aumentar o período de estabilidade do produto, ou seja, aumentar o tempo de prateleira do 

produto nanoemulsão Vitamina E. Entretanto, novas análises precisam ser realizadas para a 

comprovação destes resultados.
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