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Resumo 

O crescimento populacional aliado à elevada demanda por alimentos tem maximizado 

o uso de diversos agroquímicos visando o controlo eficiente de pragas e o alcance de 

elevados rendimentos de colheitas nas práticas agrícolas. No entanto, durante a 

aplicação de agroquímicos, grandes proporções das formulações aplicadas não atingem 

o alvo desejado, resultando em impactos ambientais e danos à saúde humana e animal. 

Os solventes e tensioativos, além dos aditivos utilizados nas formulações 

convencionais, podem não ser sustentáveis e trazer efeitos prejudiciais ao meio 

ambiente e saúde humana, principalmente aos manipuladores de formulações que 

estão expostos a níveis excessivos desses compostos e dos seus ingredientes ativos 

(i.a.). Deste modo, é necessário e urgente reduzir os riscos da aplicação de pesticidas 

no ambiente e proteger os recursos naturais. A utilização de nanopesticidas tem sido 

considerada uma excelente estratégia para o controlo de pragas, uma vez que o 

aproveitamento de nanomateriais para o encapsulamento de i.a. minimiza a quantidade 

de i.a. necessária para atingir a produção agrícola, aumenta a solubilidade e a 

estabilidade dos i.a., bem como controla/direciona a sua libertação no meio ambiente. 

Neste contexto, o presente trabalho teve como objetivo principal sintetizar e caracterizar 

nanoformulações sustentáveis à base de lípidos (SLN e NLC) que contêm os i.a. dos 

fungicidas Imazalil (IMZ) e Cimoxanil (CIM). Para tal finalidade, as sínteses das SLN e 

NLC foram otimizadas utilizando metodologias de produção isentas de solventes 

orgânicos e caracterizadas de acordo com o tamanho médio e distribuição de partículas, 

carga de superfície, estrutura (difração de raio-X e FTIR), estabilidade térmica (DSC e 

TG) e eficácia de encapsulamento (EE). Os resultados obtidos relacionados com as 

análises térmicas, FTIR e difração de raio-X sugerem a ocorrência da incorporação dos 

i.a. na matriz lipídica. As NLC foram mais estáveis ao longo do tempo nas temperaturas 

de armazenamento 4 e 25ºC quando comparadas com as SLN mostrando-se eficazes 

para o encapsulamento do IMZ, atingindo uma EE de 99,99%.  No entanto, as NLC 

aumentaram significativamente de tamanho em todos intervalos de tempo (0, 30, 90 e 

120 dias) e em ambas as temperaturas após o encapsulamento do IMZ, enquanto a 

instabilidade das NLC após o encapsulamento do CIM, foi favorecida pelas reduzidas 

temperaturas de armazenamento (4ºC). Por conseguinte, o encapsulamento dos i.a. 

IMZ e CIM é possível, especialmente em NLC e pode constituir uma estratégia valiosa 

e segura para a aplicação sustentável de pesticidas. 

 

Palavras-chave: Pesticidas; Nanopartículas lipídicas; Imazalil; Cimoxanil 
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Abstract 

Population growth associated with high demand for food has maximized the use of 

various agrochemicals aimed at efficient pest control and achieving high crop yields in 

agricultural practices. However, during the application of pesticides, large proportions of 

the applied formulations do not reach the desired target, resulting in environmental 

impacts and damage to human health. In addition, solvents and surfactants/additives 

widely used in conventional formulations may not be sustainable and can lead to harmful 

effects on the environment and human health, especially to the handlers of these 

formulations who are exposed to excessive levels of these compounds in addition to their 

active ingredients (a.i.). Therefore, it is urgently and necessary to reduce the risks of 

pesticide application on the environment and to protect natural resources. The use of 

nanopesticides has been considered an excellent strategy for the control of pests and 

pathogens, since the use of nanomaterials for the encapsulation of pesticide a.i. 

minimizes the amount of a.i. needed to achieve agricultural production, increases 

solubility and stability of the a.i. as well as, controls its release and target in the 

environment. In this context, the present work aimed at synthesizing and characterizing 

sustainable lipid-based nanoformulations (SLN and NLC) containing the fungicide a.i. 

Imazalil (IMZ) and Cymoxanil (CIM). For this purpose, the synthesis of SLN and NLC 

were optimized using organic solvent-free production methodologies and characterized 

according to average particle size and distribution, surface charge, structure (X-ray 

diffraction and FTIR), thermal stability (DSC and TG) and encapsulation efficiency (EE). 

The results obtained related to thermal analysis, FTIR and X-ray diffraction suggest the 

occurrence of incorporation of a.i. in the lipid matrix. NLC dispersions were more stable 

over time (0, 30, 90 and 120 days) at the two storage temperatures (4 and 25ºC) when 

compared to SLN dispersions and proved to be effective for the encapsulation of a.i. IMZ, 

reaching an EE of 99.99%. However, NLC significantly increased in size at all time 

intervals and at both temperatures after IMZ encapsulation, while NLC instability after 

CIM encapsulation was favored by the reduced storage temperatures (4°C). Therefore, 

encapsulation of i.a. IMZ and CIM is possible, especially in NLC, and can constitute a 

valuable and safe strategy for the sustainable application of pesticides. 

 

Keywords: Pesticides; Lipid Nanoparticles; Imazalil; Cymoxanil 
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STA             Simultaneous Thermal Analysis 

HPLC             Cromatografia Líquida de Alta Eficiência  
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I. Introdução 

1. Utilização de agroquímicos: Benefícios e riscos associados 

A crescente população mundial exigiu, ao longo do tempo, um aumento das 

práticas agrícolas, nomeadamente, a nível alimentar [1]. Com o desenvolvimento da 

produção agrícola, os patógenos nas plantas, as pragas biológicas e variedades de 

culturas geneticamente modificadas ou resistentes a doenças começaram a surgir e a 

captar maior atenção [2]. Deste modo, o crescimento populacional aliado à elevada 

demanda por alimentos tem maximizado o uso de pesticidas e fertilizantes visando o 

controlo de pragas e o alcance de elevados rendimentos de colheitas [3]. 

Os pesticidas são compostos utilizados para controlar pragas, patógenos, ervas 

daninhas e herbívoros. Podem ser classificados com base no seu organismo-alvo 

pretendido como herbicidas, inseticidas, nematicidas, moluscicidas, rodenticidas, 

bactericidas, microbicidas e fungicidas para controlar os agentes bióticos. Também 

incluem desinfetantes e repelentes [4]. No entanto, os riscos associados à utilização de 

pesticidas ultrapassam os seus efeitos benéficos. O uso generalizado de pesticidas 

pode conduzir à (i) contaminação do solo, das massas de água (superficiais e 

subterrâneas), ar e alimentos; (ii) redução da biodiversidade de ecossistemas aquáticos 

e terrestres e (iii) bioacumulação na cadeira alimentar dos pesticidas e/ou dos seus 

respetivos resíduos causando diversos problemas de saúde aos animais e humanos [5]. 

Alguns estudos indicam que a aplicação de pesticidas pode ser cancerígena e citotóxica 

[6] e pode também produzir distúrbios da medula óssea e nervos [7], infertilidade [8] e 

doenças imunológicas e respiratórias [9]. Além disso, com a utilização excessiva de 

pesticidas e por vezes inadequada, algumas pragas podem desenvolver resistência 

genética ao uso de determinados agroquímicos [10]. Outra questão preocupante é a 

perda de eficácia do ingrediente ativo (i.a.) após a pulverização foliar devido às 

condições ambientais (vento, humidade, temperatura) [11] e/ou decomposição por 

fotólise, hidrólise e atividade microbiana [12]. Sendo assim, para atingir o controlo das 

pragas, recorre-se a aplicações frequentes e/ou com quantidades superiores de 

pesticidas em relação às que são realmente necessárias nos campos agrícolas, que 

pode resultar num aumento da contaminação ambiental, além dos elevados custos [13]. 

Atualmente, são quase 500 i.a. aprovados na União Europeia (UE), com vendas 

de 360 milhões de kg por ano [14]. França, Espanha, Itália e Alemanha, respondem com 

mais de dois terços das vendas de pesticidas na UE. Enquanto alguns países europeus 

aumentaram as suas vendas de pesticidas durante 2011-2018 ((Chipre (+ 94%) e 
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Áustria (+ 53%)), Portugal foi o país que registou a maior redução nas vendas (-43%), 

seguindo-se da Irlanda (-28%) e República Checa (-27%) [14]. De acordo com os dados 

globais, as categorias de pesticidas mais vendidas em 2018, foram atribuídas aos 

fungicidas e bactericidas (45%) seguida dos herbicidas (32%) e inseticidas (11%) [14]. 

 Os fungicidas são ferramentas importantes para o controlo de doenças em 

múltiplas culturas e são frequentemente aplicados para prevenir a disseminação de 

fungos patogénicos de plantas que podem ameaçar significativamente a produção 

agrícola [15, 16]. Existem, no entanto, preocupações sobre o impacto negativo dos 

fungicidas na saúde humana e no meio ambiente [17]. Com o seu uso contínuo, o 

problema da resistência aos fungicidas está a manifestar-se e os fungos patogénicos 

estão a tornar-se cada vez mais resistentes [18].  

 Dentre os fungicidas mais vendidos na UE em 2018, destacam-se os 

fungicidas inorgânicos (53%), que são compostos à base de cobre (Cu) e enxofre (S), 

sendo estes também permitidos na agricultura biológica [14]. No entanto, apesar dos 

fungicidas à base de cobre serem os mais utilizados, principalmente em viticultura (por 

exemplo, a calda bordalesa (CuSO4
+ Ca(OH)2) que tem sido usada há mais de um 

século), o uso extensivo e intensivo destes produtos pode resultar, devido à lixiviação 

das plantas tratadas e deposição de folhas senescentes, no acúmulo e contaminação 

de Cu nos solos [19]. O acúmulo de Cu em solos devido ao uso intensivo de fungicidas 

à base de Cu pode revelar-se um fator prejudicial, não só para a saúde das plantas, mas 

para outros organismos terrestres [20] e até mesmo aquáticos [21]. Como este 

composto se encontra na “Lista de candidatos a substituição” (Reg. UE n.º 1107/2009), 

há a necessidade do desenvolvimento de novas formulações para não só maximizar o 

efeito em pragas como também diminuir o seu impacto ambiental. Além das formulações 

à base de Cu, outros tipos de fungicidas, neste caso orgânicos, têm sido aplicados nas 

práticas agrícolas, como o Imazalil (IMZ) [22] e o Cimoxanil (CIM) [23], que foram alvos 

de estudo no presente trabalho. 

1.1. Imazalil 

O Imazalil (IMZ) é um fungicida sistémico para uso pós-colheita em bananas, 

tomates, pepinos, frutas cítricas e em tratamentos de sementes de cevada e trigo antes 

da sua plantação. Este fungicida é utilizado para proteger plantações de frutas e 

vegetais ou safras pós-colheita da podridão e aumentar a vida útil do produto no 

mercado. Também é utilizado como medicamento antimicótico em medicina e como 

biocida na formulação de madeira e materiais de construção [24, 25]. O IMZ é 

classificado como “Provavelmente cancerígeno em seres humanos”, de acordo com a 
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Agência de Proteção Ambiental dos EUA e pertence ao grupo dos derivados de imidazol 

e triazol (fungicidas azólicos) que inibem a síntese da parede celular dos fungos através 

da inibição da biossíntese de ergosterol e, por essa razão, o mecanismo de uma enzima 

específica do citocromo P450 é interrompido [26, 27]. O ergosterol está presente em 

vários organismos que atuam na homeostase, fluidez e permeabilidade da membrana 

celular dos fungos, a depleção de ergosterol causa danos estruturais e funcionais, 

originando a inibição do crescimento fúngico [28]. Como o IMZ não é seletivo para 

fungos, pode interagir e inibir uma ampla gama de enzimas do citocromo P450 em 

organismos não-alvo e ter efeitos indesejáveis. Assim, a avaliação citogenotóxica do 

IMZ é importante para encontrar os seus riscos em espécies não-alvo [25, 29, 30].  

O IMZ é estável por pelo menos 8 semanas a 4,5°C, dispondo de uma meia-vida 

no campo de 150 dias [31, 32]. O IMZ é uma molécula quiral com um estereocentro e é 

aplicado na sua forma racémica. Este composto tem dois enantiómeros: R ou (-) e S ou 

(+) (Figura 1), que podem diferir na sua atividade biológica expressa em termos de 

eficácia ou toxicidade, bem como na cinética e vias de degradação [29].  

 

 

Figura 1- Estrutura dos enantiómeros do Imazalil: (S)-Imazalil (esquerda) e (R)-Imazalil (direita). (Adaptado da 
referência [33]). 

 
Além do seu efeito na redução de pragas, resíduos de IMZ já foram detetados 

em vegetais, frutas e sumos de fruta, amostras de solo, águas e organismos aquáticos 

e, portanto, a exposição a fungicidas azólicos pode ser uma preocupação para os 

ecossistemas e saúde humana. Devido à utilização generalizada do IMZ no meio 

ambiente, organismos não-alvo, particularmente organismos aquáticos, podem ser 

adversamente afetados [34-39]. Além da preocupação ambiental, um estudo publicado 

recentemente observou que a exposição de camundongos fêmea em gestação ao 

fungicida IMZ resultou em alterações graves, como disrupção intestinal e interrupção da 

circulação entero-hepática de ácidos biliares nas gerações futuras [40]. 
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1.2. Cimoxanil 

O Cimoxanil (CIM) é fungicida de aplicação foliar com propriedades sistémicas 

pertencente à família química das cianoacetamida-oximas. Este fungicida encontra-se 

em duas formas isoméricas E e Z, com predominância da configuração E devido ao 

menor impedimento estéreo [41, 42]. A estrutura molecular do CIM está representada 

na Figura 2. 

 

 

Figura 2- Estrutura molecular do Cimoxanil. (Adaptado da referência [43]). 

 
O CIM é eficaz contra o míldio (Phytophthora infestans) da videira e o míldio da 

batateira e do tomateiro [44]. Como o CIM não é um fungicida persistente para ser usado 

isoladamente, a sua atividade biológica pode ser melhorada misturando-o com 

fungicidas protetores [45, 46], como o mancozebe e folpete. Por essa razão, o CIM é 

extensivamente usado em combinação com outros fungicidas em diversas culturas, 

como em vinhas (associado às formulações de cobre), tomateiro e em culturas de 

pimento ou alface, por exemplo [47].  

Apesar do CIM ter diversas vantagens como elevada eficácia, baixa toxicidade, 

fraca persistência, penetrar em profundidade nos tecidos vegetais e exercer uma ação 

preventiva e curativa nas espécies-alvo, o número de estudos sobre o seu 

comportamento no ambiente é muito limitado [48]. No entanto, como este fungicida é 

frequentemente usado, já foi detetado em água potável [49, 50] e pode induzir toxicidade 

em diversos organismos, como em peixes [51] e ratos [52].  

2. Legislação para o uso sustentável de pesticidas  

A legislação, política e normas da UE, como o Green Deal e Política Agrícola 

Comum (PAC), aplicáveis à agricultura, visam garantir sistemas alimentares mais 

saudáveis e sustentáveis no que diz respeito aos aspetos económicos, sociais e 

ambientais. A diretiva 2009/128/CE do parlamento e conselho europeu [53] instituiu um 

programa comunitário para uma utilização sustentável de pesticidas através da 

diminuição dos riscos e dos efeitos nefastos na saúde humana e no ambiente 

associados à sua aplicação. Para tal efeito, elabora planos de ação nacionais que 
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promovam objetivos quantitativos, metas, medidas e calendários para reduzir os riscos 

da aplicação de pesticidas e para a introdução e a otimização de práticas alternativas a 

fim de reduzir a utilização dos mesmos.  

A Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU) é uma agenda 

constituída por 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) que visam o 

desenvolvimento sustentável em âmbito económico, social e ambiental. Os objetivos 2 

e 12 – “Erradicar a Fome” e “Produção e Consumo Sustentáveis” respetivamente, 

salientam a relevância do aumento da produtividade agrícola com sistemas sustentáveis 

de produção e práticas resilientes garantindo a redução do desperdício e a proteção dos 

recursos naturais e ecossistemas [54].  

De acordo com o Pacto Ecológico Europeu, haverá uma redução de 50% na 

aplicação de fitofármacos na próxima década, já que a sua aplicação apresenta um risco 

elevado para a biodiversidade, para os ecossistemas e para a saúde humana [55]. No 

entanto, esta redução não é acompanhada pela viabilização de alternativas eficazes 

para o controlo de pragas. Deste modo, para reduzir o impacto drástico do uso de 

pesticidas na agricultura, existe a necessidade de produzir novos métodos para 

controlar o desequilíbrio ambiental. Neste contexto, a aplicação da nanotecnologia na 

proteção de plantas tem influenciado a área  da agricultura e aumentado a produção 

agrícola [56], podendo ser uma alternativa mais sustentável para a continuidade de 

aplicação de pesticidas nas produções agrícolas. 

3. Nanotecnologia na agricultura e o seu papel no 

desenvolvimento de formulações de pesticidas 

A agricultura tem vindo a evoluir e consequencialmente as práticas agrícolas 

convencionais têm-se transformado em práticas inteligentes com o envolvimento da 

nanotecnologia que fornece uma nova plataforma para alcançar um equilíbrio dinâmico 

entre a produção agrícola e a sustentabilidade ambiental [57, 58].  

A nanotecnologia é um campo de pesquisa interdisciplinar que apresenta um 

amplo espectro de aplicação em diferentes áreas como a agricultura, medicina, catálise, 

energia eletrónica e meio ambiente [59]. Nesta tecnologia, estudam-se materiais de 

tamanho nanométrico (1–1000 nm) e as suas aplicações, incluindo nanofertilizantes, 

nanopesticidas e nanosensores. Nesta faixa de tamanho, as nanopartículas (NPs) 

possuem propriedades químicas, físicas e óticas específicas e únicas [56, 60]. Na 

agricultura, a nanotecnologia é uma aplicação de destaque que desenvolve ferramentas 

inovadoras para o tratamento de sementes, germinação, crescimento e 

desenvolvimento de plantas, controlo de pragas, distribuição de pesticidas, distribuição 
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de fertilizantes, distribuição de material genético, deteção de agroquímicos tóxicos, e 

deteção de patogénicos [61]. 

Em relação à distribuição de pesticidas nos campos agrícolas, a nanotecnologia 

oferece uma melhoria da gestão de pragas e patógenos através do desenvolvimento de 

nanopesticidas, os quais têm proporcionado muitas oportunidades para a aplicação 

segura de agroquímicos [62]. O modo de aplicação de pesticidas tradicionais geralmente 

envolve o uso de concentrados emulsionáveis (EC) que consistem numa grande 

quantidade de i.a. dissolvido em solventes orgânicos na presença de altos níveis de 

tensioativos e outros aditivos. Normalmente, os solventes, tensioativos/aditivos usados 

não são sustentáveis e podem causar efeitos nefastos para o meio ambiente e 

manipuladores das formulações. Estudos publicados anteriormente [63] demonstraram 

claramente que a formulação comercial é frequentemente mais tóxica para espécies 

não-alvo quando comparada com o i.a. isolado, sendo esta toxicidade aumentada 

atribuída aos excipientes. Por essa razão, algumas formulações de pesticidas atuais e 

a sua aplicação são desvantajosas, pois não são sustentáveis e podem, em última 

instância, afetar a saúde humana devido à presença de resíduos em alimentos e outras 

matrizes como água, ar ou poeiras, como descrito anteriormente. Neste contexto, a 

comunidade científica  tem desenvolvido diferentes tipos de nanoformulações para o 

encapsulamento do i.a. de pesticidas, tais como, nanoemulsões [64], nanopartículas 

lipídicas [65], nanopartículas poliméricas [66], além de  nanopartículas de óxido de 

metais [67]. 

A aplicação de nanopesticidas representa um desenvolvimento científico 

promissor e oferece uma variedade de benefícios, incluindo maior eficácia, durabilidade 

e redução nas quantidades de i.a. com o objetivo de minimizar ou eliminar quaisquer 

potenciais impactos nos ecossistemas e na saúde humana [68]. O nanoencapsulamento 

de pesticidas consiste na compartimentalização de um ou mais i.a. em vetores 

orgânicos, inorgânicos ou híbridos, cujo tamanho se situa na escala nanométrica. Este 

processo é usado especialmente em i.a. de pesticidas hidrofóbicos uma vez que a sua 

solubilidade em água é um fator limitante. Esta ferramenta proporciona maior 

estabilidade do i.a. e melhora a sua dispersão em meio aquoso. Além disso, os 

nanomateriais protegem os i.a. contra a sua decomposição prematura (proteção contra 

agentes externos, tais como temperatura, luz e humidade que podem reduzir a sua 

eficácia) e levam a uma libertação controlada do i.a. no ambiente. A libertação 

controlada aumenta a eficácia na manipulação de pragas e reduz as doses requeridas 

no tratamento das culturas, diminuído assim, a exposição humana e os riscos 

ambientais relacionados [62, 65, 69]. 
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3.1. Nanomateriais para o transporte e libertação de fungicidas 

Como referido nas seções anteriores, a utilização de fungicidas desempenha um 

papel crucial na produção agrícola. No entanto, o desenvolvimento de formulações de 

fungicidas mais sustentáveis e com elevada seletividade contra estirpes de fungos 

resistentes é de extrema urgência [70]. Uma abordagem promissora é o 

desenvolvimento de nanomateriais que já estão a ser utilizados como fungicidas e 

encontram-se disponíveis comercialmente, como é o caso da formulação Nano Guard 

(Vision Mark Biotech).  

Neste contexto, diferentes tipos de NPs têm vindo a ser desenvolvidos como 

fungicidas e também para o encapsulamento de i.a. de fungicidas. NPs de fungicidas 

podem ser consideradas como nanomateriais que possuem na sua estrutura 

propriedades antifúngicas e podem ser utilizados isoladamente contra os patógenos, 

como é o caso das NPs de cobre, prata, ouro, dióxido de titânio e de zinco [71]. Há 

inúmeros estudos publicados que demonstram a eficácia de NPs de cobre (CuNPs) 

contra fungos patogénicos em plantas. Por exemplo, um estudo conduzido por Kanhed 

e colaboradores (2014) relatou que CuNPs revestidas por brometo de cetiltrimetilamónio 

com tamanho de partículas de 3-10 nm, apresentaram elevada atividade antifúngica 

contra as espécies Phoma destructiva, Curvularia lunata, Alternaria 

alternata and Fusarium oxysporum [72]. Outros estudos relevantes demonstraram que 

CuNPs/CuONPs/Cu2ONPs (11-14 nm) sintetizadas com diferentes tensioativos (laurato 

de sorbitano, polietilenoglicol 1000 e polietilenoglicol 8000) apresentaram maior eficácia 

no tratamento contra Phytophthora infestans em tomateiros (Lycopersicon esculentum) 

utilizando menores doses de cobre em comparação com produtos comerciais à base de 

cobre [73]. Recentemente, Lopez-Lima e colaboradores (2021) verificaram que CuNPs 

(200-500 nm) revestidas com citrato, não só foram eficientes como agentes antifúngicos 

no tratamento da murcha de Fusarium (Fusariose) em tomateiros como também 

melhoraram o crescimento das plantas através da libertação controlada de 

micronutrientes [74].  

As NPs de prata (AgNPs) também têm sido amplamente utilizadas para o 

controlo de doenças fúngicas em plantas [75-78] e demonstrado elevada atividade 

antifúngica contra A. alternata, Sclerotinia sclerotiorum, Macrophomina 

phaseolina, Rhizoctonia solani, Botrytis cinerea e C. lunata [79]. AgNPs estabilizadas 

com polivinilpirrolidona (9-16 nm) foram testados relativamente à sua atividade fungicida 

contra diferentes leveduras e bolores como Candida albicans, Candida krusei, Candida 

tropicalis, Candida glabrata, e Aspergillus brasiliensis demonstrando efeitos antifúngicos 

significativos contra as  espécies testadas [77]. Estudo recentes observaram que AgNPs 
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(50-90 nm) sintetizadas utilizando extratos de Panax ginseng exibiram excelente 

atividade antifúngica contra espécies de Fusarium graminearum, F. avenaceum, F. 

poae, and F. sporotrichioides [80]. 

Além das NPs metálicas, as NPs de quitosana têm igualmente sido investigadas 

no controlo de doenças fúngicas de plantas por possuírem propriedades antifúngicas de 

largo espectro [81, 82]. Sathiyabama e colaboradores (2016) reportaram que NPs de 

quitosana preparadas pelo método químico de gelificação iónica (~83 nm) protegeram 

as plantas de Orysa sativa L. (arroz) contra Pyricularia grisea [83]. Além disso, os 

autores também demonstraram que NPs de quitosana (~89, 8 nm) sintetizadas pelo 

método biológico (através de proteínas isoladas de Penicillium oxalicum) inibiram o 

crescimento de P. grisea, Alternaria solani e F. oxysporum  [84]. Recentemente, Kheiri 

e colaboradores (2017) revelaram que NPs de quitosana com diferentes diâmetros de 

partículas (180-595 nm) foram similarmente eficazes no tratamento contra F. 

graminearum in vitro e em condições de estufa utilizando o trigo como planta modelo 

[85]. 

Como mencionado anteriormente, além das NPs serem utilizadas isoladamente 

na prevenção e tratamento de doenças fúngicas em plantas, algumas NPs, tais como 

poliméricas, lipídicas e de sílica, podem ser utilizadas como transportadoras de i.a. de 

fungicidas, através do encapsulamento, adsorção ou associação do i.a. Por exemplo, o 

encapsulamento do fungicida piraclostrobina em NPs de quitosana-ácido lático resultou 

num tamanho de partículas de 77-128 nm e comparativamente ao concentrado 

emulsionável de piraclostrobina a 25%, demonstra melhor atividade fungicida  contra 

Colletotrichum gossypii [86]. Outros estudos relevantes com NPs poliméricas 

compararam a eficácia do fungicida carbendazim isolado, do fungicida encapsulado em 

nanocápsulas de quitosana/pectina (128-389 nm) e da formulação comercial com 

carbendazim (WP 50) e concluíram que a nanoformulação inibiu 100% o 

desenvolvimento das espécies F. oxysporum e Aspergillus parasiticus a 1 ppm, 

enquanto o i.a. isolado inibiu 97,2% (F. oxysporum) e 100% (A. parasiticus) e a 

formulação comercial demonstrou uma inibição de 70% para F. oxysporum e 58% para 

A. parasiticus a 1 ppm. Além disso, os autores observaram que não houve efeito tóxicos 

da nanoformulção na germinação das plantas Cucumis sativa, Zea mays e L. 

esculantum [87]. Campos e colaboradores (2015) utilizaram dois tipos de NPs: (poli(ε-

caprolactona) e nanopartículas de lípido sólido (SLN) para o encapsulamento de 

carbendazim e/ou tebuconazol e observaram que o encapsulamento dos fungicidas em 

ambas as NPs diminuíram a toxicidade em células de preoteoblastos (MC3T3-E1) e 

fibroblastos (Balb/c 3T3) comparativamente à formulação comercial (Tebuzim 250 SC). 



FCUP 
Síntese e caracterização físico-química de nanomateriais de lípido sólido para o 

encapsulamento de ingredientes ativos de fungicidas: uma alternativa mais sustentável 
 

  
 

27 

 
No entanto, estes estudos de citotoxicidade indicaram que as SLN com os fungicidas 

foram mais tóxicas para as células HeLa quando comparadas com as NPs poliméricas 

e a formulação comercial [88]. Apesar dos dados obtidos por Campos e colaboradores 

serem de interesse para as práticas agrícolas, não houve nenhum estudo para avaliar 

a eficácia destes nanofungicidas em espécies-alvo.  

As SLN têm sido igualmente utilizadas para o encapsulamento de óleos 

essenciais de Zataria multiflora para aplicações antifúngicas. As NPs obtidas 

apresentaram tamanho de partícula de cerca de 255 nm e demonstraram ter maior 

eficácia em diferentes tipos de espécies de fungos patogénicos (Aspergillus ochraceus, 

Aspergillus niger, Aspergillus flavus, A. solani, R. solani e Rhizopus stolonifer) [89]. Além 

das SLN e NPs poliméricas, as NPs de sílica mesoporosa (MSiNP) também têm sido 

desenvolvidas para o encapsulamento de agentes antifúngicos, como demonstrado por 

Cao e colaboradores (2018) ao sintetizar MSiNP para a libertação controlada de 

piraclostrobina, obtendo tamanho de partículas de 410 nm e elevada eficácia contra a 

espécie Phomopsis asparagi [90]. Recentemente, sistemas inteligentes de libertação de 

i.a. dos fungicidas que são responsivos aos patógenos de plantas, foram sintetizados 

utilizando MSiNP para o encapsulamento de procloraz com a finalidade de controlar 

doenças provocadas por Sclerotinia sclerotiorum [91]. Os dados obtidos demonstraram 

que este nanosistema (~65 nm) libertou o fungicida eficazmente em resposta à presença 

da espécie patogénica e promoveu uma proteção mais eficiente contra S. sclerotiorum 

em comparação com a formulação emulsionável de procloraz.  
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4. Nanopartículas lipídicas: Uma alternativa sustentável para a 

libertação controlada de fungicidas  

As NPs lipídicas foram desenvolvidas no início dos anos noventa através de 

métodos de produção distintos, por dois investigadores e colaboradores diferentes: M.R. 

Gasco em Itália [92]  e R. H. Müller e J. S. Lucks na Alemanha [93]. Há dois tipos de 

NPs lipídicas com matriz sólida: as nanopartículas lipídicas sólidas (SLN, do inglês Solid 

Lipid Nanoparticles) e os vetores lipídicos nanoestruturados (NLC, do inglês 

Nanostructured Lipid Carriers), que diferem na sua estrutura lipídica interna, a matriz 

das NLC é menos ordenada comparando com a matriz das SLN, como pode ser 

observado pela Figura 3. 

 

 

Figura 3- Nanopartículas lipídicas: Nanopartículas lipídicas sólidas, SLN (esquerda); Vetores lipídicos 
nanoestruturados, NLC (direita). (Adaptado da referência [94]). 

 

4.1. Nanopartículas lipídicas sólidas (SLN) e Vetores lipídicos 

nanoestruturados (NLC) 

Devido a algumas limitações das nanoemulsões, lipossomas e NPs poliméricas, 

lípidos foram propostos como sistemas de entrega alternativos [95], uma vez que têm 

diversas vantagens (Tabela 1). 

 

Tabela 1- Vantagens das SLN comparativamente a lipossomas e NPs poliméricas. (Adaptado da referência [96]). 

Limitações 
Vantagens das SLN 

relativamente a lipossomas 

Vantagens das SLN 

relativamente a NPs 

poliméricas 

Solventes orgânicos 

Evita solventes orgânicos 

quando desejado. 

 

Evita solventes orgânicos 

quando desejado. 
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Preparação e 

reprodutibilidade 

Excelente reprodutibilidade e 

produção em larga escala 

viável. 

 

Excelente reprodutibilidade e 

produção em larga escala 

viável com método de 

homogeneização de alta 

pressão (baixo custo) como 

método de preparação. 

Estabilidade 

Maior estabilidade do i.a. 

devido à matriz lipídica de 

núcleo rígido. 

Aumenta a estabilidade do 

produto cerca de 3 anos. 

 

Biodegradabilidade 

Os dois são biodegradáveis. Os lípidos das SLN são 

fisiológicos e biodegradáveis 

e, portanto, apresentam 

melhor biocompatibilidade e 

esterilização. 

Binding, aprisionamento e 

libertação 

As SLN impõem maior 

eficácia de aprisionamento 

para i.a. hidrofóbicos (uma 

vez que não contêm um 

núcleo aquoso com bicamada 

lipídica como os lipossomas). 

Permite a libertação 

controlada (semelhante a 

NPs poliméricas) e 

direcionamento do i.a. ao 

local-alvo através de 

revestimentos e/ou adsorção 

de ligantes específicos à 

superfície das SLN. 

A libertação do i.a. é 

extremamente específica 

para o local-alvo nas SLN, 

enquanto as NPs poliméricas 

podem libertar o i.a. em locais 

não específicos ou mostrar 

uma libertação imprevisível. 

 

As SLN têm geralmente forma esférica, com um diâmetro na faixa dos 50 a 

1000 nm e são constituídas por lípidos (numa concentração 0,1 – 30%, m/m) que têm 

a particularidade de permanecerem sólidos à temperatura corporal e ambiente. Nos 

constituintes destas formulações, está incluído um tensioativo (associado a co-

tensioativos, se necessário), numa concentração 0,5 - 5% (m/m), que tem a 

capacidade de estabilizar as NPs e prevenir a sua aglomeração. Também está 
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associado um sistema de solventes adequado e na sua matriz lipofílica sólida podem 

ser incorporados os i.a. lipofílicos [94, 97]. Dependendo de sua estrutura, os lípidos 

podem ser divididos em ácidos gordos com diferentes comprimentos na cadeia 

hidrocarbonada, ésteres de ácidos gordos, álcoois gordos, ceras, glicerídeos com 

diferentes estruturas ou misturas de mono-di-e triglicerídeos. A escolha do lípido pode 

influenciar a capacidade de incorporação do i.a., o comportamento de libertação 

controlada e a estabilidade das SLN. Os tensioativos e sais orgânicos são 

normalmente utilizados como emulsificantes e são selecionados com base na escala 

equilíbrio hidrófilo-lipófilo (em inglês, Hydrophilic-lipophilic balance (HLB)), onde um 

valor alto indica uma molécula hidrofílica e um valor baixo indica uma molécula 

hidrofóbica [96, 98].  

As SLN são muito semelhantes às emulsões de óleo em água (O/A), mas o lípido 

líquido (óleo) da emulsão é substituído por um lípido sólido, produzindo nanopartículas 

lipídicas sólidas [99]. Estas NPs são compostas por uma matriz de núcleo hidrofóbico 

sólido revestido com uma camada de fosfolípido em monocamada. A porção lipofílica 

dos fosfolípidos é incorporada na matriz lipídica (Figura 4). O estado sólido da matriz 

possibilita a libertação controlada do i.a. e proporciona a proteção dos i.a. contra a sua 

degradação [100, 101]. 

 

Figura 4- Representação da estrutura das nanopartículas lipídicas sólidas. (Adaptado da referência [102]). 
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A incorporação de i.a. nas SLN pode ser descrita através de três modelos [103] 

(Figura 5).  

A: SLN tipo I ou modelo de matriz homogénea;  

B: SLN tipo II ou modelo com i.a. “em concha”;  

C: SLN tipo III ou modelo do núcleo enriquecido com i.a. 

As diferenças morfológicas entre os três modelos dependem das propriedades 

do i.a., da composição da matriz (natureza e concentração dos tensioativos e lípido), da 

solubilidade do i.a. no lípido fundido e do método e temperatura de produção 

selecionado para a sua preparação [104, 105].  

 

 

Figura 5- Representação esquemática dos três modelos de incorporação do i.a. na matriz das SLN. (Adaptado da 
referência [106]). 

 
No modelo tipo I (Figura 5A), o i.a. está disperso homogeneamente no núcleo 

lipídico. Neste modelo, as SLN podem libertar o i.a. de modo prolongado. No modelo 

tipo II (Figura 5B), é formado um núcleo lipídico livre de i.a. e um invólucro sólido externo 

com lípido e i.a. Durante o processo de arrefecimento, o primeiro a precipitar será o 

lípido, criando um núcleo de lípido livre de i.a. e um aumento da concentração do i.a. no 

lípido remanescente. Quando o i.a. atinge a sua saturação, forma-se uma camada 

solidificada que contém tanto o i.a. como o lípido. Neste caso, a libertação imediata do 

i.a. é favorecida devido à adsorção das moléculas de i.a. na zona superficial. Estes dois 

tipos de SLN podem ser preparados através do método de homogeneização de alta 

pressão (HAP). No modelo tipo III (Figura 5C), o núcleo do i.a. está rodeado por uma 

camada lipídica, ou seja, quando a concentração do i.a. está próxima da sua 

concentração de saturação no lípido e quando a concentração de saturação é 

ultrapassada, o i.a. precipita levando à formação de um núcleo enriquecido com i.a. com 

uma cobertura lipídica. Neste modelo, pode-se observar uma libertação prolongada do 

i.a. [103, 107, 108]. 
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As SLN possuem diversas vantagens, como: (i) melhorar a biodisponibilidade do 

i.a. aprisionado; (ii) reduzir a “mobilidade” do i.a. devido à solidez dos lípidos; (iii) reduzir 

a biodegradação do i.a.; (iv) são utilizados lípidos biodegradáveis; (v) o uso de solventes 

orgânicos pode ser evitado durante a síntese, diminuindo assim, a toxicidade das SLN; 

(vi) cinética de libertação controlada e a entrega do i.a. pode ser direcionada para um 

local específico; (vii) os compostos utilizados para a produção das SLN são de baixo 

custo podendo ser produzidas em larga escala; (viii) são estáveis contra a coalescência; 

(ix) podem ser liofilizadas, aumentando desta forma, a sua estabilidade físico-química; 

(x) protegem quimicamente os compostos lábeis contra a sua degradação; (xi) não 

produzem nenhum metabólito tóxico [101, 102, 109-111]. No entanto, apesar dos 

benefícios apresentados, as SLN apresentam algumas limitações, tais como: reduzir a 

capacidade de carga do i.a. devido à sua estrutura cristalina; alterar os perfis de 

libertação do i.a.; o i.a pode ser expulso após a transição lipídica durante o seu 

armazenamento; o conteúdo de água das dispersões é relativamente alto (70-99,9%); 

têm tendência a gelificar e a formar agregação/aglomeração das partículas; possuem 

baixa capacidade de carga para i.a. hidrofílicos devido aos efeitos de partição durante 

o processo de produção e baixa estabilidade física de solução aquosa [112-116]. Deste 

modo, para superar os problemas relacionados com as SLN, as NLC foram 

desenvolvidas, as quais possuem igualmente uma matriz lipídica sólida à temperatura 

ambiente e corporal. No entanto, a matriz é composta por uma mistura de lípido sólido 

e lípido líquido (por exemplo, um óleo). Além disso, as NLC contêm uma fase aquosa 

composta por um tensioativo/mistura de tensioativos. Normalmente, o lípido sólido é 

homogeneizado com o lípido líquido numa proporção de 70:30 até 99,9:0,1; enquanto o 

teor de tensioativo varia entre 1,5-5% (m/v) [114, 117]. A adição do lípido líquido distorce 

a formação de cristais lipídicos perfeitos e proporciona uma matriz lipídica menos 

ordenada com mais espaço para os i.a. (Figura 6), além de promover uma redução no 

ponto de fusão da matriz. Comparativamente às SLN, as NLC têm uma capacidade de 

carga maior e há menor possibilidade da expulsão do i.a. após a síntese e durante o 

seu período de armazenamento. As NLC têm menor teor de água que as SLN, podem 

aumentar a solubilidade do i.a. na matriz lipídica e exibir perfis de libertação mais 

controlados. Além disso, NLC têm menor suscetibilidade a gelificar durante o período 

de preparação e armazenamento [94, 118]. 
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Figura 6- Diferença entre a estrutura da matriz das partículas SLN e NLC. (Adaptado da referência [119]). 

 
Tal como nas SLN (Figura 5), há três modelos para exemplificar a incorporação 

do i.a. nas NLC: 

A: NLC tipo I ou modelo do cristal imperfeito; 

B: NLC tipo II ou modelo amorfo; 

C: NLC tipo III ou modelo múltiplo. 

Na Figura 7, representada abaixo, está presente um esquema dos diferentes 

tipos das NLC. O primeiro modelo (Figura 7A) é obtido a partir de uma mistura de lípidos 

sólidos e lípidos líquidos, estando este último presente em menor quantidade. Isto gera 

uma matriz com imperfeições onde o i.a. fica alojado. Como a quantidade de óleo é 

menor, a NLC fica com locais de incorporação do i.a. mais baixos, levando a um perfil 

de libertação mais prolongado [120]. No segundo modelo (Figura 7B), as NLC são 

obtidas quando se utilizam lípidos que não recristalizam após homogeneização e 

arrefecimento, gerando uma matriz lipídica amorfa que minimiza a expulsão do i.a. No 

entanto, este tipo de modelo pode levar a alguma instabilidade do sistema. O terceiro 

modelo (Figura 7C) é composto por NPs de óleo que estão dentro da matriz lipídica 

sólida devido a uma separação de fases. Ao homogeneizar lípidos sólidos com maiores 

quantidades de lípidos líquidos numa proporção em que a solubilidade de óleo no lípido 

sólido é maior, as NLC tipo III são produzidas. Como a quantidade de óleo está em maior 

proporção, um perfil de libertação mais precoce pode ser observado. A composição do 

núcleo das NLC, especialmente o tipo e a quantidade de lípido líquido adicionado, 

determina a incorporação do i.a. e o perfil de libertação [95, 106, 121-124].  
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Figura 7- Representação esquemática dos três modelos de incorporação do i.a. na matriz das NLC. (Adaptado da 
referência [106]). 

 
Apesar de ambas as NPs lipídicas apresentarem uma faixa de aplicação 

notavelmente ampla e demonstrarem controlar a libertação de vários i.a. em diversas 

vias de administração (nasal, oral e dérmica), como exemplificado recentemente na 

literatura  [125], utilizando inclusive óleos vegetais na sua preparação (os quais podem 

permitir obter produtos com maior segurança) [126], há escassos estudos que 

demonstram o desenvolvimento destas NPs lipídicas para a libertação controlada de i.a. 

de pesticidas [127]. Portanto, além das propriedades mencionadas acima, a escolha das 

NPs lipídicas para o encapsulamento dos i.a. Imazalil e Cimoxanil, baseou-se também 

na biocompatibilidade destas NPs, já que o tipo de material utilizado na síntese de NPs 

pode provocar efeitos tóxicos no meio ambiente e na saúde humana [128]. Devido à sua 

composição por lípidos fisiológicos, a utilização de NPs lipídicas para a libertação 

controlada de i.a. de pesticidas pode ser uma estratégia promissora para garantir a 

aplicação segura e eficaz de agroquímicos.  
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II. Objetivos 

 O objetivo do presente trabalho foi delinear uma estratégia mais sustentável para 

a síntese de nanofungicidas com libertação controlada para o meio ambiente que 

consequentemente poderá reduzir a quantidade e/ou a frequência de pesticidas 

aplicados. Assim, a aplicação de agroquímicos na agricultura será mais eficiente e 

direcionada às espécies desejadas (ODS 2,12 e 15). Para atingir este objetivo, a síntese 

de nanofungicidas foi baseada num método sem a utilização de solventes orgânicos, 

com a finalidade de produzir NPs lipídicas para o encapsulamento de diferentes 

fungicidas: Imazalil e Cimoxanil. Esta síntese não requer outro tipo de excipientes, pois 

o encapsulamento garante uma suspensão homogénea e estável em água, esta 

estratégia é uma excelente contribuição tanto para diminuir a quantidade de i.a. utilizada 

nas práticas agrícolas como para reduzir a sua toxicidade em espécies não-alvo. 

Atualmente, não há nenhum estudo sobre a encapsulamento do i.a. imazalil em NPs e 

somente um estudo publicado em relação ao encapsulamento do i.a. cimoxanil em 

lipossomas [129]. 

Com base nestas considerações, os objetivos específicos deste estudo foram: 

(i) Síntese de nanofungicidas através da produção de NPs lipídicas para o 

encapsulamento dos i.a. de fungicidas: Imazalil e Cimoxanil utilizando metodologias 

“verdes”; 

(ii) Caracterização físico-química dos nanofungicidas sintetizados utilizando 

diversas técnicas analíticas: 

- Tamanho médio e distribuição de tamanho das partículas por Espalhamento 

Dinâmico de Luz, do inglês Dynamic Light Scattering (DLS));  

- Presença de carga na superfície das partículas através da análise do potencial 

zeta (PZ)); 

- Interação dos i.a. de fungicidas e NPs através da espectroscopia de 

infravermelho por transformada de Fourier, do inglês Fourier-Transform Infrared 

Spectroscopy (FTIR)), calorimetria diferencial de varrimento (do inglês, Differential 

Scanning Calorimetry (DSC), termogravimetria (TG), análise térmica diferencial (do 

inglês Differential Thermal Analysis (DTA) e difração de raio-X);  

- Eficácia de encapsulamento (EE) por cromatografia líquida de alta eficiência 

(HPLC); 

(iii) Avaliação da estabilidade físico-química das dispersões de nanofungicidas 

ao longo do tempo e em diferentes condições ambientais. 
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PARTE EXPERIMENTAL 
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III. Materiais e Métodos 

1. Materiais 

No presente estudo, Imazalil (IMZ) e Cimoxanil (CIM) foram utilizados como i.a. 

de fungicidas adquiridos pela LGC Standards (Barcelona, Espanha). Imwitor® 900K 

(IW900), Imwitor® 491 (IW491) e Dynasan® 118 (Dyn118) foram gentilmente cedidos 

pela Sasol Germany GmbH (Witten, Alemanha). Precirol® ATO 5 (Prec ATO 5), 

Labrasol® e Capryol® foram gentilmente cedidos pela Gateffosé (Lion, França). Tego 

Care® 450 (TG450) foi fornecido pela Evonik Industries (Essen, Alemanha). Pluronic® 

F60 (PL F60), Pluronic® F68 (PL F68), Pluronic® F127 (PL F127), foram fornecidos pela 

BASF (ludwigshafen, Alemenha). Tween® 80 (TW80) e Tween® 20 (TW20) foram obtidos 

à Sigma-Aldrich (Madrid, Espanha). Álcool polivinílico (PVA), Massa Molecular (MM) de 

60000 foi fornecido pela Merck (Lisboa, Portugal). Lecitina de soja foi obtida pela VWR 

(Alfragide, Portugal) e o óleo de girassol virgem biológico (Naturefoods, Riga, Letónia) 

foi adquirido comercialmente em lojas especialzadas. Água ultrapura foi obtida pelo Milli 

Q Plus system (Millipore®, Darmstadt, Alemanha). 

2. Otimização do processo de síntese das nanopartículas lipídicas  

De acordo com a reduzida solubilidade em soluções aquosas dos i.a. dos 

fungicidas selecionados, dois diferentes tipos de NPs lipídicas (SLN e NLC) foram 

sintetizados para posterior encapsulamento dos i.a. IMZ e CIM. A síntese de SLN e NLC 

permitiu a dispersão dos i.a. diretamente na matriz lipídica fundida, evitando deste 

modo, o uso de solventes orgânicos para a solubilização dos fungicidas e garantindo 

êxito no encapsulamento dos i.a. No entanto, antes do encapsulamento, a síntese das 

NPs foi otimizada sem a presença dos mesmos.  

2.1. Otimização da síntese das SLN 

Inicialmente, o presente trabalho consistiu em procedimentos de definição de 

parâmetros da síntese das SLN para o encapsulamento dos i.a. dos fungicidas IMZ e 

CIM, como descrito na Tabela 2. Deste modo, a influência de vários parâmetros nas 

propriedades físico-químicas das SLN foi avaliada, tais como: (i) tipo de lípidos sólidos 

(IW900, IW491 e Dyn118); (ii) tipo de tensioativos (TG450, PL F127, PL F68, TW80, 

lecitina de soja e PVA 60000); (iii) tempo de homogeneização utilizando 

homogeneização a alta velocidade (HAV) (5 e 10 min); (iv) intensidade de 

homogeneização utilizando HAV (15000 e 20000 rpm) e (v) utilização do 
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homogeneizador ultrassónico como ferramenta para obtenção de dispersões mais 

homogéneas. Em todas as sínteses, foram utilizados 5% de lípido sólido, 1% de 

tensioativo e 94% de água ultrapura. 
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Tabela 2- Parâmetros de otimização da síntese das SLN para o encapsulamento dos i.a. dos fungicidas IMZ e CIM. 

Formulações 

Lípidos sólidos 
(%, m/m) 

Tensioativos (%, m/m) 
Tempo de 

homogeneização (min) 

Intensidade de 
homogeneização 

(rpm) 
Iw 

900 
Iw 491 Dyn 118 TG450 

PL 
F127 

PL 
F60 

PL 
F68 

TW80 
Lecitina 
de soja 

PVA 
60000 

SLN1 5 – – 1 – – – – – – 10 10.000 

SLN2 – 5 – 1 – – – – – – 10 10.000 

SLN3 – – 5 1 – – – – – – 10 10.000 

SLN4 5 – – – 1 – – – – – 10 10.000 

SLN5 5 – – – – 1 – – – – 10 10.000 

SLN6 5 – – – – – 1 – – – 10 10.000 

SLN7 5 – – – – – – 1 – – 10 10.000 

SLN8 – – 5 – – – – – – 1 10 10.000 

SLN9 5 – – 1 – – – – – – 5 10.000 

SLN10 5 – – 1 – – – – – – 5 15.000 

SLN11 5 – – 1 – – – – – – 10 15.000 

 

De um modo geral, as SLN foram sintetizadas através da adaptação do método de emulsificação e homogeneização utilizando uma 

emulsão O/A como “template” [130]. Em todas as sínteses, um recipiente de alumínio com areia foi colocado numa placa de aquecimento e 

utilizado como base de calefação para as sínteses das NPs lipídicas (Figura 8).
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Figura 8- Recipiente de alumínio com areia, em aquecimento, para realizar as sínteses das SLN. 

 
Para a síntese das SLN, duas fases foram preparadas separadamente: a fase 

lipídica composta principalmente pelo lípido sólido e a fase aquosa com o tensioativo 

dissolvido em água. Somente na produção das SLN utilizando o TG450 como 

tensioativo, este foi adicionado na fase lipídica. Para as restantes formulações, o 

tensioativo foi disperso na fase aquosa. As duas fases foram aquecidas 

aproximadamente 5-10ºC acima do ponto de fusão do lípido sólido. Posteriormente, a 

fase aquosa foi vertida na fase lipídica já fundida e a mistura foi homogeneizada 

utilizando um Ultra-Turrax T25 (IKA, Labortechnik, UK), com a sonda previamente 

aquecida à mesma temperatura das fases lipídica e aquosa, dando origem a uma pré-

emulsão O/A. Após a homogeneização, as formulações foram colocadas num banho de 

gelo durante 10 min para a recristalização instantânea da matriz lipídica e obtenção das 

SLN.  

De modo a entender se a utilização do Ultrassom (US) seria um parâmetro a ter 

em consideração relativamente à diminuição do tamanho médio e do índice de 

polidispersão (IP) das NPs, várias sínteses foram realizadas com a melhor formulação 

obtida com o Ulta-Turrax, em que a pré-emulsão O/A foi submetida ao US após a 

homogeneização com Ultra-turrax. Esta emulsão foi submetida à homogeneização por 

US (Sonics Vibracell, Scansci, Porto, Portugal) utilizando uma sonda de 6 mm e 

aplicando diferentes frequências (20 ou 40 Hertz (Hz)), intervalos de tempo (2 ou 6 min) 

com a sonda aquecida a mesma temperatura da pré-emulsão. A formulação obtida foi 

arrefecida num banho de gelo durante 10 min permitindo assim a formação instantânea 

das SLN.  
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Após a realização das sínteses, em todos os casos, as dispersões de NPs 

obtidas foram armazenadas a 25ºC, para posteriores análises de estabilidade ao longo 

do tempo em relação à avaliação visual, tamanho médio e homogeneidade das 

partículas. 

2.1.1. Desenho Fatorial experimental  

Após a execução da parte experimental relacionada aos testes sequenciais de 

definição de parâmetros, foi realizado um desenho fatorial com os melhores resultados 

obtidos nas sínteses iniciais.  O desenho fatorial fornece uma hipótese para a seleção 

das melhores condições experimentais, ou seja, avalia a influência de variáveis 

independentes nas variáveis dependentes. O desenho fatorial foi efetuado de modo a 

maximizar a produção das NPs e minimizar a quantidade de sínteses necessárias para 

encontrar a formulação ideal [131, 132]. Sendo assim, a influência do lípido sólido IW900 

e do tensioativo TG450 foi avaliada nas propriedades das SLN utilizando um desenho 

fatorial 32 composto por 2 variáveis definidas em 3 níveis cada a fim de descrever a 

interação entre estas variáveis (Tabela 3). Os níveis foram selecionados com base nos 

valores inferior e superior testados para cada variável, de acordo com estudos de pré-

formulação, bem como pesquisas na literatura [133]. Um total de 13 combinações 

experimentais foram realizadas com quintuplicata do ponto central (Ponto 0). As 

variáveis independentes foram a percentagem de lípido sólido e de tensioativo, 

enquanto as variáveis dependentes foram o tamanho médio e o PI das NPs. A análise 

estatística dos dados foi efetuada utilizando o software STATISTICA 13 (Stafsoft, Inc., 

Tulsa, OK, USA). Para identificar a significância dos efeitos e das interações entre eles, 

foi realizado um teste estatístico de análise de variância (ANOVA) para cada parâmetro 

de resposta. Um valor de p <0,05 foi considerado estatisticamente significativo. 

 

Tabela 3- Representação dos valores do nível inferior (−1), médio (0) e superior (+1) para cada variável dependente. 

 
 
 
 

Variáveis dependentes Nível inferior (-1) Nível médio (0) Nível superior (+1) 

IW900 (%, m/m) 2% 3,5% 5% 

TG450 (%, m/m) 1% 3% 5% 
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2.1.2. Síntese das SLN com presença dos i.a. de fungicidas 

Após a realização do desenho fatorial e análise dos tamanhos médios e IP das 

13 formulações obtidas, a melhor formulação em relação a esses parâmetros foi 

selecionada para proceder ao encapsulamento dos i.a. de fungicidas (IMZ e CIM). 

Foram realizados diversos testes de modo a perceber qual a % mais favorável de i.a. 

nas SLN. Tendo isso em consideração, os i.a. foram previamente adicionados na fase 

lipídica a duas concentrações distintas em duas formulações: 0,1% (m/m) de CIM (SLN-

Cimoxanil; SLN-CIM) e 0,2 % (m/m) de IMZ (SLN-Imazalil; SLN-IMZ), antes do 

aquecimento e homogeneização de ambas as fases, seguindo os procedimentos 

experimentais previamente descritos na secção 2.1..  

2.2. Otimização da síntese das NLC 

Para a preparação dos vetores lipídicos nanoestruturados (NLC), foram também 

efetuados procedimentos de otimização da síntese para posterior encapsulamento dos 

i.a. IMZ e CIM, como demonstrado na Tabela 4. Deste modo, a influência de vários 

parâmetros nas propriedades físico-químicas das NLC foi avaliada, tais como: (i) tipo de 

lípidos líquidos (Labrasol, Capryol e óleo de girassol); (ii) percentagens de lípido sólido 

(2% ou 3%, m/m); (iii) percentagens de lípido líquido (2% ou 3%, m/m); (iv) tipo de 

tensioativos (TG450 e TW20) e (v) percentagens de tensioativo (1% ou 1,5%, m/m). O 

tempo, a intensidade de homogeneização e o tipo de sonda foram obtidos a partir das 

conclusões retiradas sobre a otimização da síntese das SLN. Por essa razão, as NLC 

foram sintetizadas com intensidade de homogeneização de 15000 rpm durante 10 

minutos com uma sonda de 18G, utilizando HAV. Em todas as sínteses, Prec ATO 5 foi 

utilizado como lípido sólido e lecitina de soja (0,5%, m/m) como tensioativo.  

As NLC foram sintetizadas através do método descrito anteriormente para as 

SLN. A fase lipídica foi constituída por Prec ATO 5 (lípido sólido), 0,5% (m/m) de lecitina 

de soja (tensioativo) e lípido líquido. Separadamente, a fase aquosa foi composta por 

TW20 (tensioativo) dissolvido em água ultrapura. As duas fases foram aquecidas 

isoladamente 5-10ºC acima do ponto de fusão do lípido sólido. Na síntese das NLC 

utilizando TG 450 como tensioativo, este foi adicionado na fase lipídica. Quando as duas 

fases atingiram a mesma temperatura (5-10ºC acima do ponto de fusão do Prec ATO 

5), a fase aquosa foi adicionada à fase lipídica e procedeu-se à homogeneização 

utilizando um Ultra-Turrax T25 (IKA, Labortechnik, UK), com a sonda previamente 

aquecida à mesma temperatura das duas fases, dando origem a uma pré-emulsão O/A. 

Após a homogeneização, as formulações foram posicionadas em um banho de gelo 

durante 10 min para a recristalização instantânea da matriz lipídica e obtenção das NLC. 
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Tabela 4- Parâmetros de otimização da síntese NLC para posterior encapsulamento dos i.a. dosdois fungicidas IMZ e 
CIM. 

Formulações 
Lípido sólido 

%(m/m) 

Lípido líquido 

%(m/m) 

Tensioativos 

%(m/m) 

NLC1 
Prec ATO 5 

3% 

Labrasol 

2% 

TW20 1% 

Lecitina de soja 0,5% 

NLC2 
Prec ATO 5 

2% 

Labrasol 

3% 

TG450 1% 

Lecitina 0,5% 

NLC3 
Prec ATO 5 

3% 

Capryol 

2% 

TG450 1,5% 

Lecitina de soja 0,5% 

NLC4 
Prec ATO 5 

2% 

Óleo Girassol 

3% 

TW20 1% 

Lecitina de soja 0,5% 

 

2.2.1. Síntese das NLC com a presença dos i.a. de fungicidas 

Após a otimização da síntese das NLC, procedeu-se à síntese das NPs que 

incluia os i.a. de fungicidas, a partir da síntese com melhor tamanho da partícula e IP e 

com a % mais favorável de i.a. nas após diversos testes. A fase lipídica consistiu numa 

mistura de 2% (m/m) de Prec ATO 5, 0,5% (m/m) de lecitina de soja, 3% (m/m) de óleo 

de girassol e o i.a. A fase aquosa continha TW20 e água ultrapura q.s.p. Os i.a. foram 

previamente adicionados na fase lipídica, como formulado para as SLN na secção 

2.1.2., 0,1% (m/m) de CIM e 0,2% (m/m) de IMZ antes do aquecimento e 

homogeneização de ambas as fases seguindo os procedimentos experimentais 

descritos na secção 2. 

3. Caracterização das propriedades físico-químicas das SLN e 

NLC 

3.1. Tamanho médio, índice de polidispersão (IP) e potencial zeta 

(PZ)  

O tamanho médio e o IP das dispersões foram determinados através da técnica 

de espalhamento dinâmico de luz (em inglês, Dynamic Light Scaterring (DLS)) utilizando 

os equipamentos AvidNano W130i (Avid Nano Ltd., High Wycombe, UK) e Zeta Sizer 

NanoZS (Malvern Panalytical, Malvern, UK) à temperatura de 25ºC.  No caso do Zeta 

Sizer, o tamanho médio e o IP das NPs foram medidos a um ângulo de 173º. O PZ das 

NPs foi medido através do Zeta Sizer NanoZS recorrendo à técnica da mobilidade 
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eletroforética. Para todas as análises, as dispersões foram diluídas em água ultrapura 

numa proporção 1:100 e medidas em triplicata utilizando um índice de refração de 1,6. 

Os resultados são expressos em valores médios ± desvio padrão (DP). 

3.2. Análise de Estabilidade 

Após as sínteses, as dispersões SLN e NLC com e sem a presença dos i.a. foram 

armazenadas a diferentes temperaturas, as SLN a 25ºC e as NLC a 4 e 25ºC. Foram 

também avaliadas em relação ao tamanho médio das partículas, IP e PZ em intervalos 

de tempo determinados. 

3.3. Avaliação do pH das dispersões SLN e NLC 

Após a síntese, o pH das dispersões de SLN e NLC foi medido a 25ºC utilizando 

um medidor de pH (pH Meter 691, Metrohm, Herisau, Suíça). 

3.4. Liofilização  

A liofilização é um processo que promove a remoção da água de uma amostra 

congelada, através da sublimação e dessorção sob vácuo. Esta técnica pode melhorar 

a estabilidade físico-química, a longo prazo, das NPs e evitar reações de degradação, 

como a hidrólise [134]. No presente estudo, o processo de liofilização foi utilizado para 

se obter as NPs em pó e proceder às análises térmicas e de difração de raio-X. As 

dispersões de SLN e NLC foram congeladas a -20°C por 24h sem o auxílio de 

crioprotetores e submetidas à liofilização (BrenchTop Pro, SP Scientific, Nova Iorque, 

EUA) durante 24h.     

3.5. Análises térmicas  

A caracterização térmica das NPs foi realizada pelas técnicas de Calorimetria 

Diferencial de Varrimento (DSC) e Análise Térmica Simultânea (Termogravimetria (TG) 

+ Análise Térmica Diferencial (DTA)). Para tais análises, as dispersões foram liofilizadas 

como descrito na secção 3.4.  

As análises por DSC foram realizadas utilizando um DSC 7020 (Hitachi High-

Tech Science Corporation, Japão). As NPs liofilizadas foram rigorosamente pesadas 

num cadinho de alumínio (7,5 µL), que, posteriormente, foram hermeticamente selados. 

Os varrimentos foram realizados a partir de 25ºC até 200ºC numa razão de aquecimento 

de 5ºC/min sob atmosfera de nitrogénio (50 mL/min). Os dados foram obtidos através 

da área calculada utilizando o software Hitachi DSC 7020.  As análises por TG e DTA 

foram realizadas utilizando uma Análise térmica simultânea, do inglês Simultaneous 
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thermal analysis (STA) (STA 7200RV, Hitachi High-Tech Science Corporation, Japão). 

As NPs liofilizadas foram rigorosamente pesadas em cadinhos de alumínio e os 

varrimentos foram realizados de 25 a 200ºC numa razão de aquecimento de 5ºC/min 

sob atmosfera de nitrogénio (200 mL/min).  

3.6. Infravermelho por transformada de Fourier (FTIR) 

Na caracterização físico-química das amostras, o FTIR (Bruker, Tensor 27, 

Massachusetts, EUA) foi utilizado para identificar possíveis interações entre os 

fungicidas e as NPs, bem como para determinar se os componentes das formulações 

foram alterados durante a sua preparação [88]. Os espetros foram obtidos na região de 

400-4000 cm-1 a 25ºC. As NPs foram homogeneizadas com KBr em pó e comprimidas 

em discos com uma força de 10kN utilizando uma prensa manual. Para cada espectro, 

foi obtido um interferograma de 100 varrimentos com resolução de 4 cm-1.  

3.7. Difração de raio-X 

Para a difração de raio-X, as NPs liofilizadas foram colocadas em porta-amostras 

padrão e as análises foram realizadas em sistema de difratômetro PAN´analytical X´Pert 

PRO (PAN analytical BV, Netherlands) com detetor X´Celerator utilizando 40 kV e 30 

mA. A aquisição dos espectros foi efetuada na geometria Bragg-Brentano entre 10º <2θ 

<60º, com 100 contagens por segundo. 

3.8. Eficácia de encapsulamento (EE)  

A avaliação da quantidade de i.a. encapsulada nas NPs é de extrema relevância, 

já que pode influenciar o perfil de libertação do i.a. no meio. No presente trabalho, 

quantificou-se somente o i.a. IMZ que foi encapsulado nas NLC. A EE do i.a. IMZ nas 

NLC sintetizadas foi avaliada pelo método direto, ou seja, quantificou-se o i.a. que 

estava encapsulado/associado à matriz lipídica, por Cromatografia Líquida de Alta 

Eficiência (HPLC), segundo a seguinte equação: 

 

 

 

As dispersões com a presença do i.a. IMZ (500 µL) foram previamente filtradas e 

centrifugadas (tubos Amicon®, Ultacel®-10K, Merck Millipore LTd, Dublin, Irlanda) a 

13500 rpm durante 20 min. Após este processo, a parte filtrada foi removida e em 

seguida a parte lipídica (300 µL) foi diluída com 200 µL de acetonitrilo e novamente 
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centrifugada (13500 rpm/20 min). A quantificação do IMZ foi realizada utilizando um 

equipamento HPLC-DAD (Shimadzu LC-2040C 3D Plus, Shimdzu Corporation Kyoto, 

Japão). equipado com uma coluna Inertisil 100 ODS (4,6 X 100 mm; 3 µm) com uma 

razão de fluxo de (1mL/min). A fase móvel consistiu de acetonitrilo:água (60:40, % 

(m/m)).  A quantificação do i.a IMZ foi determinada utilizando uma reta de calibração 

com concentrações definidas de IMZ em acetonitrilo e em triplicata.  

3.9. Estatística 

Os dados obtidos para o tamanho hidrodinâmico, IP e PZ das NPs lipídicas foram 

representados como valores médios ± DP. As análises estatísticas da caracterização 

físico-química das NPs foram efetuadas através do software Prisma GraphPad 8 (La 

Jolla, California, USA). As diferenças significativas foram calculadas pela análise de 

variância (ANOVA) com subsequente comparação post-hoc utilizando o teste Tukey. 

Um valor de p < 0,05 foi considerado estatisticamente significativo.
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IV. Resultados e discussão 

1. Síntese e caracterização das propriedades físico-químicas das 

SLN e NLC 

O presente trabalho teve como objetivo sintetizar e caracterizar NPs lipídicas 

(SLN e NLC) para o encapsulamento de i.a. de fungicidas, nomeadamente cimoxanil e 

imazalil, visando uma aplicação mais sustentável nas práticas agrícolas. Neste contexto, 

este estudo tem extrema relevância não só para a comunidade científica, mas também 

para a sociedade em geral (manipuladores de agroquímicos), dado que o uso frequente 

e indiscriminado de pesticidas pode causar danos tanto no meio ambiente como na 

saúde humana. É importante salientar, que não há muitos estudos com estes tipos de 

i.a. de fungicidas (imazalil e cimoxanil) encapsulados em NPs, reforçando deste modo, 

o interesse e a novidade do presente trabalho.   

No desenvolvimento de formulações para a libertação controlada de i.a., o 

tamanho médio e o IP das partículas são parâmetros importantes para que haja um 

efeito significativo e direcionado para as espécies-alvo, neste caso fungos patogénicos 

em plantas.  

Como referido nas secções anteriores, as SLN e NLC são sintetizadas utilizando 

uma emulsão como base e, por essa razão, são necessários três componentes 

essenciais: lípidos, tensioativos e água [135]. No presente estudo, uma emulsão O/A foi 

utilizada para sintetizar as NPs, já que os i.a. possuem características hidrofóbicas. Uma 

vez que a seleção e a proporção adequadas dos componentes são cruciais para a 

formação estável das dispersões lipídicas, análises preliminares foram realizadas a fim 

de definir os parâmetros ideais para se obter SLN e NLC de tamanho homogéneo e 

estáveis para a posterior encapsulamento dos i.a. Para tal finalidade, a homogeneização 

por alta velocidade (HAV) foi utilizada nas sínteses de NPs. Este método é simples, 

rápido e tem sido extensivamente utilizado para a síntese das NPs lipídicas, obtendo 

tamanhos médios de partículas menores que 1000 nm [136-138]. 

1.1. Definição dos parâmetros da síntese das SLN 

Inicialmente, vários estudos foram efetuados sem a presença dos i.a., a fim de 

avaliar a influência de diversos lípidos sólidos (IW900, IW491 e Dyn118); tensioativos 

(TG450, PL F127, PL F60, PL F68, TW80 e PVA 60000); tempo de homogeneização (5 

min e 10 min) e intensidade de homogeneização (10000 rpm e 15000 rpm) nos 

parâmetros físico-químicos das SLN, como tamanho médio e IP das partículas. Esta 
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otimização permitiu fixar parâmetros de preparação e compreender como os possíveis 

fatores afetam as características das SLN, que é fundamental para a interpretação dos 

dados e posterior encapsulamento bem-sucedido dos dois fungicidas. Nesta fase inicial, 

todas as sínteses foram realizadas com 5% (m/m) de lípido sólido e 1% (m/m) de 

tensioativo. Os resultados obtidos a partir desta otimização estão representados na 

Tabela 5. 

 

Tabela 5- Inspeção visual, tamanho médio e IP das diferentes SLN sintetizadas. A avaliação foi realizada 
imediatamente após a síntese. 

Formulações Consistência Tamanho médio ± DP (nm) IP ± DP 

SLN1 Fluida 233, 53 ± 0,47 0,23 ± 0,09 

SLN2 Fluida 236,99 ± 1,79 0,29 ± 0,03 

SLN3 Fluida 295,43 ± 1,70 0,33 ± 0,06 

SLN4 Floculada – – 

SLN5 Floculada – – 

SLN6 Gel – – 

SLN7 Gel – – 

SLN8 Floculada – – 

SLN9 Fluida 233,63 ± 4,18 0,55 ± 0,22 

SLN10 Fluida 220,27 ± 1,46 0,23 ± 0,09 

SLN11 Fluida 209,30 ± 1,24 0,26 ± 0,06 

 
O tipo de lípido e tensioativos são um dos principais parâmetros que influenciam 

as características das SLN [139].  Neste contexto, as formulações SLN1, SLN2 e SLN3 

foram produzidas a partir da variação do lípido sólido (IW900, IW491 e Dyn118) 

utilizando o mesmo tensioativo (TG450), tempo de homogeneização de 10 min, 

intensidade de 10000 rpm e sonda 18G (Tabela 5). Através da inspeção visual das 

SLN1-SLN3, foi possível constatar que as três formulações apresentaram 

características de fluidez, sem a presença de flocos ou sedimentos, o que pode garantir 

uma maior estabilidade destas formulações ao longo do tempo, já que estes processos 

de instabilidade (floculação, sedimentação, coalescência e gelificação) podem levar à 

separação de fase da emulsão [140]. Apesar das formulações SLN1-SLN3 exibirem boa 

aparência, as SLN1 sintetizadas a partir do lípido sólido IW900 e tensioativo TG450 

apresentaram valores para o tamanho médio das partículas (233, 53 ± 0,47 nm) e IP 

(0,23 ± 0,09) inferiores quando comparados com os valores obtidos para as SLN2 e 

SLN3 (Tabela 5). Geralmente, o tamanho médio das partículas aumenta quando se 

utilizam lípidos de cadeia longa de ácido gordo e lípidos com elevado ponto de fusão 

[141]. Deste modo, os resultados obtidos ao variar o lípido sólido podem estar 
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relacionados com a utilização do lípido sólido Dyn118, que é um triglicerídeo com cadeia 

de ácido gordo C18 e elevado ponto de fusão (~ 73ºC).  

Com a finalidade de avaliar a influência do tensioativo na síntese das SLN, as 

SLN4-SLN7 foram sintetizadas utilizando o lípido sólido IW900 com diferentes tipos de 

tensioativos. Contudo, ao comparar as 4 formulações (SLN4-SLN7), verificou-se que 

estas ficaram visivelmente alteradas, com a presença de flocos ou a formação de gel, 

impossibilitando desta forma, a avaliação do tamanho hidrodinâmico e homogeneidade 

das partículas (Tabela 5). Tais processos de instabilidade (floculação e formação de gel) 

podem ser atribuídos a recristalização da matriz lipídica, devido às transições 

polimórficas, que levam à aglomeração das partículas [142]. Dados similares foram 

obtidos ao utilizar o lípido sólido Dyn118 com o tensioativo PVA 60000 (SLN8), 

resultando numa formulação em gel. O PVA é um polímero hidrofílico não-iónico que 

tem sido utilizado para a síntese de SLN  [143, 144]. No entanto, a formação de gel ao 

utilizar PVA como tensioativo pode ser atribuída às propriedades físicas do polímero 

ocasionando o aumento da viscosidade da fase externa aquosa.  

Como salientado acima, todas as sínteses foram realizadas com a utilização da 

HAV, em que o tempo e a intensidade da homogeneização selecionados são 

parâmetros importantes que influenciam a produção das SLN [145]. Deste modo, as 

SLN (SLN9-SLN11) (Tabela 5) foram sintetizadas utilizando IW900 e TG450 com 

diferentes intensidades (10000 e 15000 rpm) e intervalos de tempo (5 e 10 min). Os 

resultados obtidos indicam que quanto maior o tempo e a intensidade de 

homogeneização na preparação das SLN, menor o tamanho médio e o IP das partículas. 

Ao comparar as SLN1 com as SLN9 (ambas com aspeto fluido e sem a presença 

de flocos ou sedimentos), observou-se que ao aumentar o tempo de homogeneização 

de 5 para 10 min e manter a intensidade de homogeneização (10000 rpm), o tamanho 

médio das partículas permaneceu inalterado (cerca de 233 nm), porém, houve uma 

redução do IP das SLN de aproximadamente 0,55 para 0,23 (Tabela 5). No entanto, ao 

aumentar o tempo de homogeneização e fixar a intensidade a 15000 rpm, além de uma 

redução do IP de 0,55 para 0,23, houve uma diminuição do tamanho de partículas de 

220 para 209 nm, ao comparar os valores obtidos das SLN9 com os da SLN10 (Tabela 

5). O mesmo foi verificado, com o aumento do tempo de 5 para 10 min e da intensidade 

da homogeneização de 10000 para 15000 rpm, que induziram uma redução do tamanho 

médio das partículas e dos valores de IP, quando comparamos as SLN9 com as SLN11 

(Tabela 5).  

A utilização de US para a síntese de SLN tem sido amplamente utilizada, visto 

que a sua aplicação pode facilitar a fragmentação das partículas pela cavitação acústica 
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e consequentemente possibilitar a formação de dispersões mais homogéneas [146]. 

Portanto, no presente trabalho, os estudos com o US de sonda permitiram verificar se 

após a síntese das SLN com a HAV, a utilização do US influenciaria o tamanho médio 

e nos valores de IP das partículas (Tabela 6). Os resultados indicaram que ao aumentar 

o tempo e a frequência de homogeneização no US, os tamanhos médios das SLN 

também aumentam, permanecendo os valores de IP praticamente inalterados. No 

entanto, não houve diferenças drásticas no tamanho e IP das SLN11 com a utilização 

do US após a HAV (Tabela 5 e Tabela 6).  

Deste modo, os constituintes e o método definidos para a síntese das SLN foram 

IW900 como lípido sólido, TG450 como tensioativo e HAV a 15000 rpm durante 10 min 

(SLN11). Esta formulação foi selecionada para realizar o desenho fatorial experimental 

e para prosseguir com o encapsulamento dos i.a. IMZ e CIM. 

 

Tabela 6- Inspeção visual, tamanho médio e IP das diferentes SLN sintetizadas após a aplicação da homogeneização 
por US de sonda com diferentes frequências e intervalos de tempo. 

Formulação Consistência 
Frequência 

(Hz) 
Tempo 
(min) 

Tamanho 
médio ± DP 

(nm) 
IP ± DP 

SLN11 Fluida 20 2 205,92 ± 0,86 0,24 ± 0,02 

SLN11 Fluida 40 2 217,16 ± 0,30 0,25 ± 0,02 

SLN11 Fluida 20 6 212,65 ± 2,77 0,21 ± 0,09 

SLN11 Fluida 40 6 239,32 ± 2,48 0,20 ± 0,04 

 

1.2. Desenho fatorial para a síntese das SLN  

Um dos objetivos deste estudo foi obter dispersões homogéneas de SLN com 

tamanho médio de partícula reduzido para o encapsulamento dos i.a. de fungicidas. Por 

essa razão foi realizado um desenho fatorial com o auxílio do programa STATISTICA 

13 (Stafsoft, Inc., Tulsa, OK, USA) para verificar qual a concentração adequada de lípido 

sólido e tensioativo para a realização do encapsulamento dos i.a. IMZ e CIM nas SLN. 

Posteriormente à definição dos parâmetros de síntese das SLN (secção 1.1), o lípido 

sólido IW900 e o tensioativo TG450 foram selecionados para proceder com a 

combinação de fatores e obter a formulação mais adequada. Os valores experimentais 

foram obtidos a partir de 13 diferentes sínteses de SLN, estando incluído nestas 13 

combinações a quintuplicata do ponto central, para investigar a reprodutibilidade e o 

erro aleatório das análises. Todas as sínteses foram realizadas utilizando HAV a 15000 

rpm durante 10 min.  

Na Tabela 7, estão representadas as variáveis, os seus níveis e as suas 

respostas. A concentração da variável IW900 foi fixada em 2%, 3,5% e 5% (m/m), sendo 
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este o nível inferior, o nível médio e o nível superior, respetivamente, enquanto a 

concentração da variável TG450, foi fixada em 1%, 3% e 5% (m/m). Os parâmetros de 

resposta tamanho médio de partícula e IP foram avaliados a partir da realização das 

análises gráficas, gráficos de superfície de resposta que representam os efeitos de 

interação das variáveis independentes nas respostas e Diagramas de Pareto, 

representados na Figura 9. 

 
Tabela 7- Resultados experimentais (média ± desvio-padrão (DP)) obtidos para o tamanho médio e IP imediatamente 

medidos após a síntese, das diferentes SLN produzidas. Influência da % de lípido sólido (IW900) e tensioativo (TG450) 
na síntese das SLN. Entre parênteses () está representado o nível de cada variável independente. 

Formulações 
IW900 

(%, m/m) 

TG450 

(%, m/m) 
Tamanho médio ± DP (nm) IP ± DP 

F1 2 (-1) 1 (-1) 185,65 ± 1,65 0,37 ± 0,02 

F2 2 (-1) 5 (+1) 185,38 ± 1,85 0,47 ± 0,03 

F3 2 (-1) 3 (0) 194,29 ± 1,68 0,48 ± 0,06 

F4 3,5 (0) 1 (-1) 191,27 ± 1,64 0,38 ± 0,09 

F5 3,5 (0) 3 (0) 208,41 ± 1,86 0,44 ± 0,01 

F6 3,5 (0) 3 (0) 196,61 ± 0,41 0,38 ± 0,02 

F7 3,5 (0) 3 (0) 181,78 ± 2,01 0,46 ± 0,03 

F8 3,5 (0) 3 (0) 184,1 ± 0,97 0,54 ± 0,04 

F9 3,5 (0) 3 (0) 186,0 ± 0,30 0,53 ± 0,04 

F10 3,5 (0) 5 (+1) 194,04 ± 0,96 0,57 ± 0,05 

F11 5 (+1) 5 (+1) 169,72 ± 0,67 0,46 ± 0,03 

F12 5 (+1) 3 (0) 180,64 ± 0,38 0,40 ± 0,03 

F13 5 (+1) 1 (-1) 182,35 ± 0,64 0,29 ± 0,04 

 
A partir dos dados obtidos, o tamanho médio das partículas das SLN variou de 

169,72 ± 0,67 nm (F11) para 208,41 ± 1,86 nm (F5) e o IP variou entre 0,29 ± 0,04 (F13) 

e 0,57 ± 0,05 (F10). Os coeficientes de respostas foram estatisticamente estudados 

através do diagrama de Pareto, como representado na Figura 9C e 9D indicando que a 

concentração do tensioativo TG450 foi o único fator que teve efeito significativo apenas 

no IP (p < 0,05).  
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A          B 

      
 
 

C            D 

            
Figura 9- Representação gráfica da interação entre as variáveis independentes (% lípido sólido (IW900) e tensioativo 
(TG450)) nas características das SLN produzidas. Superfície de resposta dos efeitos analisados para tamanho médio 
de partícula (A) e IP (B) e Diagrama de Pareto (em relação ao efeito da % de lípido sólido e tensioativo no tamanho 

médio (C) e IP (D) das SLN sintetizadas. As linhas verticais nos Diagramas de Pareto indicam 95% de confiança. 

 
Para avaliar a interação entre as diferentes variáveis dependentes, gráficos de 

resposta de superfície foram obtidos e estão representados pelas Figuras 9A e 9B. 

Embora somente o TG450 influencie significativamente o IP das SLN sintetizadas, nos 

gráficos de superfície de resposta, é possível constatar que tamanhos médios de 

partículas menores são produzidos com maiores concentrações de IW900 (Figura 9A). 

Contrariamente, a diminuição da concentração de TG450 induziu a uma diminuição o IP 

das SLN sintetizadas (Figura 9B). Os resultados obtidos estão em desacordo com 

determinados dados observados na literatura. Por exemplo, Zielinska e colaboradores 

(2019) observaram que o aumento da concentração de IW900 afetou negativamente o 

tamanho médio e IP das SLN [131]. No entanto, estes estudos basearam-se em 

concentrações mais elevadas de IW900 do que as utilizadas no presente estudo e 

testaram outro tipo de tensioativo, o Poloxamer 188. De acordo com Schubert e Muller-

Goymann (2003), maiores concentrações de lípido sólido podem afetar a estabilidade 

da emulsão, especialmente devido ao aumento da viscosidade do sistema levando a 

uma maior tensão superficial e aumento do tamanho da partícula [147]. Como o perfil 

de cristalização da matriz lipídica depende do tipo e concentração do lípido sólido e 
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tensioativo, o aumento da concentração de lípido sólido requer um aumento da 

concentração de tensioativo, o que pode levar a um excesso de tensioativo na fase 

aquosa e formação de estruturas micelares, que podem afetar o tamanho médio e o IP 

das partículas [148]. Deste modo, como a concentração de IW900 não afetou o tamanho 

médio e o IP das partículas, a menor concentração do tensioativo TG450 pode favorecer 

a não formação de micelas e valores de IP mais reduzidos.  

De acordo com os resultados obtidos, a formulação otimizada foi a dispersão de 

SLN composta por IW900 a 5% (m/m), TG450 a 1% (m/m). Portanto, a F13 (designada, 

a partir de agora, como SLN e SLN-CIM ou SLN-IMZ) com tamanho de partícula de 

182,35 ± 0,64 nm e IP de 0,29 ± 0,04 foi selecionada para o encapsulamento dos i.a. e 

posteriores análises físico-químicas comparativas.  

2. Síntese e otimização das NLC 

Como referido anteriormente, a escolha de tamanhos da partícula IP reduzidos 

com a finalidade de obter amostras com maior estabilidade e eficácia [149] foi crucial 

para avaliar qual a melhor formulação para encapsular os i.a. de fungicidas. Deste 

modo, no caso da síntese das NLC, os estudos de definição de parâmetros para a 

produção das NLC centraram-se na variação da concentração de lípido sólido Prec ATO 

5 (2 e 3% (m/m)), tipo e concentração do lípido líquido ((Capryol (2%, m/m), Labrasol (2 

e 3%, m/m) e óleo de girassol (3%, m/m)) e tipo e concentração do tensioativo (TW20 

1% (m/m) e TG450 (1 e 1,5% (m/m)). Em todas as sínteses, a lecitina de soja (0,5% 

(m/m)) também foi utilizada como tensioativo. 

De acordo com os resultados obtidos para as diferentes NLC sintetizadas 

(Tabela 8), ambas as dispersões demonstraram boa consistência, sem a presença 

visível de flocos ou sedimentos. No entanto, observou-se que a formulação NLC4 

apresentou menor tamanho de partícula (105,9 ± 0,9 nm) e IP (0,255 ± 0,01) em 

comparação com as outras NLC sintetizadas. Como referido anteriormente, a 

estabilidade das NPs lipídica está principalmente relacionada com o tipo e concentração 

de lípidos utilizados na sua síntese. As NLC1 e NLC3 foram preparadas com maiores 

concentrações de lípido sólido (3%, m/m), o que pode afetar a estabilidade das 

dispersões por aumentarem a viscosidade e consequentemente o tamanho das 

partículas [131, 150]. Apesar da NLC3 composta por 3% de lípido sólido apresentar 

menor tamanho de partícula em relação à NLC2 (2% de lípido sólido), a quantidade de 

TG450 na NLC3 é superior (1,5 %), o que pode indicar maior IP das partículas.  
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Tabela 8- Inspeção visual, tamanho médio e IP das diferentes NLC sintetizadas. A avaliação foi realizada 

imediatamente após a síntese. 

Formulações Consistência 
Tamanho médio ± DP 

(nm) 
IP± DP 

NLC1 Fluída 172,1 ± 0,8 0,136 ± 0,02 

NLC2 Fluída 280,2 ± 1,8 0,215 ± 0,01 

NLC3 Fluída 145,1 ± 2,3 0,337 ± 0,04 

NLC4 Fluida 105,9 ± 0,9 0,255 ± 0,01 

1: Prec ATO 5 3%; Lec 0,5%; Labrasol 2%; TW20 1% 

2: Prec ATO 5 2%; Lec 0,5%; Labrasol 3%; TG450 1% 

3: Prec ATO 5 3%; Lec 0,5%; Capryol 2%; TG450 1,5%  
4: Prec ATO 5 2%; Lec 0,5%; óleo de girasol 3%; TW20 1% 

 
O tipo e concentração de tensioativo também pode influenciar a estabilidade das 

dispersões. Neste caso, maiores concentrações de tensioativo podem induzir a maiores 

tamanhos médios de partículas e IP em comparação com dispersões com 

concentrações menores de tensioativos [151]. 

Baseado nas considerações expostas acima, a NLC4 foi selecionada para o 

encapsulamento dos i.a. e posteriores análises físico-químicas. Além das características 

favoráveis da NLC4, a dispersão foi preparada à base do óleo de girassol, sendo, 

portanto, uma alternativa mais sustentável para a aplicação na agricultura. Apesar de 

alguns estudos reportarem a utilização de NPs lipídicas para a incorporação de óleo de 

girassol como i.a. [152, 153], trabalhos com a utilização do óleo de girassol como lípido 

líquido ainda são escassos [154]. 

3. Estudo e estabilidade dos parâmetros das SLN e NLC 

A estabilidade das dispersões coloidais está relacionada com dois diferentes 

processos, a capacidade das suspensões de SLN e NLC permanecerem homogéneas, 

evitando a sedimentação, floculação e gelificação e a habilidade da matriz lipídica 

resistir à recristalização [140]. Deste modo, dispersões estáveis preservam o tamanho 

médio, IP e PZ ao longo do tempo e são essenciais para garantir não só uma distribuição 

homogénea das partículas, mas também uma maior eficácia de encapsulamento e 

libertação controlada do i.a. encapsulado/associado. Quanto maior o valor do IP, maior 

a variação do tamanho das partículas e menor será a sua estabilidade [155], devido à 

formação de cristais pelo fenómeno de maturação de Ostwald [135]. A maturação de 

Ostwald ocorre espontaneamente quando há deposição das partículas menores na 

superfície das partículas maiores e recristalização, levando a um aumento do tamanho 

das partículas a fim de produzir sistemas termodinamicamente mais estáveis e um 

crescimento acentuado das partículas maiores durante o armazenamento [156]. Deste 
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modo, as caracterizações das dispersões são cruciais para prever sua estabilidade ao 

longo do tempo.  

3.1. Tamanho médio, índice de Polidispersão (IP) e potencial zeta 

(PZ)  

No presente estudo, análises comparativas das propriedades entre as NPs com 

e sem o i.a. foram realizadas através das medições de tamanho médio, IP e PZ das 

partículas. Além disso, essas medições foram realizadas ao longo do tempo e em 

diferentes temperaturas de armazenamento (4 e 25ºC) no caso das NLC. De acordo 

com a secção Materiais e Métodos, a concentração do i.a. CIM e do IMZ nas dispersões 

produzidas foi 0,1 e 0,2% (m/m), respetivamente.  

A Tabela 9 representa a inspeção visual e os valores de pH obtidos da análise 

das dispersões de SLN e NLC com e sem a incorporação dos i.a. IMZ e CIM. Os 

resultados indicam que com a exceção da SLN-IMZ, as formulações apresentaram boa 

aparência e fluidez. A incorporação do i.a. CIM tanto nas SLN como nas NLC, 

praticamente não alterou o pH das formulações em comparação com as respetivas 

dispersões sem a presença do fungicida. No entanto, o encapsulamento do i.a. IMZ 

provocou um aumento do pH das dispersões de NLC. Não foi possível medir o pH das 

SLN-IMZ devido à formação de gel da formulação após a síntese.  

 

Tabela 9- Inspeção visual e pH das dispersões de SLN e NLC imediatamente após a síntese. 

Formulações Consistência pH ± DP 

SLN Fluida 6, 43 ± 0,01 

SLN-IMZ Gel - 

SLN-CIM Fluida 6,24 ± 0,01 

NLC Fluida 5,56 ± 0,01 

NLC-IMZ Fluida 6,73 ± 0,01 

NLC-CIM Fluida 5,50 ± 0,01 

 

O encapsulamento do IMZ nas SLN foi executado com duas concentrações 

diferentes do i.a.: 0,1 e 0,2% (m/m). No entanto, imediatamente após a síntese, houve 

uma extensa agregação das SLN-IMZ em ambas as concentrações testadas e posterior 

formação de uma rede em gel, indicando uma intensa destabilização da SLN [157]. Este 

resultado pode estar relacionando com o fato do pH da formulação (pH = 6, 43 ± 0,01) 

estar abaixo do pKa do IMZ (pka = 6,53) e deste modo, em sistemas com pH menores 

que o seu pKa, o nitrogénio do grupo amida encontra-se protonado e menos solúvel no 
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lípido [158]. Contrariamente, este fenómeno não ocorreu com as NLC, já que com a 

incorporação do IMZ nas NLC, o pH aumentou de 5,56 ± 0,01 para 6,73 ± 0,01 e, 

portanto, o IMZ é mais lipofílico.  

A partir da Figura 10A, é possível observar que o tamanho médio das partículas 

das SLN-CIM aumentou significativamente em relação à SLN sem CIM (Figura 10A), 

variando o tamanho médio de partícula de 163,8 ± 1,5 nm para 196,8 ± 0,3 nm, enquanto 

os valores de PZ diminuíram (em módulo) de 41,37 ± 0,71 mV para  28,57 ± 0,95 mV. 

Apesar dos valores do IP de ambas as SLN serem reduzidos (0,15 ± 0,02 para SLN e 

0,20 ± 0,002 para SLN-CIM), após um mês de armazenamento das SLN-CIM a 25ºC, a 

formulação gelificou, como ilustrado na Figura 11. Neste contexto, apesar do valor de 

pH das SLN-CIM ser menor que o pKa do CIM (pKa = 9,3), é mais provável que possa 

ter havido alguma incompatibilidade do i.a. com o lípido selecionado. A redução do PZ 

das SLN-CIM em comparação com as SLN claramente indica a falta de estabilidade das 

dispersões. As dispersões são consideradas estáveis ao apresentarem valores de PZ > 

|30| mV [159]. 

 

 
Figura 10- Tamanho médio (nm) (barras) e IP (círculo negro) (A) e PZ (B) das SLN sintetizadas com e sem o i.a. CIM 

encapsulado, monitorados a 25°C imediatamente após a síntese. Os resultados são expressos pela média ± DP (n=3). 
Diferenças significativas são expressos pela média ± DP (n=3). Diferenças significativas são representadas por (*), p < 

0,05 (ANOVA seguida por teste Tukey). 
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Figura 11- Dispersões de SLN com e sem o i.a. CIM após 1 mês de armazenamento a 25ºC. 

 
Em relação às diferentes dispersões de NLC, o tamanho médio e o IP das 

partículas foram monitorados em diversos intervalos de tempo (0, 30, 90 e 120 dias após 

a síntese a duas temperaturas distintas de armazenamento, 25ºC (Figura 12A e 12B) e 

4ºC (Figura 12C e 12D). 

 

 

Figura 12- Tamanho médio (nm) e IP das diversas NLC sintetizadas, monitorados a 25°C (A e B) e a 4°C (C e D) 
imediatamente após a síntese e após 30, 90 e 120 dias, quando aplicável. Os resultados são expressos pela média ± 
DP (n=3). Diferenças significativas entre o Dia 0 e os demais tempos para a mesma NLC são representadas por (*). 

Diferenças significativas entre NLC vazia e as respetivas NLC com os i.a. imazalil e cimoxanil para o mesmo tempo são 
representadas por (**), p < 0,05 (ANOVA seguida por teste Tukey). 
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Em relação à temperatura de armazenamento de 25ºC, a avaliação das 

propriedades das dispersões das NLC sem os i.a., indicou que houve uma redução 

significativa no tamanho médio das partículas após 30, 90 e 120 dias em comparação 

com os valores obtidos imediatamente após a síntese (Figura 12A). Em contrapartida, 

em relação às NLC-IMZ, observou-se um aumento significativo no tamanho da partícula 

somente após 120 dias de armazenamento (427,5 ± 6,8 nm) em comparação com os 

valores obtidos para a NLC-IMZ no dia 0 (116,3 ± 1,8 nm). Este perfil também foi 

observado para os valores de IP das NLC-IMZ ao comparar o dia 120 com o dia 0, em 

que o IP aumentou de 0,239 ± 0,01 para 0,282 ± 0,01 (Figura 12B). Para as NLC-CIM, 

houve uma redução significativa no tamanho médio das partículas ao comparar os 

valores obtidos no tempo de armazenamento de 120 dias com o dia 0. Após o 

encapsulamento, as NLC-IMZ aumentaram estatisticamente de tamanho relativamente 

as NLC sem i.a, em todos os intervalos de tempo, enquanto para as NLC-CIM, não 

foram observadas diferenças significativas nos tamanhos em relação as NLC sem a 

incorporação do i.a.. A 25ºC, os valores de IP aumentaram significativamente de 0,204 

± 0,02 para 0,282 ± 0,01 após 120 de armazenamento, ao comparar as NLC sem a 

presença de IMZ e a NLC-IMZ. 

A avaliação das propriedades das diferentes NLC ao longo do tempo e 

armazenadas a 4ºC (Figura 12C e 12D) demonstrou que o tamanho médio de partícula 

das dispersões NLC e NLC-IMZ sofreu um decréscimo significativo após 90 e 120 dias 

quando comparadas com o tempo 0 (Figura 12C). No que se refere ao IP, houve uma 

redução significativa somente nos valores das NLC-IMZ ao comparamos o dia 120 com 

o dia 0. No entanto, após o encapsulamento de ambos i.a. nas NLC, observou-se um 

aumento significativo do tamanho em todos intervalos de tempo (Figura 12C) e uma 

redução do IP para as NLC-IMZ (após 30, 90 e 120 dias) (Figura 12D) em relação as 

NLC sem a incorporação do i.a..  

A Figura 13 demonstra os valores de PZ das diferentes NLC sintetizadas, ao 

longo de 120 dias e a diferentes temperaturas, 25ºC (Figura 13A) e 4ºC (Figura 13B). 

No geral, a maioria das dispersões de NLC apresentaram uma carga superficial negativa 

acima de |30| mV e os valores de PZ não sofreram alterações significativas, exceto para 

as NLC-IMZ após 90 e 120 dias a 25ºC e para as NLC sem o encapsulamento do CIM 

e NLC-CIM após 120 dias de armazenamento a 4ºC, ao comparar com o dia 0. Após o 

encapsulamento dos i.a., houve uma redução significativa dos valores de PZ para as 

NLC-IMZ armazenadas a 25 ºC para todos os intervalos de tempo em comparação com 

o dia 0 (Figura 13A) bem como após 120 dias a 4ºC (Figura 13B), quando comparadas 
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com as NLC sem a incorporação dos i.a. no mesmo intervalo de tempo e temperatura 

de armazenamento.  

 

 
Figura 13- PZ (mV) das diversas NLC sintetizadas, monitorados a 25°C (A) e a 4°C (B) imediatamente após a síntese e 

após 30, 90 e 120 dias, quando aplicável. Os resultados são expressos pela média ± DP (n=3). Diferenças 
significativas entre o Dia 0 e os demais tempos para a mesma NLC são representadas por (*). Diferenças significativas 
entre NLC vazia e as respetivas NLC com os i.a. imazalil e cimoxanil para o mesmo tempo são representadas por (**), 

p < 0,05 (ANOVA seguida por teste Tukey). 

 

Deste modo, os resultados da avaliação da estabilidade das dispersões 

indicaram que as NLC foram mais estáveis ao longo do tempo em ambas as 

temperaturas de armazenamento quando comparadas com as SLN. Neste estudo, a 

agregação das NLC após o encapsulamento do CIM, foi favorecida pelas reduzidas 

temperaturas de armazenamento (4ºC), enquanto as NLC aumentaram 

significativamente de tamanho em todos intervalos de tempo e em ambas as 

temperaturas após o encapsulamento do IMZ. Relativamente aos valores obtidos de PZ, 

houve uma diminuição drástica do PZ, especialmente para as NLC-IMZ armazenadas a 

25ºC ao longo do tempo. Determinados estudos observaram resultados similares em 

relação à diminuição da estabilidade de SLN a temperaturas de armazenamento 

reduzidas [160]. Além disso, elevadas temperaturas aumentam a energia cinética do 

sistema em combinação com a redução dos valores de PZ levando à instabilidade e 

agregação das partículas [161] e o tempo de armazenamento também pode ocasionar 

o aumento da viscosidade das dispersões e consequentemente a agregação das 

partículas [162]. Outros fenómenos, como o índice de recristalização da matriz lipídica 

pode igualmente afetar a estabilidade ao longo do tempo das dispersões lipídicas [162]. 
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3.2. Análises térmicas  

No presente estudo, as análises térmicas das dispersões foram realizadas por 

DSC e STA, como descritas na secção Materiais e Métodos. DSC é uma técnica 

altamente precisa, que permite a determinação de transições de fase termotrópicas 

quantitativamente, além de fornecer informações sobre o comportamento de fusão e 

cristalização de diversos compostos. Tem sido amplamente utilizada para avaliar as 

propriedades termodinâmicas de NPs lipídicas e a incorporação do i.a. na matriz lipídica 

[151, 160, 163, 164]. A fratura e fusão da estrutura cristalina através do aquecimento ou 

arrefecimento da amostra resultam na formação de polimorfismo, ordenação de cristais, 

misturas eutécticas, processos de transição vítrea e interações entre o i.a. e o lípido 

[165].  

As SLN e NLC foram analisadas por DSC estando os termogramas 

representados pela Figura 14. Na Tabela 10, é possível observar os valores de ponto 

de fusão e perda de massa de cada amostra.  

 
Tabela 10- Propriedades térmicas das SLN, NLC e seus principais constituintes. 

Amostras Ponto de fusão (ºC) TG (%) 

Cimoxanil 162,48 – 

Imazalil 54,82 – 

Prec ATO 5 66,10 – 

SLN 58,30 2,34 

SLN-Cimoxanil 57,96 4,61 

NLC 50,08 2,40 

NLC-Cimoxanil 48,25 2,63 

NLC-Imazalil 47,44 1,51 
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Figura 14- Termogramas de DSC obtidos para o lípido sólido Prec ATO 5 (A), SLN (B), SLN-Cimoxanil (C), NLC (D), 

NLC-Cimoxanil (E), NLC-Imazalil (F), i.a. cimoxanil (G) e i.a. imazalil (H). 
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Em relação ao lípido sólido Prec ATO 5, os resultados de DSC revelaram a 

presença de um pico endotérmico aproximadamente a 66,1ºC, com uma pequena 

saliência a 59,1°C que corresponde ao ponto de fusão da forma polimórfica α (Figura 

14A). Relativamente às NPs lipídicas, foi possível observar um pico a 58,30ºC nas SLN 

sem o encapsulamento do i.a. (Figura 14B), que corresponde à presença do lípido sólido 

IW900, como descrito na literatura já existente [166]. O encapsulamento do CIM nas 

SLN, induziu uma ligeira diminuição do ponto de fusão do lípido sólido IW900 (SLN-

Cimoxanil) para 57,96ºC (Figura 14C). Em relação às NLC, as NLC sem a presença do 

i.a. apresentaram um pico de 55°C, que foi atribuído ao ponto de fusão do Prec ATO 5 

(Figura 14D). O encapsulamento dos i.a. induziu uma mudança do ponto de fusão do 

lípido sólido nas NLC para temperaturas mais baixas (de 50,08°C para 48,25°C para a 

NLC-CIM (Figura14 E) e (de 50,08°C para 47,44°C para a NLC-IMZ (Figura 14F)). As 

curvas de DSC para os i.a., demonstraram dois picos endotérmicos estreitos, a 

162,48°C e 54,82ºC, respetivamente, correspondentes ao ponto de fusão do Cimoxanil 

(Figura 14G) e Imazalil (Figura 14H). Ao comparar as curvas obtidas para o lípido sólido 

com as curvas obtidas para as NPs, é possível observar uma diminuição do ponto de 

fusão do lípido, devido à estrutura tridimensional desordenada da matriz lipídica que 

requer menor energia para o processo de fusão. Os valores obtidos para os pontos de 

fusão dos i.a. dos fungicidas não foram detetados após o encapsulamento nas SLN e 

nas NLC, indicando que os fungicidas podem estar completamente dispersos na matriz 

lipídica, ou seja, é possível que os i.a. induzam modificações na estrutura lipídica de 

cristalina para amorfa a fim de aumentar o alojamento dos i.a. e consequentemente a 

capacidade de carga. Tais resultados são suportados pelas análises de difração de raio-

X como descrito na secção 3.4. 

 Além das análises por DSC, as dispersões de SLN e NLC foram avaliadas em 

relação à estabilidade térmica utilizando termogravimetria (TG) a partir de 25 a 180ºC, 

como representado para as SLN (Figuras 15) e NLC (Figura 16) e pela Tabela 10. 

Em relação aos dados obtidos para as dispersões de SLN, as análises de TG 

demonstraram que a perda de massa para as SLN sem a incorporação do i.a. foi de 

2,34% (Figura 15A e Tabela 10), enquanto para as SLN-CIM, foi de 4,61% (Figura 15B 

e Tabela 10). Este resultado suporta a ideia de que o CIM pode ser termodinamicamente 

estável nas condições de produção aplicadas para a preparação das SLN.  
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Figura 15- Análise térmica por STA das SLN (A) e SLN-Cimoxanil (B): TG (linha tracejada) e DTA (linha sólida). 

 

A Figura 16 demonstra a análise térmica por STA das NLC sem a presença do 

fungicida (Figura 16A) e da NLC com i.a IMZ (Figura 16C) e com o i.a. CIM (Figura 16B). 

Os resultados obtidos foram similares aos das dispersões de SLN (Tabela 10), o que 

sugere que as dispersões de NLC preservam a estabilidade dos i.a. no intervalo de 

temperatura testado no presente estudo.  

 

 
Figura 16- Análise térmica por STA das NLC (A) e NLC-Cimoxanil (B) e NLC-Imazalil: TG (linha tracejada) e DTA (linha 

sólida). 
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3.3. FTIR 

Na caracterização das dispersões lipídicas, o FTIR foi utilizado para identificar 

possíveis interações entre os i.a. dos fungicidas e as NPs, bem como determinar se os 

componentes das formulações foram alterados durante o processo de preparação após 

o encapsulamento. A Figura 17 mostra os resultados obtidos para as diferentes 

amostras.  

 

 
Figura 17- Espectros de FTIR obtidos para o lípido sólido Prec ATO 5 (A), SLN (B), SLN-Cimoxanil (C), NLC (D), NLC-

Cimoxanil (E), NLC-Imazalil (F), i.a. cimoxanil (G) e i.a. imazalil (H). 
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Os dados de FTIR relativos ao i.a cimoxanil (Figura 17G) indicam uma banda em 

torno de 1700 cm-1 associada aos grupos cetonas (C=O) devido ao alongamento do 

grupo carbonilo, uma banda em torno de 1549 cm-1 relacionada ao primeiro grupo 

amida, uma banda em torno de 1488 cm-1 devido à 2ª amida e uma banda em torno de 

1708 cm-1 associada à vibração de alongamento do CNH. Comparando os dados 

obtidos entre a SLN (Figura 17B) e a SLN-CIM (Figura 17C), não é encontrada qualquer 

alteração na frequência no grupo funcional da SLN comparativamente ao respetivo 

grupo funcional do i.a. o que indica que o i.a. pode estar dissolvido na matriz lipídica. 

No espetro FTIR do Imazalil (Figura 17H), as bandas caraterísticas observadas 

apresentam picos entre 1700 e 1500 cm-1 relacionados com os alongamentos C═C e 

C═N do grupo vinil, imidazol e com os anéis de benzeno. As vibrações associadas às 

ligações C–O e C–Cl aparecem em torno de 1000 cm-1. A partir dos espectros de FTIR 

das NLC (Figura 17D) e NLC-IMZ (Figura 17F), as bandas de absorção de vibrações de 

alongamento C−H aparecem entre 2847 cm-1 e 2908 cm-1 e são as mais intensas, 

seguidas pelo alongamento C=O em torno de 1736 cm-1. Estas bandas estão 

associadas à presença do lípido sólido Prec ATO 5 conforme indicado na Figura 17A. 

Não houve diferenças entre os espetros NLC, NLC-IMZ e NLC-CIM (Figura 17E), 

mostrando que o i.a. está dissolvido na matriz lipídica e, portanto, não foram observadas 

interações químicas entre IMZ e NLC e CIM e NLC. Resultados similares de FTIR foram 

obtidos para NLC e SLN (compostas pelos mesmo lípidos utilizados neste estudo), 

porém com diferentes i.a. encapsulados [151, 167]. 

3.4. Difração de raio-x 

A difração de raio-X é uma técnica essencial que permite a diferenciação de 

materiais cristalinos e amorfos. Os compostos cristalinos exibem numerosas bandas de 

difração, enquanto os compostos amorfos apresentam uma linha de base mais regular. 

Quando um feixe de raio-X interage com um composto cristalino, um padrão de difração 

é produzido em direções particulares, que estão relacionadas à posição dos átomos na 

rede cristalina. A difração de raio-X tem sido utilizada para caracterizar a estrutura 

cristalina da matriz lipídica e para investigar o polimorfismo de NPs lipídicas [168, 169].  

A rede cristalina de triglicerídeos pode ser organizada em três diferentes estruturas 

tridimensionais, também designadas como formas polimórficas: α, β ′ e β, em que a 

última forma (β) é mais termodinamicamente estável. A análise do grau de cristalinidade 

e polimorfismo lipídicos é crucial para prever a estabilidade de armazenamento de 

dispersões e fornecer informações sobre a incorporação de i.a nas dispersões lipídicas 
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[170] e inferir sobre o perfil de libertação das dispersões, uma vez que as transições 

polimórficas completas de α para β causam a expulsão do i.a devido a um redução de 

regiões amorfas, ou seja, redução das imperfeições da rede cristalina lipídica levando a 

uma expulsão instantânea do i.a. [135]. 

Os diagramas de difração de raio-X obtidos para as dispersões de SLN e NLC 

sem e com a presença dos i.a. encapsulados estão representados na Figura 18. Em 

relação às SLN (Figura 18A) e SLN-CIM (Figura 18B), os difratogramas mostraram um 

pico aproximadamente a 2θ = 20ºC em ambas as dispersões das SLN, que indica a 

presença do lípido sólido IW900 [171]. Dados de difração de raio-X obtidos para IW900 

revelam dois picos distintos a 2θ = 19.3ºC e 23.3ºC, sugerindo a presença da forma 

meta-estável β’ [171]. Esta forma é responsável por manter as dispersões no estado 

mais amorfo, podendo acomodar maiores quantidades de i.a. [172]. Estudos publicados 

previamente, relativamente ao lípido sólido IW900 também demonstram a semelhança 

entre o lípido sólido e as dispersões de SLN. Os espectros relacionados ao i.a. CIM 

(Figura 18F) evidenciam picos de difração altamente nítidos e distintos como esperado 

para uma amostra cristalina [129]. No entanto, após o encapsulamento nas SLN, não 

houve picos associados com o i.a. CIM.  
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Figura 18- Perfis de difração de raio-X obtidos para SLN (A), SLN-Cimoxanil (B), NLC (C), NLC-Cimoxanil (D), NLC-

Imazalil (E), i.a. Cimoxanil (F) e i.a. Imazalil (G). 
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Os espectros de raio-X para as dispersões das NLC sem encapsulamento de i.a. 

(Figura 18C) são similares aos obtidos para as NLC-CIM (Figura 18D) e NLC-IMZ 

(Figura 18E), revelando picos a 2θ = 19.67ºC e 24.01ºC atribuídos ao lípido sólido Prec 

ATO 5 [173, 174]. Novamente, não houve deteção dos picos relacionados ao i.a. IMZ e 

CIM nas dispersões de NLC, sugerindo, desta forma que os i.a. não se encontram no 

estado cristalino em ambas as NPs, estando dispersos na matriz lipídica, como relatado 

em diversos estudos [146, 175, 176]. Os diagramas obtidos para o raio-X estão de 

acordo com os resultados demonstrados pela análise de DSC (secção 3.2.). 

3.5. Eficácia de encapsulamento (EE) 

No presente estudo, somente foi possível realizar a EE das NLC com a presença 

do i.a. IMZ, que foi determinada por CLAE imediatamente após a síntese. Para calcular 

a percentagem de IMZ nas partículas, uma curva de calibração foi preparada em 

acetonitrilo com concentrações definidas, obtendo assim uma equação linear que foi 

utilizada para determinar a massa de IMZ. A equação obtida foi y = 5x107x + 5x106 com 

r2 = 0,9937. A EE calculada para as NLC-IMZ foi de 99,99%. O elevado valor da EE 

pode ser atribuído ao reduzido tamanho médio das partículas, que pode proporcionar 

maiores níveis de eficácia no encapsulamento [177]. Inúmeras variáveis, tais como, a 

solubilidade do i.a. na matriz lipídica fundida, o coeficiente de partição do i.a., as 

propriedades físico-químicas bem como a estrutura polimórfica do lípido afetam os 

valores da EE [107]. Para garantir uma elevada capacidade de carga e EE, o i.a. deve 

ser altamente solúvel no lípido fundido, uma vez que durante a solidificação do lípido, o 

i.a. pode ser expulso da matriz lipídica devido à transição para uma forma polimórfica 

mais estável β que origina uma rede de cristal ordenado [178]. Portanto, o grau de 

cristalinidade e a forma polimórfica são cruciais para a capacidade de carga das NPs e 

EE.  A adição de um lipídio líquido, como é o caso das NLC pode favorecer a solubilidade 

do i.a. na matriz lipídica fundida e consequentemente aumentar os valores de EE devido 

à formação de mais espaços amorfos para acomodar as moléculas do i.a. e manter, 

desta forma, os níveis de capacidade de carga durante o armazenamento ao longo do 

tempo.  
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V. Conclusões e perspetivas  

O presente trabalho forneceu dados essenciais sobre a síntese e caracterização 

físico-química de nanopartículas lipídicas, nomeadamente SLN e NLC com a presença 

de dois i.a. dos fungicidas IMZ e CIM e preparadas por métodos sem a utilização de 

solventes orgânicos.  

A síntese das dispersões de SLN foi otimizada a partir de um desenho fatorial 32 

a fim de avaliar a influência da concentração do lípido sólido e tensioativo nas 

propriedades físico-químicas das SLN. A formulação ideal foi obtida utilizando IW900 a 

5% (m/m) e TG450 a 1% (m/m) resultando num tamanho médio de partícula de 182,35 

± 0,64 nm e IP de 0,29 ± 0,04. No entanto, após o encapsulamento dos i.a. nas SLN, 

houve intensa agregação das partículas e formação de gel para o i.a. IMZ e um aumento 

significativo de tamanho médio de partícula para o CIM (196,8 ± 0,3 nm).  

Os parâmetros de síntese para as NLC foram definidos de acordo com os 

resultados obtidos a partir da otimização das SLN demonstrando que o aumento de 

lípido sólido pode levar a um aumento do tamanho médio das partículas produzidas. De 

acordo com os resultados obtidos, a composição das NLC foi definida através da 

utilização de menores concentrações do lípido Prec ATO 5 e a presença de TW20 como 

tensioativo, resultando num tamanho médio das partículas de 105,9 ± 0,9 nm e IP de 

0,255 ± 0,01. Após o encapsulamento dos i.a. IMZ, houve um aumento no tamanho 

médio das partículas e uma redução do PZ.  

As NLC demonstraram ser eficazes no encapsulamento do IMZ atingindo uma 

eficácia de encapsulamento de 99,99% e indicando, por essa razão, uma excelente 

interação do i.a. com as NLC. Esta associação foi igualmente demonstrada pelas 

análises térmicas (DSC), difração de raio-X e FTIR, indicando que os i.a. estão dispersos 

na matriz lipídica. As análises de TG demonstraram que as NPs lipídicas preservaram 

a estabilidade térmica dos i.a.  

As NLC foram mais estáveis ao longo do tempo (0, 30, 90 e 120 dias) nas duas 

temperaturas de armazenamento testadas (4 e 25ºC) quando comparadas com as SLN. 

No entanto, as NLC aumentaram significativamente de tamanho em todos os intervalos 

de tempo e em ambas as temperaturas de armazenamento após o encapsulamento do 

IMZ, enquanto a estabilidade das NLC após o encapsulamento do CIM foi favorecida 

pelas reduzidas temperaturas de armazenamento (4ºC). 

Assim sendo, o encapsulamento dos i.a. dos fungicidas IMZ e CIM em NPs 

lipídicas, particularmente em NLC, demonstra resultados interessantes e promissores 

para a utilização sustentável destas formulações nas práticas agrícolas. Sendo assim, 
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os dados obtidos estimulam futuros estudos, como avaliação da eficácia destas 

dispersões em espécies-alvo, tais como fungos patogénicos de plantas, além de 

estudos de toxicidade ambiental em espécies não-alvo e estudos para avaliar os 

potenciais efeitos na saúde humana, utilizando cultura de células de diversas origens 

como modelo experimental.  
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