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A nanotecnologia tem sido estudada em diversos campos devido às suas características únicas como a
relação de área/volume. As nanopartículas poliméricas podem ser usadas para encapsular, proteger e
distribuir compostos bioativos naturais. A zeína é uma proteína derivada do milho que apresenta sucesso
na produção de filmes biodegradáveis e para a encapsulação dos princípios ativos como os óleos essenciais. No presente trabalho foram sintetizadas nanopartículas de zeína contendo própolis e curcumina
pelo método de nanoprecipitação. A própolis foi adquirida no comércio local do município de Lages. Já a
curcumina foi extraída das raízes de açafrão (Curcuma longa) por soxhlet usando dois solventes: etanol e
acetona. Posteriormente a amostra foi concentrada em rota evaporadora. Verificou-se que houve maior
rendimento utilizando-se o etanol como solvente, por isso, utilizou-se esta amostra. Para a síntese das
nanopartículas, a zeína foi solubilizada em etanol 85% (v/v) ao qual adicionou-se 300uL dos extratos de
curcumina e própolis. Foi preparada uma solução aquosa do surfactante Pluronic. Sob agitação em ultraturrax a 10000 rpm o surfactante e a solução de zeína foram misturados. Após, foi feita a análise do tamanho das nanopartículas pela técnica de Espalhamento de Luz Dinâmica (DLS), que se baseia nos mo vimentos brownianos das partículas fazendo com que a luz laser seja dispersada em diferentes intensidades, onde partículas grandes se dispersam mais lentamente e partículas pequenas se dispersam rapidamente. As análises de tamanho foram realizadas em triplicata. Os resultados mostraram que as nanopar tículas contendo curcumina apresentaram um tamanho de 141,6 ± 1,345 nm. As nanopartículas contendo própolis apresentaram um tamanho de 132,6 ± 0,252 nm e as nanopartículas controle (sem o composto ativo) apresentaram um tamanho de 128,5 ± 0,707 nm. As menores nanopartículas foram as controle,
seguidas das nanopartículas de própolis. Os resultados mostraram que o método de nanoprecipitação é

eficiente na elaboração de nanopartículas e também mostraram que as partículas produzidas possuem
um baixo índice de polidispersão, ou seja apresentam homogeneidade quanto ao tamanho.
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