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As nanoemulsões são um importante sistema carreador para liberação de 
substâncias hidrofóbicas, além de permitir o aumento da estabilidade química 
destes compostos. Elas possuem como característica principal o tamanho da 
partícula, que varia entre 20 e 200 nm. Este trabalho teve como objetivo 
desenvolver e caracterizar nanoemulsão de óleo essencial de acículas do pinho 
Pinus taeda L. elaborada a partir da técnica de homogeneização de alta pressão 
para obtenção de tamanho médio de partícula inferior a 200 nm. Diversas 
formulações de emulsões foram avaliadas por diagrama de pseudoternário por 
inspeção visual das misturas dos componentes. A emulsão selecionada foi a que 
apresentou bom aspecto visual levemente translúcido, dispersão homogênea e 
sem formação de espuma, uma vez que não é possível inserir espuma no 
homogeneizador de alta pressão. A emulsão selecionada apresentou formulação 
com 1% de óleo essencial, 1% de tensoativo Tween® 80 e 98% de água 
destilada. Após estabelecer as condições ideais nos testes preliminares, uma pré-
mistura de emulsão selecionada foi homogeneizada sob alta pressão de 400 bar 
durante 10 ciclos à 20°C. A análise em equipamento Zetasizer Nano ZS forneceu 
os resultados sobre o tamanho médio de partícula, potencial zeta e índice de 
polidispersão (IP). As partículas apresentaram diâmetro médio de 104 nm, valores 
de IP e potencial zeta de 0,28 e -6,61. O método de obtenção da nanoemulsão foi 
satisfatório, uma vez que apresentou um sistema monodisperso (IP<0,3) e 
tamanho médio de gotícula abaixo de 200 nm. 
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