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Resumo 

 

A nanotecnologia fundamenta-se no desenvolvimento de técnicas e ferramentas 

adequadas, para posicionar átomos e moléculas em locais previamente estabelecidos, com o 

objetivo de obter nanoestruturas e nanomateriais de interesse. Nesse contexto estão sendo 

constantemente desenvolvidos instrumentos adequados para essa tecnologia, mostrando sua 

importância para vários usos, como criar novas formas para liberação de medicamentos 

diretamente até as células alvo, e ainda para testes diagnósticos mais sensíveis, por exemplo. 

Sendo assim, o objetivo deste projeto é desenvolver e avaliar nanoemulsões cosméticas e 

terapêuticas em simulação de microgravidade, através do uso de um Clinostato 

Tridimensional (3D), desenvolvido no Centro de Microgravidade/PUCRS. Para análise do 

tamanho de partícula e do potencial zeta das amostras utilizou-se o equipamento Zetasizer®. 

As emulsões foram preparadas usando a técnica quente/quente, levando em consideração que 

todos os componentes foram pesados em balança analítica. Realizou-se uma análise do 

tamanho de partícula e potencial zeta antes e após a emulsão ser submetida ao experimento de 

microgravidade simulada para comparação dos resultados. As amostras foram preparadas 

colocando-as em microtubo eppendorf envolto em papel laminado, para proteger da 

luminosidade, seguido de seu acoplamento a um dispositivo que permite o seu encaixe no 

aparelho O experimento foi dividido em 3 grupos: o grupo 1 dia de simulação, o grupo 2 dias 

de simulação e um terceiro grupo controle. A análise da emulsão antes da simulação de 

microgravidade mostrou tamanho de partícula condizente com o esperado, inferior a 200 nm, 

indicando ser de fato uma nanoemulsão. O resultado da análise após o experimento mostrou 

que não houve modificação no tamanho médio de partícula e nem nos valores do potencial 
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zeta, sugerindo que esta formulação poderia ser empregada como base estável para a 

incorporação de fármacos a serem utilizados futuramente em ambiente de microgravidade, 

como por exemplo, em viagens espaciais. O estudo reológico, assim como a avaliação da 

estabilidade da nanoemulsão ainda está em fase de testes e não puderam ser concluídos até o 

momento. 
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