
“ ENCAPSULACIÓ D’OLIS ESSENCIALS FUNCIONALS PER A LA 

SEUA APLICACIÓ EN AGRICULTURA” 

 

L’ aplicació de microcàpsules s’ha estès al llarg dels últims anys a sectors 

industrials tan diferents com l’alimentari, cosmètic, mèdic o tèxtil, a causa dels 

beneficis que aquests sistemes presenten, respecte a l’ús dels compostos actius 

sense microencapsular. Les microcàpsules aconsegueixen una alliberació eficaç i 

gradual de molècules molt volàtils que garanteix la seua funcionalitat al llarg del temps. 

  

Els olis essencials són fraccions líquides volàtils biosintetitzades per les plantes 

que tenen propietats molt interessants, com antimicrobianes, insecticides o pesticides. 

  

Amb la finalitat d’aprofitar aquestes propietats dels olis per a la seua aplicació 

en agricultura, s’ha estudiat la seua microencapsulació mitjançant diferents 

tecnologies: assecament per polvorització, polimerització interfacial i co-

extrusió/gelificació, ja que cadascuna d’elles permet l’ús d’uns materials membrana, 

així como d’unes condicions d’encapsulació diferents que donen lloc a microcàpsules 

amb propietats molt concretes. 

  

Les microcàpsules desenvolupades han sigut caracteritzades mitjançant 

diferents tècniques. L’anàlisi tèrmic realitzat per calorimetria diferencial (DSC) ha 

permès obtindre informació útil sobre l’estabilitat tèrmica dels materials per tal de 

seleccionar les condicions de procés per a la microencapsulació més optimes. 

Mitjançant la microscòpia electrònica de barreig (SEM) s’ha obtés informació de l’estat 

i morfologia de les microcàpsules. D’altra banda, l´Espectroscòpia Infraroja per 

Transformada de Fourier (FTIR) corroborà la presència dels olis a l’interior de les 

microcàpsules, així com també ho feu l’assaig antimicrobià. 

  

Paral·lelament al desenvolupament de les microcàpsules s’ha estudiat 

l’obtenció d’un substrat tèxtil biodegradable, per utilitzar-lo com a vehicle per aplicar les 

microcàpsules. Aquest substrat tèxtil ha estat format per un teixit no teixit obtés a partir 

de residus de les plantes de cànem, amb gran capacitat de desintegració, el qual pot 

classificar-se dintre de les conegudes com a bio mantes d’aplicació en agricultura. Les 

microcàpsules s’han aplicat sobre el teixit no teixit mitjançant l’aplicació d’un lligam, en 

aquest cas s’ha estudiat l’ús de dos polímers naturals completament biodegradables, 

donada l’aplicació final. Els teixits no teixits han estat caracteritzats per diferent 

assajos, entre ells, l’evolució de la capacitat antimicrobiana i la resistència en 

condicions reals. 

  

Amb el desenvolupament d’aquesta investigació es pretén aprofitar les 

possibilitat que ofereix la microencapsulació, amb la finalitat d’obtindre un producte de 

valor agregat mantenint la sostenibilitat. 

 


