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RESUMO
A síntese de diferentes nanopartículas e o crescente desenvolvimento nanotecnológico,
levantam novas questões a cerca da toxicidade das nanopartículas no ambiente. Os
estudos nanotoxicológicos ainda são escassos, contudo podem fornecer informações a
respeito dos potenciais riscos associados ao ambiente e os ecossistemas. A falta de
padronizações e protocolos de análises tornam mais difíceis os estudos a respeito da
toxicidade de materiais como o óxido de grafeno reduzido (rGO). Os resultados destes
estudos dependem das propriedades físico-químicas, como a pureza, comprimento,
diâmetro, carga superficial, funcionalização e estado de agregação. Os testes de
toxicidade, empregando organismos-indicadores fornecem informações sobre as
condições de um ecossistema perante a presença de um impacto ambiental, como forma
de biomonitoramento. As algas por exemplo, como base da cadeia alimentar e também
dos níveis tróficos, são os seres que pioneiramente sofrem com as alterações no meio
devido a presença de agentes tóxicos. O objetivo deste estudo foi verificar a potencial
toxicidade do óxido de grafeno reduzido, baseando-se na biomassa algal de algas
Raphidocelis subcapitata, bioindicadores ambientais. Os resultados dos ensaios
mostraram que o óxido de grafeno reduzido (rGO) é potencialmente tóxico apenas na
concentração de 100 ppm. Conclui-se que há toxicidade em altos níveis de rGO,
podendo-se inferir sua relativa segurança ambiental, já que estes níveis (100ppm), muito
improvavelmente estariam no ambiente, mesmo a longo prazo.
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ABSTRAC
The synthesis of different nanoparticles and the growing nanotechnological
development raise new questions about the toxicity of nanoparticles in the environment.
Nanotoxicological studies are still scarce, but can provide information on the potential
risks associated with the environment and ecosystems. The lack of standardization and
analysis protocols make it more difficult to study the toxicity of materials such as
reduced graphene oxide (rGO). The results of these studies depend on the
physicochemical properties, such as purity, length, diameter, surface charge,
functionalization and state of aggregation. The toxicity tests using indicator organisms
provide information on the conditions of an ecosystem in the presence of an
environmental impact as a form of biomonitoring. Algae, for example, as the basis of
the food chain and also of the trophic levels, are the beings that first suffer from changes
in the environment due to the presence of toxic agents. The objective of this study was
to verify the potential toxicity of reduced graphene oxide, based on algal biomass of
algae Raphidocelis subcapitata, environmental bioindicators. The results of the tests
showed that reduced graphene oxide (rGO) is potentially toxic only at the concentration
of 100 ppm. It is concluded that there is toxicity at high levels of rGO, and its relative
environmental safety can be inferred, since these levels (100 ppm) would very unlikely
be in the environment, even in the long term.

Keywords: reduced graphene oxide; Biomonitoring; Raphidocelis subcapitata.
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1.

INTRODUÇÃO

A ecotoxicologia é a ciência que avalia os efeitos tóxicos de uma substância
sobre os ecossistemas e seus componentes, tendo como finalidade obter conhecimentos
sobre o quão nocivo são as substâncias tóxicas [1]. Ela permite constatar a toxicidade
como um todo, observando os diversos efeitos causados por uma amostra. Além de
identificar como o contaminante pode intervir no meio, é essencialmente importante
saber quais as soluções para evitar possíveis danos causados ao ambiente e aos seres
vivos. O efeito tóxico de contaminantes se dá por meio da exposição e a quantidade
exposta. Os testes toxicológicos são feitos através da exposição de organismos-teste a
substâncias tóxicas, observando interações com o organismo a fim de disponibilizar
informações sobre a ação da substância. Os testes com algas consistem na observação
de seu crescimento em diversas diluições de soluções tóxicas a serem avaliadas, onde
observa-se a concentração de clorofila, biomassa, atividade fotossintética em relação a
amostra controle [2].
Com o descobrimento da nanotecnologia, ainda se é muito escassa informações
sobre a toxicidade dos nanomateriais. Estudos que comprovem a interação dessas
nanopartículas se faz necessária, principalmente no que se refere à interação direta com
os organismos a nível celular [3]. Com esta nova área de conhecimento, a manipulação
de material em escala nanométrica, promove o desenvolvimento de nanomateriais
sintéticos, com diferentes possíveis aplicações em diversas áreas e produtos [4]. A
evolução da aplicabilidade tecnológica dos nanomateriais vem trazendo muitos
benefícios, contudo pode se tornar indesejáveis sua exposição no ambiente. Por serem
materiais muito pequenos podem ser transportados por difusão em solo, na água e na
atmosfera, assim causando uma grande dificuldade quanto a sua remoção do material do
5

ambiente [5]. Entretanto a liberação dessas nanopartículas podem acumular-se em
células vivas, podendo modificar as superfícies das partículas, alterando as propriedades
superficiais, agregação de partículas, entre outras propriedades [6].
Os nanomateriais à base de carbono são muito promissores, com aplicabilidade
em diversas áreas no campo tecnológico devido a suas propriedades óptica, mecânica e
magnéticas, principalmente em estudos que se referem à melhor qualidade de vida e do
meio ambiente [7]. O óxido de grafeno reduzido (rGO) é obtido por meio da
intervenção de agentes químicos redutores, redução eletroquímica ou redução térmica
[8]. Tendo como finalidade restabelecer diversas propriedades, como aumentar sua
condutividade eletrônica [8].

1.1

Nanomateriais.

A nanotecnologia é a ciência que estuda materiais que tem como referência
dimensões nanométricas, especificamente de 1 a 100 nanômetros. Seu princípio é a
elaboração de novos materiais com estruturas diversas por meio dos átomos, a
manipulação dos mesmos promoveu o desenvolvimento nanotecnológico e aplicações
em vários setores [11].
Os nanomateriais a base de carbono podem ser sintetizados facilmente, suas
propriedades eletrônicas, ópticas e químicas geram grande destaque no que e refere à
aplicabilidade e grandes avanços em várias áreas, principalmente em melhorias na
qualidade de vida e do ambiente, como por exemplo o grafeno, óxido de grafeno, óxido
de grafeno reduzido, nanotubos , fulereno [12] onde já são testados na área ,biomédica,
como a administração de fármacos, utilização de biossensores, terapia fototérmica, etc.
[7].
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1.2

Avaliação toxicológicas de óxidos de grafeno.

A avaliação toxicológica do óxido de grafeno é feita por meio de levantamento
de

dados

ecotoxicológicos,

classificando-os

toxicológicamente,

e

viabilizar

conhecimento a respeito à impacto ambiental. Os ensaios ecotoxicológicos determinam
relações dose-resposta/ dose-efeito que constituem considerações indispensáveis para a
avaliação de riscos. Os testes podem ser utilizados em um futuro próximo para definir
um ponto de partida na determinação dos riscos ambientais potencialmente provocados
pelo rGO, assim podendo determinar uma norma regulamentadora para este
nanomaterial [16].
A hidrofobicidade do rGO tende a se aglomerar em condições fisiológicas.
Também por conta das forças de van der Waals, são atraídos uns pelos outros [17]
contudo essa condição de aglomeração pode influenciar na toxicidade, dependendo do
tamanho, da carga superficial, composição do rGO [18]. Por conta da hidrofobicidade
pode ser realizado ligação de átomos ou moléculas às suas paredes [19], essas alterações
orgânicas compreendem longas cadeias alquilas, reações de radicais, polímeros, entre
outras, possibilitando a obtenção de rGO funcionalizados tanto lateralmente como
longitudinalmente, originando materiais mais solúveis e biocompatíveis [20].
Em relação a dosimetria utilizada em testes com rGO há desavenças entre os
pesquisadores, pois ainda não se tem estudos que comprovem correlação direta entre a
massa e o efeito citotóxico e genotóxico, sendo assim novos padrões de efeitos tóxicos
vêm sendo propostos, como por exemplo o número de rGO existente no meio de
exposição e não sua massa [21].
A avaliação toxicológica apresenta certas características da toxicologia
convencional, porém cada nanomaterial necessita de uma adequação, assim
7

primordialmente necessita-se da caracterização do nanomaterial [22]. A avaliação
toxicológica de rGO em algas fundamenta-se em testes crônicos, onde observa-se a
inibição do crescimento das algas que é feito na comparação da contagem das células de
cada amostra com o controle [23].

1.2.1

Organismo teste.

As algas são organismos pertencentes ao Reino Protista, são seres unicelulares
ou pluricelulares eucarióticos. Possuem pigmentos fotossintéticos com a habilidade em
transformar energia solar em biomassa, produzir oxigênio e ter um cargo ativo no ciclo
de nutrientes, sendo alimento para outros seres. Elas podem ser encontradas em diversas
condições ambientais da Terra, desde desertos a solos férteis, mas são em meios
aquáticos (água doce e salgada) que sem encontram em maior abundância. Para
produzir energia elas necessitam de água, dióxido de carbono e íons inorgânicos
solúveis em água [15].
A alga Raphidocelis subcapitata pertence a Classe das Clorofíceas, uma classe
de algas verdes. Estas algas sucedem-se em meios oligotrófico e eutrófico. Ela é uma
espécie de plâncton que vivem em rios, lagos e lagoas de água doce, possui formato
helicoidal, semicircular na fase vegetativa, e em culturas velhas possui a forma de
torção. Sua reprodução ocorre através da divisão da célula mãe em dois, quatro ou oito
autoesporos. Servem como fonte de oxigênio para o metabolismo dos consumidores
[24].

8

2.

JUSTIFICATIVA

O óxido de grafeno é derivado do óxido de grafite, cuja sua estrutura difere por
meio do método oxidativo [13]. O óxido de grafeno reduzido (rGO) provém do óxido de
grafeno em condições redutoras, pode ser obtido por meio da intervenção de agentes
químicos redutores, redução eletroquímica ou redução térmica [8]. Tendo como
finalidade restabelecer diversas propriedades, como aumentar sua condutividade
eletrônica [9]. Aumentando sua hidrofobicidade, reduzindo o teor de oxigênio, devido a
liberação de CO e CO2 incorpora defeitos na estrutura do carbono, e há uma redução de
carga e na capacidade de dispersão de água [14].
Contudo ainda não se tem muita informação disponível sobre a toxicidade deste
material, estas características podem ser indesejáveis quando expostos aos seres vivos e
ao ambiente. Este presente projeto pretende contribuir com os estudos, tentando
compreender o potencial tóxico do rGO utilizando-se de teste toxicológicos com algas
verdes da espécie Raphidocelis subcapitata bioindicadoras de toxicidade aquática.

3.

OBJETIVO

Realizar análises das células de algas Raphidocelis subcapitata por meio do
bioensaio de toxicidade aquática, a fim de avaliar os impactos potenciais da presença
destas nanopartículas carbonáceas no ambiente aquático.

9

4.

MATERIAIS E MÉTODOS

4.1

Óxido de grafeno reduzido (rGO).

O óxido de grafeno reduzido que será utilizado foi fornecido pelo Prof. Dr.
Helder José Ceragioli, do laboratório de Eletrônica da Faculdade de Engenharia Elétrica
da Unicamp, e sintetizado através de deposição de vapor químico-filamento quente na
Universidade Estadual de Campinas – Unicamp. Para a realização dos testes foram
pesados e diluídos nas concentrações de 0,01, 0,1, 1,0, 10, 100 ppm, e sonicados por 15
minutos.

4.2 Algas Raphidocelis subcapitata.

As algas foram cedidas pelo Departamento de Saneamento e Ambiente – DASFEC – UNICAMP LABORATÓRIO DE SANEAMENTO -

LABSAN, e serão

mantidas através do repique semanal em meio oligotrófico, conforme os reagentes
listados na norma ABNT NBR 12648 [25]. Quando exposta a amostra liquidas contendo
um tóxico disponível, ocorre inibição de crescimento comparado com uma cultura
controle não exposta [26].

4.3

Delineamento experimental.
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O teste de toxicidade crônica foi feito com as algas da espécie Raphidocelis
subcapitata, seguindo o protocolo da Environmental Canadá EPS1/ RM/ 25,1992. A
partir de uma cultura de algas de 7 dias, foi realizado um inóculo com 2,56 x 105
cels/mL. Cada amostra foi preparada com óxido de grafeno reduzido nas concentrações
de 0,01; 0,1; 1,0; 10 e 100 ppm, num volume de 2,5 mL de água tamponada. Colocouse em cada amostra 100 μL do inóculo de algas com concentração conhecida. Após 72
horas executou-se a contagem das células na Câmara de Neubauer. As amostras foram
feitas em triplicata, as médias das contagens foram comparadas pelo teste “t” de
Student, assumindo 0,05 como intervalo de confiança, e feito o cálculo da EC50 para
análise de regressão.

5.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

O crescente o uso de nanopartículas vem gerando preocupações sobre seu risco
ambiental, estudos anteriores revelam por exemplo, que, nanopartículas como as de
óxido de cobre e óxido de cromo são consideradas muito tóxicas [29]. Em outro
verificou-se a concentração efetiva de prata que causa 50% (4,70 μg L–1) de imobilidade
em Daphnia similis no teste de ecotoxicidade aguda [30]. Em um outro estudo
identificou-se o potencial tóxico e a capacidade de induzir danos ao DNA com nano
partículas carbonáceas, como nanotubos de carbono e nanopartículas de prata e
nanocéria [31].
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5.1 Controle de Qualidade das Culturas das algas verdes Raphidocelis
subcapitata.

O ensaio de sensibilidade das algas Raphidocelis subcapitata, utilizando-se
como substância referência o cloreto de sódio (NaCl) em 5 concentrações, quais sejam
0,2, 0,4, 0,8, 1,0, e 1,6 g/L, em triplicata, e 5 controles com água tamponada. Foram
realizados três testes idênticos a fim de se fazer um controle de qualidade das culturas,
considerando-se o NaCl como tóxico de referência [34]. Utilizou-se de técnicas de
contagem das células por meio da câmara de Neubauer e por espectrofotometria [figuras
1 e 2], os gráficos foram feitos por meio do programa Origin. A EC50 estabelece a
concentração na qual uma um tóxico estimula uma resposta na metade, entre a taxa
inicial e a máxima depois de um determinado tempo de exposição [27]. Os resultados
obtidos nas EC50 por meio da média das contagens algais e por espectrofotometria
foram de 1,04 g/L e 0,284 g/L respectivamente.
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FIGURA 1- GRÁFICO EC 50 OBTIDO POR MEIO DE CONTAGENS ALGAIS .

FONTE : ELABORADO PELO AUTOR .
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FIGURA 2- GRÁFICO EC 50 OBTIDO POR MEIO DE ESPECTROFOTOMETRIA .

FONTE : ELABORADO PELO AUTOR

5.2

Ensaio de toxicidade do rGO.

As algas são microrganismos usados em métodos de toxicidade recomendados
por entidades internacionais como EPA (Environmental Protection Agency) e a OCDE
(Organização para a Cooperação e Desenvolvimento econômico). Estudos mostram a
toxicidade de metais pesados para algas P. subcapitata [24]. Outro demonstra a
toxicidade do nanotubos de carbono em concentração de 100 ppm para a mesma espécie
de alga [9].
Neste estudo avaliou-se o efeito do óxido de grafeno reduzido (rGO) a nível
celular nas algas bioindicadoras de toxicidade aquática. Preparou -se amostras com
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concentrações de rGO de 0,01, 0,1, 1, 10 e 100 ppm e após 72 horas observou-se os
níveis de inibição que cada concentração proporcionou.
Os resultados visuais obtidos foram pequenos sedimentos verdes no fundo do
tubo das amostras de 0,01, 0,1,1 e 10 ppm e a concentração de 100 ppm um pouco
turva, sem resquícios verdes (Figura 3). A tabela 1 mostra a o número de células algais
referente a cada concentração, resultado este obtido por meio da contagem de células na
câmara de Neubauer.

FIGURA 3- TUBOS DE ENSAIO COM AS AMOSTRAS INOCULADAS
OBSERVA -SE A BIOMASSA DEPOSITADA NO FUNDO EM VERDE .

COM AS ALGAS .

FONTE : ELABORADO PELO AUTOR .

Tabela 1- Contagem das células.
(ppm)

controle

0,01
ppm

Número
algas

de

1
ppm

10
ppm

100
ppm

10

16

15

6

5

10

14

13

4

1

9

12

12

4

1

15

8

9

10

1

0

8

9

11

3

0

8

8

1

1

0

7

6

1

0

0

6

3

0

0

0

4

3

0

0

0

3
3
2
2
1
Média: 5,7

Média: 8,9

Média: 7

Média:2,1 Média: 0,8
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FIGURA 4-TOXICIDADE AQUÁTICA DO RGO EM R. SUBCAPITATA.

FONTE : ELABORADO PELO AUTOR .

O gráfico foi elaborado pelo programa Prisma 5.0, a análise estatística foi
realizada pela análise ANOVA “one way”, seguida pelo teste de Dunnet, este que
determina a existência de diferença significante entre as médias de dois ou mais grupos
(controle) [28], indicou redução significativa apenas para a amostra de 100 ppm em
relação ao controle (C).

6.

CONCLUSÃO

O conjunto de resultados do presente trabalho nos revelou que em concentrações
de 0,01, 0,1, 1 e 10 ppm de rGO não se tem uma toxicidade significativa. As avaliações
da toxicidade aquática foram positivas apenas para a concentração de 100 ppm, como
visto por GOMES 2016 [9], em seu trabalho feito com nanotubos de carbono, partícula
semelhante ao rGO. Sendo assim, trabalhos como do KOHLER et. al. (2007) avaliam as
possíveis fontes de lançamentos de nanotubos de carbono, e recomendam a
17

implementação de medidas de precaução no que se refere a exposição deste material no
meio ambiente, pois não se tem conhecimento completo sobre os potenciais efeitos
adversos dos nanotubos de carbono, uma vez que em grandes concentrações podem
apresentar persistência no meio ambiente [32]. O artigo do GOTTSCHALK et. al.
(2009) avalia os nanomateriais artificiais que são lançados em compartimentos
ambientais, neste estudo revela que o nanotubo de carbono também apresenta riscos
para os organismos [33]. Conclui-se que apesar de improváveis, estes altos níveis de
rGO devem ser considerados em relação à sua persistência.
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