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INTRODUÇÃO
NANOTUBOS DE CARBONO

Os materiais grafíticos têm sido amplamente estudados desde o século passado,
em virtude de suas propriedades e aplicabilidade industrial. Os NTCs foram sintetizados
pela primeira vez em 1991 por Sumio Iijima, e sua descoberta representou grande
evolução científica, sugerindo aplicações tecnológicas e especulações teóricas
excepcionais, devidas, principalmente, ao seu comportamento eletrônico singular
(FAGAN et. al, 2003).
Os NTCs são uma forma alotrópica do carbono caracterizada pelo enrolamento
de uma ou várias folhas de grafeno de forma concêntrica e cilíndrica e com cavidade
interna oca (BARDI et. al, 2009). Podem ser classificados, quanto ao número de
camadas, em NTCs de camada única (SWCNTs – "single-walled carbon nanotubes") ou
de camadas múltiplas (MWCNTs – "multi-walled carbon nanotubes") (BAUGHMAN
et. al, 2002). O tamanho, geralmente, varia de 0,4-2 nm de diâmetro para os SWCNTs e
de 2-100 nm para MWCNTs, enquanto seu comprimento pode ser de 1-100 mmm
(MALARKEY e PARPURA, 2010).
Os NTCs são materiais estratégicos com grande interesse tecnológico, por causa
principalmente de sua estrutura singular, a qual lhe confere um conjunto peculiar de
propriedades mecânicas, ópticas, térmicas, químicas e eletrônicas (LIMA et. al, 2006).
A versatilidade desses materiais permite que sejam explorados em diferentes áreas de
pesquisa e aplicação (BELYANSKAYA et. al, 2009).
Na nanomedicina, a busca pelo diagnóstico mais preciso, a regeneração de
tecidos e a administração controlada de fármacos configuram-se como objetivos
principais nas pesquisas e aplicações dos NTCs (PASCHOALINO et. al, 2010). Nessa
área, eles atuam como carreadores de fármacos (BIANCO et. al, 2005), próteses neurais
(BENABID et. al, 2005), marcadores biológicos e vetores de DNA na terapia gênica
(CHEUNG et. al, 2010). Os NTCs têm sido, ainda, amplamente estudados para a
terapêutica de neoplasias e doenças neurodegenerativas (WEI et. al, 2007).

FUNCIONALIZAÇÃO DE NANOTUBOS DE CARBONO

A funcionalização de nanotubos de carbono através de suas paredes, pontas ou
por encapsulamento (os tubos de pontas abertas possuem capilaridade) tem sido vista
como uma forma de explorar o potencial dos nanotubos de carbono na nanotecnologia.
Os nanotubos funcionalizados podem ter propriedades eletrônicas e mecânicas que são
substancialmente diferentes dos nanotubos não funcionalizados e este fenômeno é
explorado para uso em sensores, dispositivos eletrônicos e eletro-mecânicos em escala
nanométrica devido a sua grande resistência e flexibilidade mecânica. Essas estruturas
quimicamente modificadas podem ser usadas de forma a facilitar a interação dos
nanotubos com moléculas orgânicas e biológicas, com outros grupos químicos como
fármacos ou moléculas tóxicas e, até mesmo, com vírus e bactérias, tornado os sensores
capazes de detectar pequenos traços da espécie alvo e com alta seletividade.
Certamente, o desenvolvimento de sensores utilizando nanotubos de carbono
funcionalizados como bloco de construção é uma das áreas mais promissoras para uso
desses materiais em nanotecnologia. O desafio é encontrar rotas quimicamente seguras,
limpas e factíveis para alterar os nanotubos de carbono que em seu estado natural
apresentam reatividade química muito baixa (SOUZA FILHO e FAGAN, 2007).
A funcionalização com a adsorção de grupos químicos como a hidroxila torna os
nanotubos solúveis em meio aquoso e facilita a interação com macromoléculas
celulares. Além disso, a funcionalização de NTCs resulta em menor toxicidade a células
em culturas, aumentando, assim, o seu potencial de aplicação nas áreas biológicas e
médicas (OLIVEIRA, 2011).
Foi evidenciada em vários estudos a capacidade dos nanotubos de atuarem como
transportadores biocompatíveis de varias moléculas para o interior das células,
incluindo pequenos peptídeos, diferentes tipos de proteínas e ácidos nucleicos
(PANTAROTTO et al, 2004; KAM et al., 2004; DAI, 2005). Por exemplo, Kam e
colaboradores (2004) relataram a captação, via endocitose, de estreptavina ( uma
proteína utilizada em terapias anticâncer) complexada a nanotubos funcionalizados com
biotina em linhagens celulares humanas de leucemia promielocítica (HL60).
Isoladamente, os SWCNT ou SWCNT-biotina não causaram toxicidade às células,
enquanto que o complexo SWCNT-bitina-estreptavidina causou extensa morte celular
48 horas após a primeira hora de incubação com células HL60, demonstrando, portanto,

que os NTC não apenas internalizam a proteína, como também o conjugado
internalizado provoca uma resposta funcional.

TOXICIDADE DOS NANOTUBOS DE CARBONO

O grau de toxicidade dos NTCs depende do tipo de célula analisado, podendo
ser influenciado pelo teste de toxicidade empregado, pela estrutura, estado de agregação
e grau de pureza dos NTCs e, principalmente, pela funcionalização aplicada, o que
explica a controvérsia dos estudos descritos e impede a comparação dos resultados
encontrados (MANNA, 2005; MAGREZ, 2006; WICK, 2007). A toxicidade dos NTCs
pode estar relacionada com a presença de resíduos do metal de transição utilizado como
catalisador no processo de síntese, principalmente ferro e níquel. Esses metais são
promotores efetivos do estresse oxidativo das células, tecidos e biofluidos
( PULSKAMP et. al, 2007). Fenoglio et al. (2006) sugeriram que o estresse oxidativo
gerado pelos NTCs em culturas celulares está associado às impurezas de catalisadores
metálicos em sua superfície. Pulskamp et al. (2007) ratificaram essa teoria ao
demonstrarem ausência de espécies reativas em culturas com NTCs purificados.
Os nanotubos de carbono, que configuram os nanomateriais com a mais alta
resistência mecânica já observada, bem como alta capilaridade, possuindo estrutura
eletrônica única. Desde o seu surgimento, em 1991, têm sido realizados estudos de
viabilidade das condições de purificação e isolamento, caracterização e manipulação.
Sua rota de síntese encontra-se em fase de consolidação e potenciais aplicações dos
nanotubos são extensas, incluindo dispositivos para armazenamento e conversão de
energia, semicondutores, sensores, armazenamento de hidrogênio, aditivos para
materiais poliméricos e suporte em processos catalíticos (PASCHOALINO et. al, 2010).
Vários estudos apontam para a aplicação de nanotubos tanto na área ambiental
quanto na biotecnologia, como exemplificado por Long et al., que usaram nanomateriais
adsorventes para remoção de NOx sob baixa pressão. Li et al. observaram alta eficiência
de adsorção na remoção de chumbo em meio aquoso. Em função da sua estrutura,
também estão sendo testados em aplicações medicinais como transportadores de
fármacos, já sendo utilizados em telas planas, pneus, tecidos, entre outros
(PASCHOALINO et. al, 2010).

Uma preocupação adicional com estes materiais deve-se a sua similaridade
estrutural com os asbestos, os quais podem causar câncer no pulmão. Aparentemente, a
toxicidade dos nanomateriais de carbono está também relacionada com a presença de
alguns grupos químicos em sua superfície, como carbonilas e carboxilas, além da
morfologia das partículas (PASCHOALINO et. al, 2010).

GENOTOXICIDADE

A genotoxicidade é expressa por vários tipos de danos ao DNA (aductos ao
DNA, sítios lábeis a alcáleis, quebras de fitas) e mutações variando de alterações
cromossômicas estruturais ou numéricas (aneoploidia e poliploidia). A permanência do
dano celular dependerá do balanço entre a eficiência dos sistemas de proteção e reparo
celular (defesas anti-oxidantes, reparo de base/nucleotídeo, reparo de quebra de fita
dupla) e os processos que levam à morte celular (apoptose e necrose). (MATEUCA et.
al, 2006; KIRSCH-VOLDERS et. al, 2002).
Os estudos de genotoxicidade são realizados por meio de testes in vitro e in vivo
para detectar o potencial das substâncias sob investigação de causar mutações genéticas
e cromossômicas. (ANVISA, 2010). Genotoxicidade é expressa em vários tipos de
danos ao DNA (DNA adultos, sítios álcali-lábeis, as quebras da cadeia) e mutações, que
vão desde alterações cromossômicas estruturais (perdas e quebras) ou numéricas
(aneuploidia e poliploidia). A sobrevivência da célula danificada dependerá do
equilíbrio entre a eficácia da proteção e reparação celular (sistemas de defesas
antioxidantes, base / reparo por excisão de nucleotídeos, incompatibilidade ou
reparação) e os processos que conduzem à célula morte (apoptose ou necrose).
(MULLER, et al., 2008)
Estudos de genotoxicidade são utilizados para auxiliar na detecção de compostos
que podem causar danos genéticos e posteriormente, câncer. Uma proporção
significativa de agentes químicos cancerígenos foi detectada como causadores de danos
no DNA. Existem, no entanto, outras substâncias cancerígenas, tais como hormônios,
alguns metais, agentes físicos inertes e alguns outros produtos químicos, que podem
causar câncer através de outros mecanismos que não interação com o DNA. Essas
substâncias cancerígenas não são normalmente detectadas por meio dos testes de
genotoxicidade (GUY, 2005).
Para tanto, o mais recomendado é a combinação de testes dependendo das

características do agente tóxico, bem como devem ser usados vários sistemas
biológicos, assim como variados tipos de danos ao DNA (mutações gênicas, aberrações
cromossômicas, etc.) para melhor avaliar a genotoxidade (SILVA et al, 2004).

MUTAGENICIDADE

A mutagenicidade, que equivale a capacidade de uma substância química reagir
com o DNA podendo causar uma mutação, foi o ponto de partida de dois estudos:
Santos (2004), que utilizou o formaldeído como controle-positivo em bioensaios que
comprovaram o aparecimento de micronúcleos também em plantas expostas ao
toxicante e Ladeira (2009), que avaliou a exposição ocupacional ao formaldeído
constatando a presença de alterações nucleares em linfócitos do sangue periférico
(micronúcleos, pontes nucleoplásmicas e protusões nucleares) em trabalhadores
expostos ao formaldeído confirmando a genotoxicidade do mesmo.
Bioindicadores genotóxicos podem ser organismos ou um conjunto de
organismos que reagem a uma determinada perturbação através de alterações biológicas
ou químicas. A presença dos bioindicadores, neste caso, é um importante meio de
avaliação do quão prejudicial pode ser o formaldeído para o organismo.
Os micronúcleos são uma grande prova disso, eles são gerados a partir de
quebras ou perda de cromossomo. Na fase de divisão celular, onde o material genético
dentro do núcleo replica-se, podem ocorrer erros (potencializados por agentes
genotóxicos, como por exemplo, o formaldeído ou metais pesados) que levam a danos
ao DNA. Assim, a separação desigual do material genético, gera núcleos menores que
podem ser constituídos de fragmentos de cromossomo, cromossomos inteiros ou de
fragmentos da célula-mãe que se perdem durante a anáfase e não são incluídos no
material genético da célula-filha durante a telófase sendo chamados micronúcleos.
Para avaliar a ocorrência de mutações em uma célula, é preciso utilizar algumas
técnicas, como o Teste de Micronúcleos, pois é simples, prático e de baixo custo. O
micronúcleo (MN) é um núcleo adicional e separado do núcleo principal de uma célula,
formado durante a divisão celular por cromossomos ou fragmentos de cromossomos que
se atrasam em relação aos demais. Resulta de alterações estruturais cromossômicas
espontâneas ou experimentalmente induzidas, ou ainda, de falhas no fuso celular, sendo
portanto, excluído do novo núcleo, formado na telófase. A técnica de micronúcleos

consiste na identificação do aumento na frequência de mutação em células, que são
expostas a uma gama variada de agentes genotóxicos.

Tradescantia pallida

A Tradescantia pallida é uma planta que apresenta fácil adaptação em qualquer
ambiente podendo se desenvolver durante todo o ano, tanto ao ar livre como nas regiões
subtropicais, quanto em estufas, em qualquer parte do mundo. Seu tamanho
relativamente pequeno e o código genético compostos por seis pares de cromossomos
relativamente grandess tornaram essa planta um instrumento favorável para estudos
citogenéticos (CARVALHO, 2005), por isso ela vem sendo utilizada desde os primeiros
estudos nos quais relacionavam atividade genética com a ação de compostos e agentes
químicos (MA, 1981, 1983; GRANT et al., 1992). Basicamente todas as partes da T.
pallida podem ser utilizadas para a detecção e monitoramento de poluentes: flores,
pétalas, raiz, pêlos estaminais, micrósporos, tubo polínico e material genético (GRANT
et al., 1992).
Os dois ensaios mais utilizados para identificar a poluição atmosférica são o
bioensaio nos pêlos estaminais (Trad-SH) e o bioensaio de micronúcleos (Trad-MCN),
descritos por Grant et al. (1992) e Ma (1981, 1983), respectivamente. Micronúcleos
(MCN) são estruturas resultantes de cromossomos inteiros ou de fragmentos
cromossômicos que se perdem durante a divisão celular e, por isso, não são incluídos
nos núcleos das células filhas, permanecendo no citoplasma das células interfásicas.
Durante a telófase, os micronúcleos são incluídos nas células filhas podendo fundir-se
com o núcleo principal ou formar um ou mais núcleos secundários menores no
citoplasma, refletindo, a ocorrência tanto de danos estruturais quanto de aneuplodias,
indicando a presença de substâncias clastogênicas e/ou aneugênicas resultantes da ação
de agentes físicos ou químicos presentes no ambiente (JUNIOR et al., 2008).
No bioensaio Trad-MCN, os micronúcleos podem ser visualizados na fase de
tétrades, podendo existir mais de um micronúcleo em uma mesma tétrade (LUIZ et al.,
2005; ANDRÉ, 2007).

OBJETIVOS

OBJETIVO GERAL:
- Avaliação da toxicidade potencial de Nanotubo de Carbono funcionalizado com
polietilenoglicol (PEG).
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
- Utilizar o ensaio de mutagenicidade com Tradescantia pallida para avaliação da
toxicidade potencial do NTC funcionalizado com PEG.

METODOLOGIA:
Materiais utilizados:
- Água destilada.
- Álcool.
- Becker.
- Corante aceto-carmin.
- Herbicida Trifluralina
- Lâmina e lamínula.
- Microscópio Óptico Comum.
- Mistura de terras (Compostado PLANTAX, terra vegetal especial para hortaliças,
vermiculita expandida e húmus de minhoca).
- Nanotubos de carbono Hélix
- Papel alumínio
- Polietilenoglicol 6000
- Solução de aceto-etanol (1:3).
- Tampão PBS
- Tradescantia pallida.
- Vasos

MÉTODOS
1. Montagem dos vasos:

Os vasos foram montados utilizando os clones de Tradescantia pallida já
existentes, no Laboratório de Ecotoxicologia do NEPA – FATEC – Sorocaba. O
substrato normalmente utilizado para o cultivo dessas plantas, no vaso, foi preparado a
partir da mistura de terra compostado PLANTAX, terra vegetal especial para hortaliças,
vermiculita expandida e húmus de minhoca, como mostra na figura 1 e figura 2 abaixo.

Figura 1: Montagem dos vasos de Tradescantia pallida

Figura 2: Vasos de Tradescantia pallida

2. Ensaio de Mutagenicidade com Tradescantia pallida.
O ensaio de genotoxidade foi realizado no Laboratório de Ecotoxicologia do
NEPA – FATEC – Sorocaba e na empresa Contemar, segundo protocolo, segundo MA
(1982), com modificações:

Exposição:
Foram

utilizadas

somente

inflorescências

jovens

para

o

tratamento

(inflorescências abertas são velhas e não podem ser usadas).
Para fins de padronização da metodologia, coletamos ao todo 34 inflorescências
intactas, sendo elas 9 para o controle negativo, 7 para o controle positivo, 5 para solução
de NTC 0,01 ppm, 5 para solução de NTC 0,1 ppm, 4 para solução de NTC 1,0 ppm e 4
para solução de NTC 10 ppm.
O caule foi cortado com 10-15 cm de comprimento e em seguida colocada em
becker com 200 mL de água destilada coberto por papel alumínio.
O tempo de exposição da inflorescência foi de 24 horas. Depois da exposição, a
inflorescência foram removidas e fixadas em solução de aceto-etanol (1:3), que foi
preparada imediatamente antes do uso.
Após 24 horas de fixação, as inflorescências foram estocadas em etanol 70%.

Preparação da lâmina:
Depois de aberta a inflorescência o botão correto, que na maioria das vezes são
os menores, foi dissecado, por meio de agulhas finas e, um pequeno número de células é
transferido para a lâmina. Após este passo, uma gota de corante aceto-carmin é
adicionada sobre as células, e os restos celulares são removidos cuidadosamente, como
demonstra as figuras 3 e 4 abaixo.

Figura 3: Selecionando o botão da inflorescência

Figura 4: Remoção de restos celulares

As lâminas foram cobertas com lamínula e delicadamente aquecidas a ± 60ºC,
por meio de uma lamparina. Pressiona-se cuidadosamente a lamínula sobre a lâmina,
observando-se esta preparação ao microscópio.

Contagem dos micronúcleos (MCN):

A contagem dos MCN foi realizada no aumento de 400 X. Para cada grupo
experimental, foram feitas em média de 5 lâminas, e leitura de 300 tétrades de cada uma
das lâminas.
A frequência de MCN foi calculada dividindo-se o número total de MCN pelo
número total de tétrades contadas.
O valor é dado em nº de MCN /300 tétrades. A média e desvio padrão são
calculados para cada grupo e a análise de variância é feita pelo teste de DUNNETT. A
enumeração é feita conforme a tabela abaixo.

Grupos

N

I

II

III

IV

V

Soma

Experimentais

MCN/300

%MCN

tétrades

groups

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Análise:
Como citado na metodologia as tabelas mostram os resultados do ensaio de
geno/mutagenicidade da inflorescência da Tradescantia pallida.
Na tabela 1 as inflorescências foram expostas em água destilada, para controle negativo.
Tabela 1: Dados dos micronúcleos (MCN) da inflorescência da Tradescantia pallida –
Controle Negativo
Número da Lâmina
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Números de Micronúcleos
0
1
2 3 4 5
287
11 2 0 0 0
283
13 4 0 0 0
291
9
0 0 0 0
281
18 1 0 0 0
283
16 1 0 0 0
280
17 3 0 0 0
272
24 4 0 0 0
279
18 3 0 0 0
281
17 2 0 0 0
280
18 2 0 0 0

nº de
MC

nº de
MC/300

% de Micronúcleo

15
21
9
20
18
23
32
24
21
22

0,0500
0,0700
0,0300
0,0667
0,0600
0,0767
0,1067
0,0800
0,0700
0,0733

5,00
7,00
3,00
6,67
6,00
7,67
10,67
8,00
7,00
7,33

Total de inflorescências:

9

Na tabela 2 as inflorescências foram expostas em herbicida Trifluralina, para controle
positivo.
Tabela 2: Dados dos micronúcleos (MCN) da inflorescência da Tradescantia pallida –
Controle Positivo
Números de Micronúcleos
0
1
2 3 4 5
1
211
65
20 4 0 0
2
246
44
9 1 0 0
3
74
226
0 0 0 0
4
249
39
10 2 0 0
5
233
52
14 1 0 0
Total de inflorescências:
7

Número da Lâmina

nº de
MC

nº de
MC/300

% de Micronúcleo

117
65
226
65
83

0,3900
0,2167
0,7533
0,2167
0,2767

39,00
21,67
75,33
21,67
27,67

Na tabela 3 as inflorescências foram expostas em Solução de 0,01 ppm de NTC
funcionalizado com PEG 6000.
Tabela 3: Dados dos micronúcleos (MCN) da inflorescência da Tradescantia pallida –
NTC 0,01 ppm
Números de Micronúcleos
0
1
2 3 4 5
1
285
14 1 0 0 0
2
287
12 1 0 0 0
3
282
14 4 0 0 0
4
289
7
4 0 0 0
Total de inflorescências:
5

Número da Lâmina

nº de
MC

nº de
MC/300

% de Micronúcleo

16
14
22
15

0,0533
0,0467
0,0733
0,0500

5,33
4,67
7,33
5,00

Na tabela 4 as inflorescências foram expostas em Solução de 0,1 ppm de NTC
funcionalizado com PEG 6000.
Tabela 4: Dados dos micronúcleos (MCN) da inflorescência da Tradescantia pallida –
NTC 0,1 ppm
Número da Lâmina
1

Números de Micronúcleos
0
1
2 3 4 5
272
27 1 0 0 0

nº de
MC

nº de
MC/300

% de Micronúcleo

29

0,0967

9,67

2
267
3
265
4
266
Total de inflorescências:

27
30
32
5

4 2 0 0
5 0 0 0
3 0 0 0

41
40
38

0,1367
0,1333
0,1267

13,67
13,33
12,67

Na tabela 5 as inflorescências foram expostas em Solução de 1,0 ppm de NTC
funcionalizado com PEG 6000.
Tabela 5: Dados dos micronúcleos (MCN) da inflorescência da Tradescantia pallida –
NTC 1,0 ppm
Números de Micronúcleos
0
1
2 3 4 5
1
260
33 7 0 0 0
2
264
29 7 0 0 0
3
265
28 6 1 0 0
4
270
28 2 0 0 0
Total de inflorescências:
4

Número da Lâmina

nº de
MC

nº de
MC/300

% de Micronúcleo

47
43
43
32

0,1567
0,1433
0,1433
0,1067

15,67
14,33
14,33
10,67

Na tabela 6 as inflorescências foram expostas em Solução de 10 ppm de NTC
funcionalizado com PEG 6000.
Tabela 6: Dados dos micronúcleos (MCN) da inflorescência da Tradescantia pallida –
NTC 10 ppm
Números de Micronúcleos
0
1
2 3 4 5
1
240
55 4 1 0 0
2
230
70 0 0 0 0
3
260
35 5 0 0 0
4
255
32 8 0 0 0
5
252
42 5 1 0 0
Total de inflorescências:
4

Número da Lâmina

nº de
MC

nº de
MC/300

% de Micronúcleo

66
70
45
48
55

0,2200
0,2333
0,1500
0,1600
0,1833

22,00
23,33
15,00
16,00
18,33

A figura 5 mostra o resultado da análise estatística dos dados acima, mostrando
que apenas a concentração de 10 ppm testada, houve efeito mutagênico que foi
estatisticamente diferente do controle negativo. A figura 6 mostra as imagens vistas ao
microscópio das tétrades de T. pallida. Em a. as tétrades são normais; em b. apresentam
MNs, conforme apontam as setas.

Figura 5. Comparação das médias de MN entre os tratamentos. Os valores sob as colunas se
referem as concentrações em ppm; * p<0,05.

Figura 6. Tétrades da Tradescantia pallida. Em a. tétrades normais; em b. tétrades com MN
(setas). 400X.

CONCLUSÃO
O presente trabalho mostrou que a partir da concentração de 10 ppm observa-se
efeito

mutagênico.

Embora

esta

concentração

exceda

as

concentrações

matematicamente projetadas para os resíduos ambientais, há necessidade de cautela na
utilização e disposição ambiental dessas nanopartículas (MUELLER e NOWACK,
2008; GOTTSCHALK et al., 2009).

Não é possível, no entanto, fazer uma afirmação definitiva, pois não se pode
excluir um efeito do PEG,uma vez que estes testes não foram ainda realizados.
É importante ressaltar, no entanto, que este continua sendo um projeto original,
pois ainda não há nenhum dado na literatura até o momento desta pesquisa utilizando o
bioindicador Tradescantia pallida para avaliar a toxicidade dos nanotubos de carbono.

DIFICULDADES ENCONTRADAS:
A principal dificuldade encontrada durante o primeiro período, foi que houve
poucas inflorescências da planta Tradescantia pallida, na Fatec – Sorocaba, pois no em
alguns períodos o calor e sol excessivo prejudicaram as plantas e os

meses

excessivamente chuvosos da mesma forma, prejudicaram o trabalho.

ATIVIDADES EXTRAS
- CURSO DE MUTAGÊNESE AMBIENTAL- Mini-Curso Satélite pelo XII Congresso
de Ecotoxicologia 2012 (certificado em anexo).
- Participação no 2º Simpósio de Iniciação Científica da Fatec José Crespo Gonzales
(certificado em anexo).
- Trabalho submetido ao 15º SICT – ATIVIDADE GENOTÓXICA/ MUTAGÊNICA
DE NANOTUBOS DE CARBONO FUNCIONALIZADOS EM Tradescantia pallida –
em análise.
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