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RESUMO 

 

 

Diferentes técnicas de dispersão e de funcionalização já foram empregadas com o objetivo de 

diminuir os agregados formados pelos nanotubos de carbono (NTCs) quando estão em contato 

com a água. Existem métodos de funcionalização química e física, que visam modificar a 

camada superficial dos NTCs possibilitando a ligação de outras moléculas ou substâncias. O 

uso de ultrassom e ácidos fortes podem causar danos a estrutura do NTC transformando-o em 

carbono amorfo. No entanto, a Deposição Química na fase Vapor Assistida por Plasma (Plasma 

Enhanced Chemical Vapor Deposition- PECVD) pode ser uma boa alternativa, pois quebra as 

ligações na camada superficial dos nanotubos sem causar danos a sua estrutura, permitindo a 

ligação de grupos funcionais. Este fato torna a funcionalização o primeiro passo para utilização 

deste material ideal para uso na área médica, pois esta pré-funcionalização permite a ligação de 

outras moléculas aos NTCs, como os agentes antineoplásicos. O objetivo desse trabalho foi 

funcionalizar os nanotubos de carbono por PECVD e avaliar sua internalização por células 

tumorais. A definição dos parâmetros para a funcionalização pelo método PECVD foi a etapa 

inicial desde projeto, após isso, notou-se uma significativa mudança na dispersão das 

nanoparticulas em meio aquoso, no entanto, para confirmar que os NTCs não se tornaram 

caborno amorfo, fez-se necessário a análise de sua estrutura. A análise estrutural foi realizada 

por meio da espectroscopia RAMAN, o qual demonstrou mudanças nas intensidades dos picos 

de sua estrutura, indicando a presença de defeitos, os quais podem ser ocasionados por grupos 

funcionais. A capacidade de internalização dessas partículas comprovou-se por microscopia 

confocal e citometria de fluxo, demonstrando não ter citotoxicidade para as células, no entanto, 

sendo capaz de potencializar a ação do fitoterápico, neste caso, a guaçatonga. O estudo 

demonstrou que as células internalizaram mais os NTCs que foram tratados a plasma e que este 

não causa mutações na linhagem celular da B16F10. 
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ABSTRACT 

 

Different dispersion and functionalization techniques have already been used in order to reduce 

the aggregates formed by carbon nanotubes (NTCs) when they are in contact with water. There 

are chemical and physical functionalization methods, which aim to modify the surface layer of 

the NTCs, enabling the attachment of other molecules or substances. The use of ultrasound and 

strong acids can damage the structure of the NTC by transforming it into amorphous carbon. 

However, Plasma-Assisted Chemical Vapor Deposition (Plasma Enhanced Chemical Vapor 

Deposition- PECVD) can be a good alternative, as it breaks the bonds in the surface layer of 

the nanotubes without causing damage to their structure, allowing the bonding of functional 

groups. This fact makes functionalization the first step for using this material ideal for use in 

the medical field, as this pre-functionalization allows the binding of other molecules to NTCs, 

such as antineoplastic agents. The objective of this work was to functionalize the carbon 

nanotubes by PECVD and to evaluate their internalization by tumor cells. The definition of the 

parameters for functionalization by the PECVD method was the initial step since the project, 

after that, a significant change was noticed in the dispersion of the nanoparticles in aqueous 

medium, however, to confirm that the NTCs did not become amorphous, if necessary, the 

analysis of its structure. Structural analysis was performed using RAMAN spectroscopy, which 

demonstrated changes in the peak intensities of its structure, indicating the presence of defects, 

which can be caused by functional groups. The internalization capacity of these particles was 

proven by confocal microscopy and flow cytometry, demonstrating that it does not have 

cytotoxicity to the cells, however, being able to potentiate the action of the herbal medicine, in 

this case, guaçatonga. The study showed that cells internalized more NTCs that were treated 

with plasma and that it does not cause mutations in the B16F10 cell line. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

A nanotecnologia é a área de pesquisa que se baseia no estudo, desenvolvimento, 

caracterização, produção e na aplicação de estruturas na escala manométrica, pois os materiais 

em escala nanométrica possuem características distintas dos de maiores escalas, mesmo aqueles 

com as mesmas composições, isso ocorre por estarem abaixo do tamanho crítico, que determina 

essa mudança brusca nas características do material. Por conta disso, a nanotecnologia é alvo 

de estudos em diversas áreas dentre elas química, física e biológica.  

O carbono é abundantemente encontrado na natureza em diferentes estruturas, as quais 

podem ser denominadas alótropos de carbono, essas estruturas apresentam propriedades físicas 

e químicas diferentes causadas pela forma que esses átomos estão ligados entre si. Entre os 

principais tipos de alótropos de carbono estão o grafite, fulereno, diamante e os nanotubos de 

carbono (NTC) (SILVA, 2016). 

Os NTCs são estruturas alotrópicas do carbono híbrido sp2, o nanotubo de carbono pode ser 

definido como o enrolamento de uma folha de grafeno, o qual forma um cilindro com o diâmetro 

na escala de nanômetros. Os NTC possuem propriedades únicas, no entanto, sua 

hidrofobicidade dificulta seu manuseio o que torna necessário a realização de tratamentos como 

a funcionalização, essa visa alterar suas propriedades tornando-o hidrofílico, isso ocorre através 

da quebra das ligações C-C, permitindo assim que este material se ligue a grupos carboxílicos 

(VICENTE, 2016). Há diversas formas de funcionalizar os NTCs, podendo ser por meio de 

ácidos ou até mesmo por tratamentos a plasma. 

  O tratamento feito por deposição química a vapor assistida por plasma (PECVD) é 

utilizado para realizar deposições de filmes finos, feito a partir da decomposição de um gás 

precursor em uma câmara de baixa pressão mediante uma tensão. (SILVA, 2016). O uso deste 

material na área biomédica, tem sido motivo de diversos estudos, principalmente sua aplicação 

como drug delivery no tratamento de câncer, pois assim, permitiria um tratamento localizado e 

com efeitos colaterais reduzidos, mas para que isso ocorra, uma funcionalização eficiente é 

necessária.  

 O câncer de pele tipo melanoma, apesar de não ser tão frequente e representar apenas 

3% dos casos de câncer no Brasil, possui uma alta taxa de mortalidade e os tratamentos pouco 

específicos danificam as células saudáveis presentes no organismo. Além disto, a cirurgia não 

é recomendada em todos os casos, o que dificulta ainda mais as possibilidades de tratamento. 

Com isso, a utilização dos NTCs como carreadores de um fármaco ou fitoterápico para o 



 

 

tratamento de diversos canceres é alvo de inúmeros estudos, devido a necessidade de um 

tratamento com maior especificidade e com a diminuição dos efeitos colaterais.  

 A Casearia sylvestris popularmente conhecida como guaçatonga é amplamente 

utilizada como fitoterápico por conter diversas ações dentre elas antipirética, anti-diarréica, 

anestésica, cicatrizante e atividade antitumoral. Com isso o extrato etanólico desta planta será 

utilizado a fim de demonstrar sua atividade tumoral e posteriormente seu carreamento pelos 

nanotubos de carbono, assim, testando também sua funcionalização e permeabilidade na 

linhagem tumoral B16F10.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.  REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Nanotubos de Carbono 

 

Desde a década de 90 a nanotecnologia tem assumido um papel de importância quando 

se trata de suscitar pesquisas visando a sua utilização nas diferentes áreas da ciência básica e 

aplicada. As nanopartículas a base de carbono revolucionaram a nanotecnologia, devido as 

suas propriedades únicas aliadas a uma grande densidade. Diferentes estudos mostraram até 

o momento que os nanomateriais como os nanotubos de carbono (NTCs), possuem diversas 

propriedades que os fazem atrativos para a obtenção de materiais mais resistentes, versáteis e 

funcionais (DRESSELHAUS et al, 1998; SAITO et al., 2009). Os NTCs possuem 

propriedades que conferem a este material características únicas, como a alta resistência a 

tração, grande condutividade térmica e elétrica, além da sua alta resistência mecânica, estas 

características fazem dos nanotubos um material de grande interesse para aplicação em 

diferentes áreas como a elétrica, óptica e mecânica (SAEED et al, 2013).  

Foi através do processo de pirólise de grafite em plasma sob uma atmosfera controlada 

de hélio, que Sumio Ijima em 1991 observou a presença de outros tipos de nanopartículas de 

carbono. Ao analisá-las por Microscopia Eletrônica de Transmissão (TEM), observou-se a 

formação de tubos de átomos de carbono com o diâmetro de 4 nm, os quais foram 

denominados nanotubos de carbono (SILVA, 2016; SOUZA, 2016). 

Atualmente as aplicações da nanotecnologia estão presentes em quase todos os 

aspectos da vida moderna. O aumento do uso dos nanomateriais em produtos de consumo, 

produtos químicos, equipamentos médicos, tecnologia de informações e energia, dentre outras, 

tem elevado o número de publicações nesta área (SHARMA et. al., 2016; SANTHOSH et. al., 

2018). A nanotecnologia atualmente é um dos ramos mais promissores da pesquisa científica 

e tecnológica e sua produção representa uma área de grande crescimento na última década 

(SAITO et. al., 2009). Os principais interesses estão em suas possíveis aplicações em diversas 

áreas como na química e física de materiais, engenharia, biologia e na farmacologia.  

Neste cenário, as nanopartículas de carbono surgiram como uma promessa inclusive 

para o tratamento de doenças como o câncer, dando início a nanomedicina (REILLY, 2007). 

Quimicamente os NTCs são compostos por ligações covalentes sp2 entre os átomos de 

carbono que resultam na natureza da sua estrutura e em suas propriedades citadas 

anteriormente. 



 

 

Os nanotubos de carbono podem ser definidos como o enrolamento de uma folha de 

grafeno. Este enrolamento pode ser feito por mais de uma folha de grafeno, sendo 

denominado nanotubos de múltiplas paredes (do inglês multi walled carbon nanotubes- 

MWCNT), o qual possui diâmetros que variam de dois a centenas de nanômetros e 

comprimentos na faixa de microns, assim como há nanotubos de carbono de parede simples 

(single wall carbon nanotubes- SWCNT) compostos por apenas um cilindro de grafeno 

conforme a Figura 1 (PEREIRA, 2016). 

 

Figura 1 – Estruturas de NTC (a) de parede simples (b) de múltiplas paredes. 

 

Fonte: VICENTE, 2016. 

 

Com relação a folha de grafeno que o compõem, essa possui mais de uma forma de 

enrolamento e essas orientações diferenciam a superfície estrutural dos NTCs, alterando suas 

características químicas, ópticas e elétricas. Por conseguinte, sua geometria é crucial para 

obtenção de suas propriedades únicas, principalmente a elétrica, pois essa depende 

diretamente de sua quiralidade (raio e simetria), a qual faz com que ele possa se comportar 

como um semicondutor ou como um metal (PEREIRA, 2016; SILVA, 2016). 

O seu diâmetro e seu ângulo quiral, o qual também é denominado helicidade, são 

responsáveis pela maioria das propriedades dos SWCNT, esses parâmetros são 

cristalograficamente definidos por dois índices (n, m) denominados índices de Hamada. O 

vetor C denominado quiral, define a posição relativa de dois sítios, o quais são definidos por 



 

 

dois números inteiros (m,n) e pelos vetores unitários da rede hexagonal a1 e a2 (Ch = na1 + 

ma2), conforme a Figura 2.  

 

Figura 2 – Diagrama da formação de um NTC a partir de uma folha de grafeno 

 

Fonte: PEREIRA, 2016. 

 

Um nanotubo de carbono é denominado “armchair” quando m=n, este possui duas 

ligações de carbono que se apresentam perpendicularmente em relação ao eixo do NTC, o 

tipo “zig-zag” ocorre quando m=0 e nesta configuração suas ligações são paralelas ao eixo 

do nanotubo, em ambas as configurações os nanotubos são nanotubos aquirais. Por fim, no 

caso de n ≠ m ≠ 0 é denominado quiral. conforme a Figura 3 (SILVA, 2016; PEREIRA, 2016) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Figura 3 – Tipos de geometrias dos nanotubos de carbono (a) armchair, (b) zig zag e 

(c) quiral. 

 

Fonte: PEREIRA, 2016. 

 

Devido ao seu tamanho os nanotubos podem atravessar a membrana das células e 

conduzir medicamentos e moléculas de forma dirigida, por isso tem se considerado o seu 

grande potencial para aplicação na medicina como nanocarreadores (MAHAJAN et. al., 2018). 

A capacidade de entregar fármacos as células alvo é chamada em inglês de “drug 

delivery”, esta terapia tem como vantagem diminuir os efeitos colaterais dos quimioterápicos 

em pacientes, levando o medicamento específico até a célula tumoral (LAY et. al., 2011; 

HOPKINS et. al., 2018). No entanto, com relação as aplicações dos NTCs na área da medicina, 

os estudiosos ainda enfrentam um grande desafio, que é mudar a superfície hidrofóbica destas 

nanopartículas, pois ela impede a sua dispersão em meio aquoso (MAHAJAN et. al., 2018).  

A formação de agregados os torna inviáveis para serem utilizados na formulação de 

medicamentos que possam ser inseridos subcutâneamente ou por via intravenosa nos pacientes. 

Os agregados formados pelos NTCs não funcionalizados tornam-se um alvo para células do 

sistema imune inato como os macrófagos.  

Os macrófagos são ativados por uma variedade de antígenos, que podem ser diferentes 

patógenos, que serão degradados em seu interior com a liberação de citocinas inflamatórias 

(ABBAS e LINCHMAN, 2010). No entanto, os NTCs não podem ser degradados no interior 

dos fagócitos, por se tratar de estruturas inorgânicas não são susceptíveis a ação de enzimas 



 

 

lisossomais, por isso podem permanecer no interior destas células causando inflamação e 

possivelmente induzindo a formação de granulomas. GRECCO e colaboradores (2011) 

mostraram que se os nanotubos forem injetados na corrente sanguínea são capazes de ativar o 

sistema imune, produzindo principalmente citocinas inflamatórias como IL-12 e TNFα. Outros 

estudos também demonstram que a inalação ou a exposição cutânea podem causar danos como 

a ativação de processos inflamatórios locais ou a formação de granulomas (LACERDA et al., 

2006; FOLKMANN et al., 2009; RIZVI e SALEH, 2018). 

Sendo assim, para uso na área médica se faz necessária à funcionalização dos NTCs 

após a sua produção. O processo de funcionalização visa torná-los somente carreadores de 

drogas, não reagindo com o organismo de forma a atrapalhar a resposta esperada ao 

medicamento, além de melhorar a solubilidade e a biocompatibilidade dos mesmos 

(BALASUBRAMANIAN & BURGHARD, 2005; PRATO et. al., 2008; PEREIRA, 2016). A 

funcionalização tem por finalidade modificar as propriedades eletrônicas e estruturais dos 

NTCs, promovendo importantes mudanças em suas características iniciais, tornando-os 

interessantes para o uso. Diversas tecnologias podem ser utilizadas para funcionalizar os 

NTCs, a utilização de ácidos, polietileno glicol, dopagem e o tratamento a plasma. Todos estes 

esperam inserir na estrutura hidrofóbica dos NTCs moléculas como O2, OH- ou COOH que 

permitam a ligação de diferentes moléculas em sua superfície, podendo carrear para dentro dos 

tumores estes medicamentos (KAM  et. al., 2005, BIANCO et. al., 2005). Tais ligações, podem 

ser verificadas por Raman ressonante, este mostrará diferenças em intensidade, deslocamento 

nos números de onda e perfil dos picos (SOUZA FILHO, 2007). 

Como citado anteriormente, as nanopartículas demonstraram ser transportadoras 

promissoras para entrega de DNA e outras biomoléculas em células vivas. Vários métodos de 

funcionalização de superfície de NTC foram desenvolvidos, estes métodos são essenciais para 

melhorar a sua dispersão e assim permitir suas interações com estruturas biológicas que 

ampliam seu uso em aplicações biomédicas avançadas (SHARMA et. al., 2016; CAODURO 

et. al., 2017; HOPKINS et. al., 2018). 

 A Deposição Química na fase Vapor Assistida por Plasma (Plasma Enhanced 

Chemical Vapor Deposition- PECVD) é utilizada para realizar mudanças na superfície dos 

materiais (SANTHOSH et. al., 2018). Precursores gasosos são inseridos numa câmara em 

baixo vácuo, e através da energia proveniente do plasma, dissociam-se e reagem com a 

superfície da amostra (ABDUL et. al., 2018). O método PECVD é um sistema que usa a baixa 

pressão para controlar a pureza da deposição. No entanto, pode haver diferentes fontes de 



 

 

plasma, fontes de alimentação e diferentes combinações de gases. A variação de parâmetros 

permite a deposição de filmes com características e propriedades diferentes. 

O método de PECVD depende da criação de um ambiente controlado e a manutenção 

de parâmetros como a pressão, temperatura e fluxo de gases controlado. Uma das 

configurações possíveis para a geração do plasma (Figura 4) é constituído por uma câmara 

cilindra em aço inox (reator) com fonte DC pulsada e bomba mecânica de palheta rotativa para 

a obtenção do vácuo, possuindo um eletrodo ou porta-amostras que é o cátodo, alimentado 

pelo polo negativo (-) e a carcaça da câmara é o anodo, que é alimentado pelo polo positivo 

(+) e é aterrada. A mistura de gases dentro desta câmara desencadeia a formação do plasma 

entre os eletrodos, pois nesta região há a formação de acúmulos de íons por conta da maior 

mobilidade dos elétrons. Os substratos ou amostras são colocadas junto ao eletrodo com 

potencial negativo, para que ocorra um bombardeamento de íons acelerados do plasma e assim 

realizar a interação da superfície a ser tratada com os íons formados no plasma (ALMEIDA, 

2020). O PECVD também tem sido utilizado como método alternativo para síntese de 

nanotubos e grafeno de forma bastante eficiente, utilizando-se de diferentes fontes de carbono 

(LIM et al., 2010; SANTHOSH et al., 2018). 

Figura 4 – Esquema do Reator PECVD utilizado neste estudo 

 

Fonte: Adaptado de Danelon, 2020. 

Neste trabalho, o método de PECVD utilizando fonte DC-pulsada foi utilizada para 

funcionalizar os NTCs de paredes múltiplas (MWCNT), com o objetivo de modificar a sua 

superfície fazendo com que seja possível a ligação de fármacos e outras biomoléculas, a partir 

da oxidação e quebra das ligações entre carbonos (KAM e DAI, 2005; PATIOLLA et. al., 

2010). A exemplo da funcionalização química de nanotubos, o tratamento com plasma tem 



 

 

por função anexar à superfície do NTC grupos químicos através de ligações covalentes, como 

o grupo carboxílico (COOH) considerado grupo padrão para este tipo de proposta. A criação 

de grupos COOH ligados covalentemente com os carbonos do tubo, torna possível a remoção 

do grupo OH, podendo-se anexar outros grupos ou moléculas como aminoácidos, proteínas e 

fármacos. 

A administração dos fármacos através do uso das nanopartículas envolve uma 

sequência de passos. A partir da administração na corrente sanguínea é necessária a invasão 

do tecido endotelial, seguindo para o espaço intersticial até chegar à membrana da célula alvo 

a qual deverá ser internalizada (citoplasma) e, finalmente, o nanomaterial carregado pelo 

fármaco pode encontrar o núcleo da célula tumoral (LACERDA et. al., 2006). Teoricamente, 

o fármaco carreado pelo NTC não possui a capacidade de internalização em vasos saudáveis, 

pois o espaço entre as células nesses tecidos é menor do que em vasos inflamados como os 

dos tumores. Assim, a capacidade de internalização torna-se possível por conta do 

espaçamento entre as células inflamadas, gerando um acúmulo dos NTCs carreados no tecido 

tumoral vizinho aos vasos sanguíneos. Este método de trabalho é conhecido como efeito 

Enhanced Permeability and Retection (EPR), no português Permeabilidade e Retenção 

Aprimorada (VIEIRA, 2015). 

 

2.2 . Câncer e melanoma 

 

O câncer é o resultado de falhas nos mecanismos que deveriam controlar a proliferação 

e o crescimento das células normais. O corpo humano possui diversas células que formam os 

tecidos, a coexistência perfeita dessas células e sua manutenção de vida é mantida em perfeita 

harmonia para que a homeostase seja mantida. As células multiplicam-se por um processo 

natural e contínuo, mas também sofrem apoptose de modo coordenado e realizam a inibição 

de quaisquer crescimentos inapropriados, a fim de manter a integridade do órgão e seu 

perfeito funcionamento. No entanto, caso uma célula desenvolva mecanismos autônomos 

para impedir a apoptose, ocasionará diversas consequências para o individuo, dentre elas o 

aparecimento de tumores benignos ou malignos (MORAIS, 2017; CHAVES, 2013).  

O câncer se origina de uma célula ancestral comum que sofreu alterações em seu 

DNA, ocasionando uma ou diversas mutações, as quais fazem com que as informações 

recebidas pelo código genético sejam errôneas tornando-as assim malignas. Além disso, as 

células cancerígenas possuem a capacidade de invadir outros tecidos ou órgãos. Esta atividade 

diferente dos tecidos normais acaba por ativar o sistema imune que lança mão de diferentes 



 

 

mecanismos de defesa com o objetivo de restabelecer a homeostase. No entanto, muitas vezes 

estes processos podem ser contribuintes para promover mais mutações, crescimento e o 

desenvolvimento do câncer (MORAIS, 2017; CHAVES, 2013). 

Algumas características são atribuídas as células que se tornaram malignas, são elas: 

potencial de replicação ilimitado, falta de sensibilidade aos sinais proliferativos, auto 

suficiência na produção de sinais de crescimento, evasão dos mecanismos de morte celular, 

invasão para tecidos adjacentes (metástase), mudanças no metabolismo energético e evasão 

do sistema imune (HANAHAN & WEIBERG, 2011). Porém para adquirir todas estas 

características, as células passam primeiro por transformações decorrentes de estresses e 

condições patológicas capazes de gerar instabilidades genômicas e predispô-las a 

transformação maligna. 

Os proto-oncogênes são responsáveis por impedir que células se multipliquem de 

forma descontrolada, caso esse sofra modificações se tornam oncogênes, os quais provocam 

uma proliferação excessiva e promovem a produção anormal de proteínas estimuladoras de 

crescimento (MORAIS, 2017). No caso da inativação dos genes supressores de tumor como 

os da família Bax e Bcl, ocorre um crescimento descontrolado que diretamente contribuem 

para o desenvolvimento do câncer (MORAIS, 2017; CHAVES, 2013). 

O câncer é um conjunto de 100 doenças que afetam diversas partes do corpo, 

caracterizado pelo crescimento exagerado e desordenado das células. Os diferentes tipos de 

câncer derivam de diferentes tipos de células, e caso se originem de células epiteliais são 

denominadas carcinoma, sendo este tipo o mais incidente, no entanto, caso a célula tenha sua 

origem conjuntiva é classificada como sarcoma (DIAS, 2012; OLIVEIRA, 2016). 

A carcinogênese, ou seja, a formação do tumor maligno, demora para originar o tumor 

visível, esse processo ocorre em três etapas: a iniciação, a promoção e a progressão (Figura 

5). 

A iniciação é a transformação das células por intermédio da exposição à agentes 

carcinógenos, podendo esses ser de diversas origens como física, química ou biologia e 

apresentando a capacidade de alterar o DNA celular, modificando-a geneticamente e 

ocasionando uma perda na capacidade de respostas aos sinais proliferação, diferenciação e 

até mesmo morte, tornando-se autônoma perante seu crescimento e independente de 

quaisquer controles externos (DIAS, 2012; OLIVEIRA, 2016. LO e FISHER, 2014). 

Na fase promoção inicia-se a multiplicação celular, causando lesões neoplásicas por 

efeito de estímulos promotores. O agente cancerígeno localiza as células que foram iniciadas 

e sucede um acúmulo de mutação e aumentando a instabilidade genética. Com isso, 



 

 

estabelece-se a neoplasia, ou seja, um tecido novo e anormal, sem quaisquer funções 

utilizáveis. 

Com a progressão, um desequilíbrio entre a proliferação e morte é gerado, as células 

cancerígenas se proliferam e formam um tumor com a capacidade de invasão tecidual, 

possuindo o poder de se disseminar para outros órgãos e tecidos, assim desencadeando uma 

metástase (OLIVEIRA, 2016).  

 

Figura 5 – Fases da Carcinogênese 

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2020 

Segundo a Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS) em 2018, cerda de 9,6 

milhões de pessoas morreram por conta do câncer. Conforme o Instituto Nacional de Câncer 

(INCA), o número de novos casos dessa neoplasia pode chegar a 300.140 em homens e 282.450 

em mulheres, no caso do câncer de pele, esse valor pode chegar a aproximadamente 85.170 

diagnósticos em homens e 80.410 em mulheres (OPAS/OMS, 2019; INCA 2019). 

 O câncer de pele é dividido em dois grupos, sendo eles melanoma e não melanoma, o 

não melanoma possui menor agressividade e é o tipo mais frequente, correspondendo cerca de 

30% dos tumores malignos diagnosticados no Brasil, já o melanoma apesar de corresponder a 

apenas 3% dos diagnósticos, possui alta taxa de mortalidade, isso devido a sua alta capacidade 

de metástase, estima-se que no Brasil são diagnosticados 6.260 novos casos por ano (MONGE-

FUENTES, 2014; INCA, 2018). 

 O melanoma origina-se nas células produtoras de melanina, os melanócitos, os quais 

são provenientes das células pluripotentes da crista neural. O melanoma não se origina somente 

na pele, isso pode ocorrer em outros sítios como na mucosa anogenital, mucosa oral, esôfago, 

meninges, ouvido interno, nasofaringe e olho (MENDES, 2011). 



 

 

A origem do melanoma é desconhecida, no entanto, há estudos que sugerem o seu 

desenvolvimento a partir da desdiferenciação dos melanócitos, ou seja, o retorno ao estágio 

indiferenciado de um melanócito já diferenciado, ou mesmo de progenitores de melanócitos 

que se encontram na região bulge do folículo piloso. A alteração de monócitos normais em 

células modificadas, envolvem múltiplas alterações genéticas que transformam a proliferação, 

diferenciação e a morte celular, além dos efeitos carcinogênicos ocasionados pela radiação UV 

sobre as células (MENDES, 2011; SANTOS, 2017). 

O melanoma pode ser classificado em quatro subtipos principais, sendo eles Melanoma 

Extensivo Superficial (MES), Melanoma Nodular (MN), Melanoma Lentigo Maligno e 

Melanoma Acrolentiginoso. O melanoma extensivo superficial tende a ocorrer na pele e possui 

como característica o crescimento radial, possuindo grandes melanócitos que se estende entre 

os queratinócitos. Ademais esse é o subtipo de melanoma mais frequente correspondendo a 

aproximadamente 70% dos casos. A exposição solar excessiva na infância e a exposição 

intermitente adulta, são fatores importantes em sua etiologia (SANTOS, 2017; VICENTE, 

2016; COSTA, 2008). 

O MES (Figura 6) pode ocorrer em todo o corpo, no entanto, nota-se uma ocorrência 

mais frequente na região posterior das pernas das mulheres e dorso dos homens. Um dos 

primeiros sinais clínicos é a alteração da coloração, ocasionada pelos melanócitos em diferentes 

camadas da epiderme e a de melanófagos na derme, outras características clínicas são a 

assimetria, irregularidade nas bordas e diâmetro superior a 6 mm (COSTA, 2008; VICENTE, 

2016). 

 

Figura 6 - Melanoma Extensivo Superficial 

 

Fonte: Adaptado do Melanoma Brasil. 

 

O melanoma nodular (Figura 7) é o segundo subtipo mais frequente, presente 

principalmente em indivíduos entre 50 e 60 anos de idade, atingindo em maior quantidade os 

homens. Seu comportamento dérmico é caracterizado por um nódulo harmônico ou pequenos 

agrupamentos de células tumorais que possui um padrão expressivo de crescimento, sua 



 

 

coloração é relativamente uniforme, podendo ser marrom, preto ou preto-azulado, possui 

bordas irregulares podendo ou não ter sangramentos (COSTA, 2008, VICENTE, 2016). 

 

Figura 7 – Melanoma Nodular 

 

Fonte: Adaptado de Melanoma Brasil. 

 

Melanoma Lentigo Maligno ocorre comumente em indivíduos idosos em locais que 

estão sempre expostos ao sol, principalmente na face. Em países com indivíduos 

predominantemente brancos estima-se de 4 a 15% dos casos (COSTA, 2008; VICENTE, 2016). 

Figura 8 – Melanoma Lentigo Maligno 

 

Fonte: Adaptado do Melanoma Brasil. 

O melanoma acral lentiginoso (Figura 9) é um subtipo de melanoma cutâneo possuindo 

características histopatológicas distintas dos casos citados anteriormente, acomete 

principalmente as palmas da mão, planta do pé e regiões subungueais. A incidência desse tipo 

de melanoma varia de acordo com a etnia, sendo em indivíduos brancos 2% dos casos do 

melanoma, em asiáticos sendo 77% e em negros chegando a 80% de incidência (COSTA, 2008; 

VICENTE, 2016). 

 

 

 



 

 

Figura 9 – Melanoma Acral Lentiginoso 

 

Fonte: Adaptado de FEINSILBER, 2015. 

Os tratamentos variam conforme tipo, característica e estadiamento do tumor, podendo 

ser por ressecção cirúrgica que pode ser curativa (retirada total do tumor) ou paliativa (retirada 

parcial do tumor a fim de controlar os sintomas); a radioterapia que utiliza radiações ionizantes 

para a diminuição ou controle de crescimento do tumor; por fim a quimioterapia que se baseia 

no uso de medicação pra a destruição das células tumorais, esses medicamentos se misturam ao 

sangue e são levados por todo o corpo. Apesar da ampla quantidade de tratamentos, eles 

possuem pouca especificidade, em casos mais avançados faz com que haja a perda do tecido 

saudável, por isso, faz necessário o desenvolvimento de novas tecnologias. Dentre estas 

destaca-se o uso de nanotubos de carbono para carreamento de fármacos. (MONGE-FUENTES, 

2014).  

 

2.3 Casearia sylvestris  

 

A utilização de plantas medicinais pelo homem possui relatados desde 3000 a.C. em 

pergaminhos, esses documentos continham relatos de diferentes plantas que eram utilizadas 

para o alívio da dor, como o uso do ópio (Papaver somniferum). As civilizações egípcias 

utilizavam plantas também como conservantes teciduais no processo de embalsamento, assim 

como para fins terapêuticos. O tratado De Matéria Médica, escrito pelo botânico grego 

Pedanios Dioscorides (78 d.C.), foi utilizado como fonte de referência médica durante séculos, 

possuindo cerca de 600 plantas medicinais descritas, além de outros produtos minerais e 

animais. Essa herança passada pelos povos antigos, auxiliaram os estudos na área da fitoterapia 

(PIERRI, 2013). 

O Programa Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos – PNPMF foi estabelecido 

pelo governo federal com o objetivo de estabelecer políticas públicas de saúde e diretrizes para 



 

 

incentivo a pesquisa, regulamentação e garantia do acesso seguro e uso racional de plantas 

medicinais e fitoterápicos no Brasil, ao desenvolvimento de tecnologias e inovações, assim 

como ao fortalecimento das cadeias e dos arranjos produtivos, ao uso sustentável da 

biodiversidade brasileira e ao desenvolvimento do Complexo Produtivo da Saúde 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2009). Em determinadas áreas do nosso País, as plantas 

medicinais são em muitos momentos, o único recurso para o tratamento de diferentes males 

pelas populações mais carentes que vive longe dos grandes centros.  Entre os diversos objetivos 

presentes neste documento constam o estímulo a pesquisa em fitoterapia, a comprovação da 

eficácia do uso de plantas medicinais e fitoterápicos tradicionalmente utilizados pela população, 

entre outros. 

A sigla RENISUS significa “Relação Nacional de Plantas Medicinais de Interesse do 

SUS”, nesta relação são descritas mais de 70 espécies de interesse que podem ser utilizadas no 

combate às doenças com maior incidência no Brasil (LOPES, 2015; SILVA, 2016). A Casearia 

sylvestris Swartz (Salicaceae) está entre estas plantas de interesse, além de ser o único gênero 

incluído na Farmacopeia Brasileira ().  

A C. sylvestris S é popularmente conhecida como “guaçatonga” e é utilizada na 

medicina tradicional para tratar diversos processos patológicos como inflamações, lesões 

cutâneas e infecções microbianas (ODA, 2017). A guaçatonga é uma espécie vegetal arbórea 

ou arbustiva, pertencente à flora brasileira podendo ser encontrada em diferentes regiões 

tropicais e subtropicais, como no Estado do Amazonas até o Estado do Rio Grande do Sul, é 

conhecida por outros nomes como cambroé, erva-lagarto, café-de-frade, apiá-acanoçu, bugre-

branco, erva-pontada, língua-de-teju, língua-de-tiú, para-tudo, varre-forno, fruta-de-saíra, café-

do-diabo, guaçatunga e vaçatonga. (PIERRE, 2013; LIMA, 2008). Seu uso possui ampla 

variedade na medicina popular brasileira, as folhas e a casca são consideradas um tônico 

purgativo e anti-reumático, sendo utilizada como cicatrizante em tratamentos de feridas, 

úlceras, gastrites, inativador de veneno de algumas cobras, antitérmico etc. Os extratos de suas 

folhas revelaram ação anti-inflamatória e cicatrizante nos ensaios farmacológicos (PIERRE, 

2013; LIMA, 2008).  

Alguns estudos realizados em sarcomas de camundongos na década de oitenta, no Japão, 

demostraram a atividade antitumoral do extrato etanólico das folhas da planta C. sylvestris 

(Figura 10). Em 1991, um estudo dos compostos isolados das plantas denominada casearinas, 

demostraram atividade antitumoral e ação citotóxica contra diversas linhagens de células 

humanas cancerosas (LIMA, 2008).  

 



 

 

 

 

 

 

Figura 10 – Casearia sylvestris, flores e frutos 

 

Fonte: Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) – GOLSALVES, 

Juliana, 2009. 

 

A partir de análises fitoquímicas notou-se a presença de diterpenos clerodânicos, 

diterpenos kauranos, derivados do ácido gálico, sesquiterpenos e derivados de ácido elágico nas 

folhas das plantas. Os diterpenos clerodânicos encontrados nas folhas são denominados 

casearinas e casearvestrinas, sendo classificada conforme o alfabeto da letra A à T, incluindo 

também as letras U, V e X. 

A casearinas e casearvestrinas apresentaram significativos resultados com base em sua 

citotoxicidade sobre microrganismos e linhagens celulares, justificando assim seu uso popular 

como agente antitumoral, bem como a ação antineoplásica desses compostos isolados da planta. 

Estudos apontam que o mecanismo dessa característica antitumoral está relacionado ao ciclo 

celular, pois as casearinas possuem a capacidade de inibir a proliferação celular através das 

proteínas-chaves presentes na regulação do ciclo denominada cdk2 e genes como p53 e p16 

(FELIPE, 2014). Casearvestrinas A-C também mostraram atividade citotóxica contra KB 

células tumorais (carcinoma epidermóide oral humano) (BOU et al., 2013; VIEIRA JUNIOR 

et al., 2017). 

Vale evidenciar que as diferentes casearinas possuem diferentes graus de atividades, 

estudos apontam que as casearinas de A-F possuem ação citotóxica principalmente em 

linhagens celulares de sarcomas e fibroblastos, no entanto, a casearina C foi a que demonstrou 

ser a mais ativa. A casearina U por sua vez evidenciou maior potencial antitumoral que as 



 

 

casearinas L e O. E as casearinas G, S e T demonstraram atividade citotóxica seletiva em cepas 

mutantes de Sacharomyces cerevisiae (SANTOS, 2012). 

Apesar de todas estas pesquisas, a guaçatonga tem um alto poder citotóxico para células 

saudáveis, sendo de bastante interesse se estas moléculas ativas pudessem ser carreadas para o 

sítio tumoral através de moléculas carreadoras ou nanopartículas carreadoras como os NTCs. 

A Figura 11 pode-se observar o principal composto isolado do extrato desta planta que podem 

ser ligados aos NTCs funcionalizados, por isso, neste estudo também avaliamos o potencial 

antitumoral desta planta medicinal. 

 

Figura 11 – Estrutura da Casearina X isolada das folhas de Casearia sylvestris Swartz 

(Salicaceae). 

 

Fonte: Adaptado de Ferreira et al., 2016 

 

 

 

 

 

 

3 OBJETIVO GERAL  
 

 

O objetivo deste trabalho é funcionalizar os nanotubos de carbono de paredes múltiplas 

(NTCs) utilizando o método de PECVD e avaliar sua internalização por células tumorais.  

Objetivos específicos 



 

 

• Definir os parâmetros de tempo e temperatura do plasma para funcionalização dos NTCs 

utilizando argônio;  

• Comparar a funcionalização dos NTCs a plasma utilizando oxigênio e nitrogênio; 

• Avaliar a dispersão dos NTCs após funcionalização pelo ensaio de ângulo de contato e 

Potencial zeta; 

• Verificar a presença de grupos funcionais nos NTCs pelas técnicas de FTIR e XPS;  

• Avaliar a internalização dos nanotubos corados com PKH 26 pelas células tumorais 

após funcionalização por microscopia confocal e citometria de fluxo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 METODOLOGIA 
 

4.1. Nanotubos de carbono: Os nanotubos de paredes múltiplas (MWCNT) foram 

gentilmente cedidos pela Profª. Drª. Leonilda M.B. Santos do Laboratório de Neuroimunologia 

da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), os quais foram originados da empresa 



 

 

HELIX Material Solutions (Texas, USA), possuindo como características o comprimento de 

0,5 a 40 μm, diâmetro de 10 a 30 nm e pureza > 95%. 

4.2. Funcionalização dos nanotubos de carbono a plasma: Em uma balança analítica 

pesou-se 2 mg de MWCNT em pó e após isso, estes foram colocados no reator sobre uma placa 

de cobre para funcionalização por PECVD. O eletrodo inferior (cátodo ou prato de tratamento) 

foi pre-aquecido utilizando argônio e hidrogênio por um período de 30 minutos para que, ao 

colocar a placa de cobre com os NTCs no reator, não houvesse perda de temperatura do 

sistema. Os parâmetros dos processos de funcionalização estão apresentados nas Tabelas 2, 3 

e 4. Vale ressaltar que quando há repetição, o reator não passa por um novo aquecimento. Após 

o processo de funcionalização, os MWCNT foram diluídos inicialmente em Solução Tampão 

Salina (PBS) e posteriormente passou-se a diluir os novos tratamentos em água ultrapura, e 

após a diluição colocou-se os MWCNT no banho ultrassônico conforme o esquema 

apresentado na Figura 12. Os MWCNT quando funcionalizados foram deixados no banho 

ultrassônico por 30 minutos a uma potência de 50W. 

Figura 12 – Funcionalização dos MWNTC pelo método PECVD. 

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2020. 

Os parâmetros utilizados foram variados em tempo, fluxo e temperatura, realizando 

também o processo com repetição (Tabela 2), sem repetição (Tabela 3) e com e sem repetição 

e temperatura variada (Tabela 4). 
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Tabela 2 – Funcionalização dos MWCNT por oxidação com repetição. 

Fonte: Elaborado pela autora, 2020 

 

Tabela 3 – Funcionalização por oxidação sem repetição. 

 Fonte: Elaborado pela autora, 2020. 

 

 

 

 

 

 

Tabela 4 – Funcionalização com alteração na temperatura 
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Fonte: Elaborado pela autora, 2020. 

 

4.3. Caracterização dos MWCNTs funcionalizados: Foi realizado o ensaio de coeficiente 

de sedimentação, que consistiu na agitação dos MWCNTs funcionalizados e o controle em 

água ou PBS com auxílio do vórtex. Em seguida os tubos foram depositados na estante e foi 

cronometrado o tempo que as nanopartículas demoravam para sedimentar. Este teste tem como 

objetivo analisar o tempo de sedimentação do nanotubo de carbono, permitindo assim, 

visualizar a estabilidade dos mesmos em uma solução aquosa por meio da observação. A 

análise qualitativa de grupos funcionais na superfície dos MWCNTs tratados a plasma foi 

determinada pela técnica espectroscopia Raman no Laboratório de Tecnologia do Carbono- 

Engenharia Elétrica da Unicamp. E a dispersão dos MWCNTs (Potencial Zeta) em meio 

aquoso foi avaliado no Laboratório de Biomembranas do Instituto de Biologia da Unicamp. 

4.4. Marcação dos NTC: Para verificar a internalização foi necessário corar os MWCNTs 

funcionalizado e sem funcionalizar com o corante atóxico PKH26 (Sigma-Aldrish, USA), para 

isso, ambos foram diluídos em PBS proporção de 1ml para cada 1mg, e colocados na 

ultracentrífuga (Optima L-90K Ultracentrifuge, Beckamn Coulter) por um período de 1 hora a 

uma velocidade de 46400 rpm. Em seguida, todo o sobrenadante foi retirado e adicionou-se 2 

mL de diluente C e 2 µL de PKH26 e deixado por um período de 2 horas e uma velocidade de 

46400 rpm. Por fim, o sobrenadante foi descartado e utilizou-se água destilada estéril para 

ressuspender os MWCNTs e os mesmos foram colocados novamente na ultracentrífuga por 

um período de 1 hora e uma velocidade de 46400 rpm. 
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4.5 Ensaios in vitro com linhagem tumoral: A linhagem de melanoma murino (B16F10) 

foi cultivada em meio RPMI 1640 (Gibco by Life Technologies) suplementado com 10% de 

soro fetal bovino (Cultilab), 1% de antibiótico – Pen Strep Penicillin Streptomycin (Gibco by 

Life Technologies), 1% de L-glutamina (Gibco by Life Technologies) e 1% de MEM (Gibco 

by Life Technologies). Após adicionar as células no meio rico em nutrientes, as mesmas foram 

colocadas na estufa em temperatura de 37ºC e 5% de CO2. Ao atingir a confluência, realizou-

se o processo de replicação e congelamento das células. A replicação é realizada quando as 

células não possuem espaço suficiente para crescer, este processo consiste no uso da tripsina 

para soltar as células aderidas na garrafa de cultura, possibilitar sua expansão em outras 

garrafas. 

 

Figura 13 – Placa de 24 poços com MWCNTs para análise no confocal. 

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 – Placa de 24 poços com MWCNTs para citometria de fluxo. 



 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2020. 

 

4.6  Coleta do material vegetal e preparo do extrato etanólico de guaçatonga: A coleta 

do material foi realizada na Mandala da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). As 

folhas de Casearia sylvestris, após a coleta, foram lavadas, deixadas para secar e finalmente 

picadas. Para o extrato, foram adicionadas 10 g de folha em 100 mL de álcool etílico 70%, em 

um frasco de vidro, onde o álcool foi utilizado devido a capacidade do mesmo em retirar os 

ativos orgânicos da planta (quando o objetivo é a retirada de ativos inorgânicos, a solução é 

feita com água). Este extrato não pode entrar em contato com metal, portanto, a tampa do 

utensílio foi envolvida em papel filme Magipack para armazenamento, onde a solução foi 

deixada por 1 semana na geladeira envolta em papel alumínio. Seguidamente, foram feitas 3 

diferentes diluições: 100% - contendo 1 mL de extrato de Guaçatonga; 50% - contendo 500 

μL de álcool 70% P.A. e 500 μL de extrato de Guaçatonga; 25% - contendo 750 μL de álcool 

70% P.A e 250 μL de extrato de Guaçatonga.  

4.7 Viabilidade celular com guaçatonga: Para obtenção da concentração de células para 

este ensaio, as células B16F10 foram tripsinizadas, lavadas com PBS estéril e o número de 

células viáveis conhecida pela contagem em câmara de Newbauer. As células foram 

distribuídas na placa de 96 poços concentração de 1x106 células/mL no dia anterior ao 

tratamento para adesão das células. Após 24 horas, os poços receberam 10µL por poço de cada 

concentração do extrato de guaçatonga (100%, 50% e 25%), a placa foi incubada por 24h em 

estufa com 5% de CO2, 95% de umidade e temperatura de 37ºC. Para o ensaio de MTT, o 

meio de cultura foi retirado de cada poço e acrescentado 20µL da solução de MTT (5mg/mL) 

diluído em 150µL de meio completo. O teste de MTT avalia a atividade de enzimas 

mitocondriais de forma que o MTT (sal de tetrazólio) de cor amarelada torna-se roxo quando 

reduzido a formazan, indicando viabilidade celular. A placa foi levada à estufa por 1 hora, 



 

 

possibilitando que em seguida o meio de cada poço pudesse ser descartado e foi acrescentado 

100 μL de DMSO, incluindo um poço contendo apenas DMSO (chamado de branco), que serve 

como um meio de comparação para a análise em leitor de Elisa Multiskan Biochromatic 

(Labsystem) em comprimento de onda de 590 nm, O experimento foi realizado em triplicata. 

4.8 Internalização dos MWCNTs funcionalizados a plasma ou não por células 

tumorais: Células B16F10 foram cultivadas em microplacas de cultura de 24 poços na 

concentração de 1x106 células/mL, na temperatura de 37ºC, em estufa de CO2 a uma 

concentração constante de 5% por 24 horas para adesão das células. Posteriormente, foram 

adicionados aos poços diferentes concentrações do NTC funcionalizado 30s e marcados com 

o corante atóxico PKH-263. Adicionou-se 50 µL de tratamento em seus respectivos poços 

conforme o esquema demonstrado na Figura 13 e 14, em seguida as células foram incubadas 

novamente em estufa com sistema de CO2 a temperatura de 37ºC. A análise da internalização 

foi realizada por dois métodos: microscopia confocal e citometria de fluxo (Manzo et. al., 

2017). Para ambos os experimentos se utilizou para fins de marcação, o corante de núcleo 

DAPI, o qual possui emissão e excitação em uma faixa de comprimento de onda de 445 a 450 

nm (cor azul). PKH26 possui espectro de excitação máxima em 551nm e emissão máxima em 

567nm (Cor vermelha). As amostras foram adquiridas em citômetro BD FACSVerse e as 

análises foram realizadas em software FlowJo V10 (FlowJo, Ashland, EUA). Para análise da 

morfologia das células por microscopia confocal foi acrescentado o anticorpo para marcação 

do citoesqueleto, anti-actina marcado com FITC.  

4.9 Análise estatística: Não foi possível repetir os experimentos em número suficiente 

para uma análise estatística. 

 

 

 

 

5 RESULTADOS  

 

5.1  Funcionalização dos MWCNT 

 



 

 

Os nanotubos de carbono foram submetidos a um processo de oxigenação para sua 

funcionalização, este processo requer a elaboração de parâmetros de fluxo de oxigênio, tempo 

e temperatura. Para comparar os melhores resultados os MWCNTs foram diluídos 

primeiramente em PBS e posteriormente em água ultrapura e deixados no banho ultrassônico 

conforme descrito na metodologia, tornando possível visualizar os melhores parâmetros 

utilizados. A Figura 15A demonstra o processo de funcionalização pelo método PECVD 

possuindo as imagens da dispersão em meio aquoso dos NTCs funcionalizados a diferentes 

parâmetros de tratamento, a fim de realizar uma comparação dos resultados obtidos. O ensaio 

de coeficiente de sedimentação foi realizado com o objetivo de observarmos se os diferentes 

parâmetros de funcionalização, além de permitirem a melhor dispersão dos MWCNTs, ainda 

faziam com que permanecessem um maior tempo em suspensão. O gráfico apresentado como 

Figura 15B, demonstra que os tempos de 10, 30 e 60s apresentaram os melhores parâmetros em 

relação ao tempo de tratamento. No entanto, o NTC-F 60s, foi o que apresentou os melhores 

resultados em relação a sua dispersão em meio aquoso e foi utilizado para os experimentos. 

Foram realizados outros tratamentos de funcionalização, utilizando a repetição e a 

elevação da temperatura, desenvolvendo novos parâmetros conforme a Tabela 4, estes 

apresentaram uma melhor dispersão (Figura 15B) e foram caracterizados por Raman, os 

melhores tempos, o de 30s e de 60s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15A - Tratamento dos nanotubos de carbono de paredes múltiplas (MWCNTs) no 

reator, método PECVD e tubos representando o tratamento em diferentes tempos, 

temperatura, com ou sem repetição e fluxo, juntamente com a comparação entre eles e o 

NTC-0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Figura 15B - Teste de tempo de sedimentação dos MWCNTs funcionalizados a plasma. O 

gráfico representa o tempo de sedimentação parcial dos MWCNTs após a funcionalização, 

dispersão em tampão salino fosfato (PBS) e banho ultrassônico. Os MWCNTs 

funcionalizados dos parâmetros de 10, 15, 30 e 60 segundos foram agitados no vortex e após 

isso foram cronometrados com relação aos tempos de sedimentação. O NTC-0 foi utilizado o 

controle. 
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5.2 Caracterização dos nanotubos de carbono de paredes múltiplas sem funcionalizar 

Os nanotubos de carbono foram caracterizados por microscopia eletrônica de 

transmissão conforme apresentado na Figura 16A e 16B, a fim de identificar e comparar suas 

morfologias características, sendo elas diâmetro externo de 20-40 nm; comprimento de 0,5-40 

μm; e pureza de 95%. Assim como foi realizada a análise através da espectroscopia Raman 

(Figura 15c) para demonstração de sua composição química, foram observadas duas regiões 

de frequência, de primeira e segunda ordem. Na região observada da primeira ordem notam-

se dois picos, a banda D (1340 cm-1) a qual corresponde a desordem sp2 e a banda G (1576 cm-

1) a qual corresponde o pico de grafite altamente orientado E2g sp2. No caso da segunda ordem, 

os picos analisados foram encontrados em 2690cm-1, correspondendo ao segundo harmônico 

da banda D (2 x D), e o pico (2917 cm-1) que corresponde a soma das bandas D e G, e outro 

pico (3184 cm-1) correspondendo ao segundo harmônico da banda G (2 x G) (PAULA et al, 

2014). 

Figura 16 – (A e B) Imagem de microscopia eletrônica de transmissão (MET) do 

nanotubos de carbono produzido pela Helix Material Solutions. (C) A Espectroscopia de 



 

 

Raman demonstra os picos característicos dos nanotubos de carbono de paredes múltiplas.

 

 

 

5.3 Espectroscopia Raman dos Nanotubos de Carbono Funcionalizados em Plasma 

 

A caracterização foi realizada por espectroscopia RAMAN, os MWCNTs analisados 

foram os de NTC-F-60 e NTC-F-30 funcionalizados em temperatura de 270oC. Os resultados 

obtidos mostraram a banda G (1500 a 1600 cm-1) que são geradas pelas vibrações do 

estiramento simétrico C-C, o plano D (1600 – 1639 cm-1) é característico da quebra de simetria 

hexagonal por algum defeito, e a banda G’ (~2700 cm-1) é característico de materiais grafíticos 

presentes na organização bidimensional do grafeno. A posição D, G e G’ assim como as razões 

de sua intensidade ID/IG, permite a análise do grau de desordem do material, quanto maior essa 

relação maior a proporção do carbono sp3 (VAZ, 2015).  

A figura 17 demonstra a comparação do MWCNTs não funcionalizado (NTC-0) e 

daqueles funcionalizados por PECVD 30 e 60 segundos (NTC-F 30s e NTC-F 60s). A 

intensidade dos picos aumentou após a funcionalização, o que é característico deste processo. 

A comparação dos picos demonstra que o material não se transformou em carbono amorfo, pois 

manteve os picos semelhantes ao NTC-0. O NTC-F 30s possui maior desordem na estrutura 

ocasionada possivelmente por uma maior incorporação de oxigênio em sua superfície, apesar 



 

 

de aparentar maior incorporação ao compará-lo com o NTC-F60 em questão de solubilidade 

destacou-se. Estes resultados serão repetidos pois tivemos apenas uma oportunidade de realizar 

esta análise. 

   

Figura 17 – Espectroscopia Raman 

 

 

 

Figura 18 – Análise da espectroscopia Raman dos nanotubos de carbono funcionalizados a 

plasma por 30s 

 

 

Figura 19 – Espectroscopia Raman nanotubos de carbono funcionalizados a plasma por 60s. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 5 – Posição das bandas D, G, D’, D+D”, 2D, D+D’ e ID/IG 

 

Amostra 

D 

(cm-1) 

G 

(cm-1) 

D’ 

(cm-1) 

D+D” 

(cm-1) 

2D 

(cm-1) 

D+D’ 

(cm-1) 

ID/IG 

NTC-0 1338.97 1563.72 _ 2423.84 2672.1 2922.42 0,738 

NTC 30s 1607.97 1571.62 1607.97 2445.77 2688.28 2920.44 0,923 

 

NTC 60s 1347.47 1577.08 _ 2451.78 2692.27 2925.06 0,903 

 

 

Na Tabela 5 é possível avaliar o a estrutura dos MWCNTs. A análise comparativa da 

banda D entre os MWCNTs, demonstra uma desordem estrutural do grafite no NTC-F 30s 

(1607.97 cm-1), que pode ser característico do aumento de porosidade, impurezas, defeitos ou 

a interação entre as camadas de grafite. Esta banda normalmente se encontra em 1350 cm-1, 



 

 

estes resultados foram observados em números próximos nos NTC-0 (1338.97 cm-1) e o NTC-

F 60s (1347.47 cm-1). Em relação a banda G não houve diferenças entre os tratamentos quando 

comparado ao controle, esta banda corresponde ao sinal característico da ligação de carbono do 

tipo sp2, com pico em 1582 cm-1 referente as ligações do tipo C-C. A banda 2D também se 

encontra dento dos parâmetros de 2500 e 2800 cm-1, esta é uma banda característica de todos 

os materiais de carbono que possuem ligações do tipo sp2. 

Resultados semelhantes podem ser observados nas figuras 20A e 20B(d), os quais 

possuem os picos semelhantes aos da Figura 18 e da 19. A figura 20A representa o Raman de 

uma folha de grafeno, nota-se as presenças dos picos G, D’, D+D” e D+D’ em menor 

intensidade, no entanto, seu deslocamento Raman são semelhantes, assim como na Figura 

20B(d) o qual é o espectro Raman de um nanotubo de carbono funcionalizado por 

ultrassonificação em 3HNO3. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20– Espectroscopia Raman de materiais semelhantes 

 

 

 

 

 



 

 

5.4 Medidas de tamanho, PDI e Potencial Zeta de MWCNTs funcionalizados em 

plasma. 

 

A técnica de dispersão de luz dinâmica (DLS) foi utilizada para a medição do diâmetro 

hidrodinâmico e do índice de polidispersividade (PDI) dos nanotubos de carbono com um 

instrumento ZetaSizer Nano ZS 90 (Malvern Instruments Ltd., Worcestershire / UK), a 25 ºC, 

utilizando cubetas de poliestireno. Os valores do potencial Zeta (mV) foram determinados de 

acordo com o método de eletroforese de laser doppler com o mesmo instrumento em células 

capilares. As soluções de MWCNTs foram diluídas (10:1000) em água pura de 1 mL. Os 

resultados foram expressos como a média de três medidas. 

O PDI fornece informações sobre as variedades de tamanho presentes na amostra em 

relação a sua distribuição por intensidade, este valor varia de 0 a 1, quanto mais próximo de 0, 

mais monodispersa e por consequência mais heterogênea é a amostra. Confome a Tabela 6, o 

NTC-0 apresentou o diâmetro hidrodinâmico médio de 694,6 nm ± 153,2 nm com o PDI de 

0,234, determinando que a amostra é mais homogênea que os nanotubos funcionalizados, os 

quais possuem um valor superior e próximo de 1, indicando heterogeneidade nas amostras 

funcionalizadas. Em relação aos NTCs-F o diâmetro hidrodinâmico médio sofreu algumas 

alterações em seu valor, no entanto, apenas o NTC-F 60s teve mudanças significativas em seu 

diâmetro sendo ele de 543,9 nm ± 54,83 nm. (SILVA, 2014) 

O potencial zeta de superfície determina a carga das partículas, valor esse referente a 

carga da bicamada elétrica que a recobre, indicando assim estabilidade coloidal, pois quanto 

maior o valor das cargas em módulo, maior sua repulsão eletroestática entre as partículas, assim 

como que quanto maior o valor menor sua agregação e probabilidade de sedimentação. Os 

valores indicam neste caso que as partículas com menor agregação seria o NTC-0, pois seus 

valores são de -27,6 ± 1,2 mV, enquanto o de NTC-F 30s é de -21,0 ± 0,9 e o do NTC-F 60s      

-14,9 ± 0,5 indicam menor dispersão destas nanopartículas em meio aquoso. Embora, o 

resultado do coeficiente de sedimentação do NTC 30s ser menor que o de 60s, pelo potencial 

zeta, a funcionalização resultou em maior estabilidade desta nanopartícula em suspensão. Estes 

dados devem ser repetidos. 

 

 

 

 

 



 

 

Tabela 6 - Resultados obtidos dos NTC-F 30 e 60s 

NTCs SIZE (nm) PDI  Zeta (mV) 

NTC- 0 694,8 ± 153,2 0,234 ± 0,022 -27,6 ± 1,2 

NTCs 30s 697,6 ± 120,3 0,764 ± 0,094 -21,0 ± 0,9 

NTCs 60s 543,9 ± 54,83 0,667 ± 0,069 -14,9 ± 0,5 

 

 

 

5.5 MWCNTs funcionalizados a plasma são mais internalizados por células tumorais 

 

Inicialmente avaliamos macroscopicamente a dispersão dos MWCNTs funcionalizados ou 

não sobre a linhagem tumoral realizamos também o primeiro teste de internalização com os 

MWCNTs marcados com PKH26, com o objetivo de localizá-los no citoplasma destas células.  

A célula utilizada foi a linhagem tumoral NG97 (glioblastoma humano) e o MWCNTs 

utilizados foi somente o tratado por 30 segundos por PECVD com fluxo de 3sccm. As com 

células foram incubadas com as partículas de MWCNTs coradas com PKH26 conforme descrito 

na metodologia e observadas por 24 horas, para a avaliar a internalização, o núcleo foi corado 

com DAPI. A figura 21A apresenta fotos das células em cultura e pode-se verificar que o NTC-

0 forma grandes agregados quando colocados no meio de cultura, enquanto o NTC-F 30s mostra 

melhor dispersão sobre as células tumorais. A figura 21B mostra que todas as células que foram 

incubadas por 24h com o NTC-30s marcado com PKH26são observados no citoplasma das 

células coradas em vermelho, comprovando que os MWCNTs possuem a capacidade de 

atravessar a membrana celular e permanecer no citoplasma sem penetrar o núcleo celular. Outro 

dado interessante é que os MWCNTs foram internalizados, no entanto, não causaram 

diminuição na viabilidade celular das células em cultura (dados não mostrados). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Figura 21 – (A) Avaliação microscópica sobre a dispersão dos NTC-0 e NTC-30s sobre a 

linhagem tumoral NG-97. (B) Teste de marcação dos MWCNTs funcionalizado com PKH26. 

O citoplasma das células em vermelho demonstra que os MWCNTs funcionalizados 

atravessaram a membrana celular da linhagem tumoral. O núcleo das células está corado com 

DAPI (azul). As imagens foram adquiridas no Cytotion 5. 

 

 

5.6 Avaliação da viabilidade celular com extrato etanólico de Guaçatonga melo 

método do MTT 

 

Este experimento foi realizado com o objetivo de avaliar a capacidade do extrato alcoólico 

de guaçatonga puro, considerado como 100% e os diluídos em etanol 70% PA (50% e 25%) era 

capaz de inibir o crescimento de células tumorais in vitro. A figura 22 demonstra que as células 

que foram expostas a guaçatonga 100% tiveram a viabilidade celular bastante reduzida, 

representando assim alta citotoxicidade dos compostos extraídos. As concentrações de 50 e 

25% também demonstraram efeito, porém mais moderado quando comparada ao de 100%. 

Estas concentrações seriam ideias para avaliação da internalização dos NTC-F juntamente com 

a guaçatonga. Este ensaio nos permitiria avaliar qual concentração utilizar para o ensaio de 

viabilidade celular aliado a internalização dos MWCNTs. 



 

 

Figura 22 – Efeito do extrato etanólico da Casearia sylvestris sobre a linhagem tumoral 

B16F10. Ensaio pelo método do MTT, a leitura realizada a 590nm. Média das densidades de 

cada poço. 
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5.7 Avaliação da internalização dos MWCNTs funcionalizados ou não por células da 

linhagem de melanoma murino B16F10 por citometria de fluxo. 

 

  A melhor dispersão dos MWCNTs em meio aquoso permite que um número maior de 

nanopartículas tenha contato com as membranas das células podendo assim atravessar a camada 

bilipídica e serem encontradas no citoplasma. Neste ensaio os NTC-0 e NTC-F 30s foram 

marcados com o corante atóxico PKH26 por ultracentrifugação e colocados em contato com as 

células B16F10 que já se encontravam em cultura e aderidas a superfície de poliestireno das 

placas de cultura. Após incubação por 24h avaliamos a internalização dos MWCNTs pelas 

células tumorais através da fluorescência emitida pelo PKH26 por meio de citometria de fluxo. 

A Figura 23A demonstra a estratégia de análise pela avaliação de células que permaneceram 

em cultura sem qualquer tratamento (Branco), isto permite avaliar a fluorescência natural par 

separá-la das análises posteriores. A análise do NTC-0 mostrou que apenas 3,3% das células 

B16F10 expressavam corante vermelho (PE), enquanto 12,3% das células incubadas com o 

NTC-F 30s emitiram fluorescência (Figura 23B). A figura 23C demonstra estes resultados na 



 

 

forma de gráfico de barra, realizamos o ensaio em triplicata, porém não f oi possível repetir 

incluindo o NTC-F 60s. 

 

 

Figura 23 – Porcentagem de células B16F10 que internalizaram os MWCNTs não 

funcionalizados (NTC-0) e os MWCNTs funcionalizados por 30s (NTC-F 30s) por 

citometria de fluxo. 

 

 

 

 



 

 

 

5.8 Células B16F10 internalizam mais NTC-F 30s quando comparado ao NTC-0 

 

 Com o intuito de verificar a internalização dos nanotubos de carbono funcionalizado e 

sem funcionalizar, utilizou-se a técnica da microscopia confocal. O NTC-F utilizado foi o de 

tempo de funcionalização de 30s, os MWCNTs foram marcados com corante PKH26, o qual 

se expressa na faixa da cor vermelha, e o núcleo celular foi corado com DAPI o qual se 

expressa na faixa da cor azul. Para avaliar também a morfologia destas células, utilizamos um 

corante para o citoesqueleto marcado com anti-filamento de actina marcado com FITC (verde). 

A linhagem celular de melanoma murino (B16F10) foi incubada com as nanopartículas, 

coradas e observadas após 24hrs. 

 Na Figura 24A a célula foi cultivada com NTC-0 e por todo o campo visual, apenas 

uma célula foi encontrada com o citoplasma corado em vermelho (PKH26), outro detalhe é 

que as células B16F10 se encontram com aspecto arredondado e não espraiada como é 

característico desta linhagem. No entanto, nota-se na Figura 24B em que as células foram 

cultivadas com NTC-F 30s a presença de diversas células alongadas que apresentam o 

citoplasma corado em vermelho, A marcação do citoesqueleto (verde) demonstra estas mesmas 

células com aspecto alongado e aderidas na lamínula. Por fim, na Figura 24C, em que a célula 

foi cultivada com NTC-F 30s e com 10µL de guaçatonga 50%, o resultado sugerem que a 

internalização dos MWCNTs potencializou a atividade da guaçatonga, pois o núcleo 

homogêneo observados nas células incubadas com NT-0 e NTC-F 30s marcados com DAPI 

(azul), aqui aparece degradado sugerindo uma possível morte por apoptose. Observa-se 

também um número bastante reduzido de células por poço. 

Não foi possível realizar este mesmo experimento com o NTC-F 60s, para avaliar se 

este resultado era similar ou melhor que o NTC-F 30s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Figura 24A – Imagens da internalização dos MWCNTs não funcionalizados (NTC-O) 

marcados com PKH 26 por células melanoma murino (B16F10) por microscopia confocal. 

(A) A marcação do DNA nuclear foi realizada com o uso do corante DAPI (cor azul). (B) 

Internalização dos NTC+PKH 26 (vermelho) no citoplasma. (C). Citoplasma marcado com 

anticorpo anti-filamento de actina anti-mouse FITC (cor verde). (D) Sobreposição de todas as 

imagens (Merge). 

 

 



 

 

 

 

Figura 24B– Imagens da internalização dos NTC-F 30s marcados com PKH 26 por células 

melanoma murino (B16F10) por microscopia confocal. (A) A marcação do DNA nuclear foi 

realizada com o uso do corante DAPI (cor azul). (B) Internalização dos NTC+PKH 26 

(vermelho) no citoplasma. (C). Citoplasma marcado com anticorpo anti-filamento de actina 

anti-mouse FITC (cor verde). (D) Sobreposição de todas as imagens (Merge). 

 

 

 

 



 

 

 

 

Figura 24C–Imagens da internalização dos NTC-F 60s marcados com PKH 26 e centrifugados com 

extrato alcoólico de guaçatonga sobre células melanoma murino (B16F10) por microscopia 

confocal.  (A) A marcação do DNA nuclear foi realizada com o uso do corante DAPI (cor azul). (B) 

Internalização dos NTC+PKH 26 (vermelho) no citoplasma. (C). Citoplasma marcado com 

anticorpo anti-filamento de actina anti-mouse FITC (cor verde). (D) Sobreposição de todas as 

imagens (Merge). 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

6 DISCUSSÃO  

 

As fortes interações hidrofóbicas e de forças de van der Waals entre os nanotubos de 

carbono (NTCs) individualmente, são os responsáveis pela rápida agregação quando estas 

nanopartículas entram em contato com água (KIM et al., 2017). No campo de estudo da 

entrega e distribuição de drogas de forma controlada, os NTCs têm suscitado muitas pesquisas 

e tem sido considerado um promissor nanocarreador capaz de entregar diferentes tipos de 

medicamentos diretamente no tumor (WONG et al, 2013). Neste estudo foi possível 

demonstrar que a funcionalização de nanotubos de carbono de paredes múltiplas (MWCNTs) 

por PECVD pode ser uma alternativa bastante promissora para funcionalizar nanopartículas 

para diferentes aplicações. Os resultados obtidos mostraram que o estabelecimento de 

parâmetros como tempo, temperatura, pressão e gás no interior do reator, pode conferir 

modificações significativas nestas nanopartículas que as tornam hidrofílicas. 

A figura 15A demonstra que a exposição ao plasma modifica a superfície de parte dos 

MWCNTs, porém apesar da maior parte ter sido solubilizada em água, ainda se observa 

muitos agregados. Esta condição foi bastante melhorada quando os MWCNTs eram retirados 

do reator, revolvidos e expostos novamente ao plasma. É possível observar que a dispersão 

destas partículas em água fica ainda melhor depois da segunda exposição ao plasma como 

pode ser visto nesta mesma figura a direita (Figura 15A). Estes resultados foram comprovados 

em um teste simples onde o coeficiente de sedimentação dos MWCNTs foram medidos por 

um cronômetro após agitação no vórtex (Figura 15B). Os maiores tempos de sedimentação 

foram observados nos tempos NTC-10s, NTC-30s e NTC-60s quando comparado ao 

nanotubo puro não tratado (NTC-0), porém o tempo de 10s não manteve o caráter hidrofílico 

por muito tempo após a exposição, mas esta característica foi mantida por várias semanas nos 

tempos de 30 e 60s, salientando que esta manutenção foi melhor no 30s do que no 60s 

(avaliação somente macroscópica). Alguns estudos preliminares demonstraram que a 

modificação da superfície dos MWCNTs pelo tratamento por PECVD vai perdendo a sua 

característica com o passar dos dias, questão que devemos ter atenção  

Nesta pequena oportunidade que tivemos para voltar aos laboratórios (novembro de 

2020) para realização de alguns ensaios, repetimos os tempos de 30s e 60s, desligando o reator 

para revolver o MWCNTs e melhorar a exposição. Nesta fase, o tempo de 60s apresentou um 

coeficiente de sedimentação muito superior ao NTC-F 30s que foi mostrado no relatório 



 

 

parcial. O NTC-F 60s apresentou grande solubilidade em água e permaneceu em suspensão 

por um período superior ao 30s (Figura 15B). Mesmo com a sonicação, os MWCNTs não 

funcionalizados formam agregados rapidamente, o que não foi observado no material exposto 

ao plasma. A nossa maior preocupação era se este fenômeno era devido a mudanças na 

superfície dos MWCNTs por PECVD, ou se o tratamento havia causado muitos danos 

estruturais, transformando-os em carbono amorfo, o que não é útil para aplicação em drug 

delivery.  

Os MWCNTs expostos ao plasma foram caracterizados e comparados com MWCNTs 

puros usando algumas técnicas. Mudanças estruturais nos NTCs 30 e 60s foram observadas 

por espectroscopia Raman. A caracterização por espectroscopia Raman sugere que o 

tratamento por PECVD não modificou a estrutura dos MWCNTs, baseado na análise da banda 

G que mostra a presença das ligações sp2 (1582 cm-1) sem um deslocamento importante, 

quando comparado ao NTC-0 (Tabela 4). Esta banda é sensível a alterações mecânicas 

exercidas sobre o material, como por exemplo, quando uma força externa provoca 

deformações a folha de grafeno. A Banda G’ ou 2D também é característica de todos os 

materiais de carbono com ligações sp2, esta também não sofreu alterações quando com parado 

ao nanotubo não funcionalizado. Ainda na Tabela 5, quando analisamos a banda D dos 

MWCNTs observamos um deslocamento anormal no NTC-F 30s (1607.97 cm-1) que 

normalmente se encontra em 1350 cm-1, este resultado está muito diferente do NTC-F 60s 

(1347.47 cm-1) e do NTC-0 (1338,97 cm-1).  

A banda D é referente a desordens na estrutura do grafite, como a banda G e 2D do 

NTC-F 30s ainda apresentam as bandas características observadas no NTC-0 (nanotubo 

produzido pela Helix Materials Solutions), supõe-se que esta alteração seja devido a presença 

de grupos funcionais que trazem ao material porosidade, defeitos ou a interações entre as 

camadas. Diversos autores apontam as principais técnicas analíticas utilizadas para a 

caracterização dos NTCs incluindo técnicas microscópicas e difração raio-X e a 

espectroscopia Raman. Queríamos ter feito novamente os tratamentos para comprovar estes 

dados, além de realizar outras análises como o Raio X, FTIR, XPS e microscopia eletrônica 

de varredura ou de transmissão (MEV ou MET), que nos trariam mais informações sobre a 

estrutura dos NTCs e possíveis grupos funcionais presentes nas amostras funcionalizadas nos 

tempos de 30 e 60s (ZHANG et al., 2009; HERRERO-LATORRE et al., 2015; KIM et al., 

2017). Estes ensaios têm que ser repetidos de forma que os NTCs sejam analisados 

imediatamente após o tratamento com PECVD e nos dias subsequentes, pois é crucial para 



 

 

compreensão da funcionalização e do tempo de duração deste filme na superfície dos 

nanotubos.  

O Potencial Zeta (Zeta) e o índice de polidispersividade (PDI) também foi avaliado e 

os resultados foram expressos na Tabela 5. Esta análise teve por objetivo avaliar a estabilidade 

dos MWCNTs funcionalizados a plasma, assim como, agregação, probabilidade de 

sedimentação e heterogeneidade. Os resultados obtidos demonstram que os MWCNTs não 

funcionalizados mantiveram suas características em relação ao seu tamanho e estrutura, 

quando comparado aos resultados obtidos pelo Raman. Os resultados obtidos nos intrigaram, 

pois, quanto maior o potencial zeta, é mais provável que a suspenção seja estável, devido as 

partículas carregadas se repelirem umas às outras, superando assim a força de agregação. A 

faixa que caracteriza partículas estáveis e não estáveis está entre -30 ou +30mV, partículas 

com potencial maiores indicam que são mais estáveis (ROH et al., 2019). O NTC-0 

apresentou resultado de Zeta de -27.6, o NTC-F 30s de -21,0 enquanto do NTC-F 60s -14,9, 

por estes números a melhor dispersão dos NTCs seria dos nanotubos não funcionalizas. Porém 

avaliando a técnica ela é mais utilizada para partículas coloidais, os nanotubos puros são 

altamente hidrofóbicos, por isso se agregam rapidamente, mesmo sendo agitado no vórtex a 

dispersão dura apenas poucos segundos não dando tempo para receber a luz incidente do 

equipamento, constituindo assim um falso positivo. Se analisarmos desta forma, o NTC-F 30s 

apresentou o número mais alto e melhor dispersão, que confronta outro resultado apresentado 

sobre o coeficiente de sedimentação do NTC-F 60s que tem o menor Zeta, das três amostras, 

porém teve o melhor tempo em suspenção (Figura 15B).  

O potencial Zeta fornece uma medida da magnitude de repulsão ou atração 

eletrostática entre as partículas, com implicações importantes sobre as propriedades da dupla 

camada elétrica das mesmas, sua estrutura e estabilidade coloidal (LIU; NAIDU; MING, 

2013). Quase todo material macroscópico particulado, seja ele uma dispersão, suspensão ou 

coloide, adquire uma carga elétrica de superfície quando em contato com um líquido (HUO, 

et al., 2019; RIBEIRO, et al., 2016). O potencial Zeta denota o potencial eletrocinético das 

partículas em suspensão, consideradas as cargas de superfície e da camada de hidratação das 

partículas coloidais (camada de Stern), podendo ser empregado para prever a estabilidade de 

suspensões, dispersões ou emulsões coloidais (LIU; NAIDU; MING, 2013; HUO, et al., 

2019; RIBEIRO, et al., 2016; PANDREY, et al., 2019; KAMSHAD, et al., 2018). 

A técnica de espalhamento dinâmico de luz (DLS) é usada para a medição de diâmetro 

hidrodinâmico e índice de polidispersividade de nanopartículas coloidais e de nanotubos de 

carbono (ROH et al., 2019). Os resultados de polidispersividade também se mostraram 



 

 

inconclusivo e precisam ser repetidos e reavaliados, porém os MWCNTs funcionalizados por 

30 e 60s realmente tiveram um aumento na dispersão quando diluídos em água. 

Em paralelo, iniciamos os ensaios in vitro para testar o comportamento dos MWCNTs 

funcionalizados por PECVD com o meio de cultura e as células tumorais in vitro. O NTC-F 

30s apresentou boa dispersão quando comparado ao NTC-0, que demonstrou a formação de 

grandes agregados in vitro (Figura 21A). Outro teste foi feito para comprovar se os MWCNTs 

funcionalizados poderiam ser marcados com o corante PKH36 e internalizado por células 

tumorais, a figura 21B demonstrou que a funcionalização não impediu a adesão do corante 

na superfície dos MWCNTs, já publicamos alguns artigos em que esta técnica foi necessária 

(GRECCO et al., 2011; MORAES et al., 2013; MANZO et al., 2018; DE PAULA et al., 

2020). 

Ferreira e colaboradores (2016) mostraram que os extratos de Casearia sylvestris 

(guaçatonga) são citotóxicos em altas concentrações, enquanto baixas concentrações têm 

efeito antiproliferativo e podem ser úteis para complementar a quimioterapia citotóxica 

convencional. A possibilidade de ligar as moléculas bioativas da guaçatonga aos MWCNTs 

pode ser muito benéfica no sentido de aumentar a eficácia terapêutica com a diminuição dos 

efeitos tóxicos em células sadias. O efeito citotóxico da guaçatonga sobre células tumorais 

foi comprovada na figura 22, o extrato puro (100%) se mostrou altamente tóxico para as 

células B16F10 quando avaliado pela técnica do MTT, enquanto o extrato diluído em 50 e 

25% mostraram citotoxicidade moderada sobre estas células. Cabe ressaltar que estes 

resultados foram obtidos utilizando-se apenas 10µL dos extratos puros ou diluídos, mostrando 

o alto poder citotóxico dos ativos presentes nas folhas da C. sylvestris. O nosso grupo já havia 

iniciado os estudos com a guaçatonga em outro trabalho de graduação da aluna Vanessa 

Batista Fabri intituliado “Efeito in vitro da nanopartícula de carbono carreada com Casearia 

sylvestris (Guaçatonga) sobre células tumorais”, neste caso, tentamos a funcionalização dos 

MWCNTs com Polietilenoglicol 4000 e 6000 (PEG), porém não obtivemos resultados 

satisfatórios.  

 O NTC-F 30s foram mais internalizados por células da linhagem de melanoma 

murino B16F10 do que o NTC-0 (não funcionalizado) estes resultados foram comprovados 

pela citometria de fluxo (Figuras 23A, 23B e 23C). Um dado interessante demonstrado pela 

microscopia confocal (Figura 24) que as células de B16F10 incubadas com os NTC-0 

apresentaram o aspecto mais arredondado, mas ainda estavam viáveis (Figura 24A). No 

entanto, as células incubadas com o NTC-F 30s sozinho foi mais internalizado e não 

promoveu mudanças na morfologia das células, que ainda se apresentavam espraiada com o 



 

 

citoplasma marcado em vermelho (PKH26) e em verde (anticorpo anti-actina em verde 

(FITIC) (Figura 24B). Quando a guaçatonga foi adicionada ao poço em que as células foram 

incubadas previamente com o NTC-F 30s a viabilidade celular foi bastante diminuída, similar 

ao ensaio com a guaçatonga pura (100%), porém neste caso utilizamos a diluição de 50% 

(Figura 24C). Estes resultados sugerem que a internalização dos MWCNTs funcionalizados 

podem ter potencializado a ação da guaçatonga in vitro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

7 CONCLUSÃO  

 

• A funcionalização pelo método PECVD ocasionou um aumento na dispersabilidade do 

MWCNTs em meio aquoso. 

• O NTC-F 30s foi mais internalizado por células tumorais quando comparado ao NTC-

0. 

• A internalização do NTC-F 30s não diminui a viabilidade celular quando internalizado 

e não promoveu mudanças na morfologia das células B16F10 in vitro. 

• A guaçatonga demonstrou efeito citotóxico sobre a linhagem de melanoma murino 

B16F10. 

• A atividade da guaçatonga parece ter sido potencializada nas células B16F10 que 

internalizaram o NTC-F 30s in vitro. 
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