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RESUMO 

 

CAVALCANTE, A. K. Toxicologia in vitro e in vivo das nanopartículas de ouro 

sintetizadas e estabilizadas com fitoquímicos. 2022. 177 p. Tese (Doutorado em 

Tecnologia Nuclear) – Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares – IPEN-

CNEN/SP. São Paulo.  

 

As nanopartículas de ouro (AuNPs) estão entre as nanopartículas metálicas mais 

amplamente estudadas para aplicações biomédicas. Metabólitos presentes em 

diversos extratos de plantas têm sido explorados para a preparação de diferentes 

AuNPs. No presente estudo, os fitoquímicos escolhidos como agentes redutores e 

estabilizadores para síntese das AuNPs, foram a mangiferina (MGF) e o resveratrol 

(RESV). Devido ao aumento da produção e da utilização das AuNPs, sérias 

preocupações são levantadas sobre os efeitos perigosos desses nanomateriais 

sobre a segurança ambiental e humana. O presente estudo investigou o nível de 

toxicidade das AuNPs reduzidas e estabilizadas com MGF (MGF-AuNPs) e RESV 

(RESV-AuNPs) in vitro e in vivo, comparando-as com o método clássico de síntese 

de AuNPs, no qual o citrato de sódio é o agente redutor e estabilizante (CITR-

AuNPs). Foi realizado o ensaio de citotoxicidade, de acordo com a norma ISO 

10993-5, pelo método de incorporação do corante vermelho neutro; o ensaio de 

toxicidade aguda com Daphnia similis, de acordo com a norma ABNT NBR 12713; 

o ensaio de toxicidade aguda com embriões de zebrafish, com a presença e 

ausência do córion do animal (FET Test), de acordo com o protocolo da OECD 236; 

o ensaio de microinjeção das amostras em embriões de zebrafish e o ensaio 

comportamental com as larvas de zebrafish. A nanotecnologia verde provou ser 

uma ferramenta valiosa na síntese AuNPs, não exigindo o uso de solventes e outras 

substâncias, pois os elétrons disponíveis dos fitoquímicos RESV e MGF forneceram 

energia suficiente para reduzir o sal de ouro. A toxicidade das AuNPs variou de 

acordo com o ensaio e com o modelo in vitro e in vivo. No ensaio de citotoxicidade 

em células de roedores, o índice de citotoxicidade (IC50) foi obtido das CITR-AuNPs, 

cujo IC50 foi 72%, que corresponde à concentração de ouro de 74,16 µg mL-1. No 

ensaio de toxicidade aguda com Daphnia similis, as amostras que causaram efeito 

tóxico agudo foram os redutores RESV e MGF, as CITR-AuNPs e as RESV-AuNPs, 

sendo os redutores mais tóxicos que as nanopartículas. Não foi possível estimar a 

concentração da amostra que causa imobilidade a 50% dos organismos (CE50;48h) 



 
 

para RESV, assim a CE50;48h considerada para o RESV foi menor que 3,12%, que 

corresponde a concentração de 10,29 µg mL-1. Para MGF a CE50;48h foi 21,52%, 

que corresponde a concentração de 150,64 µg mL-1. Para as CITR-AuNPs, a 

CE50;48h foi 29,71%, que correponde a concentração de ouro de 30,60 µg mL-1, e 

para as RESV-AuNPs a CE50;48h foi 25,88%, que correponde a concentração de 

ouro de 38,56 µg mL-1. No FET Test com embriões na presença do córion, as 

RESV-AuNPs causaram atraso no desenvolvimento embrionário, no processo de 

eclosão, sendo obtida a concentração da amostra que causa efeito letal em 50% 

dos organismos (CL50;96h) no valor de 34,97%, correspondente a concentração de 

ouro de 52,10 μg mL-1. No FET Test com embriões na ausência do córion, assim 

como no ensaio de microinjeção, as amostras não causaram efeito tóxico agudo 

nos animais. No ensaio comportamental a alteração da atividade locomotora foi 

observada em todas as amostras, e a toxicidade neurocomportamental foi atribuída 

aos agentes redutores CITR, MGF e RESV. O presente estudo verificou 

importância de avaliar a toxicidade das amostras em organismos diferentes, pois 

Daphnia similis e embriões de zebrafish apresentaram maior sensibilidade 

comparada as células de mamíferos. Além disso, dados inéditos da avaliação da 

toxicidade de AuNPs sintetizadas e estabilizadas com fitoquímicos MGF e RESV 

foram apresentados neste trabalho, contribuindo com a nanotoxicologia/ nano-

ecotoxicologia.  

 

Palavras-chave: Nanopartículas de ouro; Nanotoxicologia; Nano-ecotoxicologia; 

Nanotecnologia verde; Mangiferina; Resveratrol; Ecotoxicologia; Daphnia similis; 

Zebrafish.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

CAVALCANTE, A. K. In vitro and in vivo toxicology of gold nanoparticles 

synthesized and stabilized with phytochemicals. 2022. 177 p. Thesis (Doctorate 

in Nuclear Technology) – Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares – IPEN-

CNEN/SP. São Paulo.  

 

Gold nanoparticles (AuNPs) are among the most widely studied metallic 

nanoparticles for biomedical applications. Metabolites present in different plant 

extracts have been explored for the preparation of different AuNPs. In the present 

study, the phytochemicals chosen as reducing and stabilizing agents for the 

synthesis of AuNPs were mangiferin (MGF) and resveratrol (RESV). Due to the 

increased production and use of AuNPs, serious concerns are raised about the 

dangerous effects of these nanomaterials on environmental and human safety. The 

present study investigated the level of toxicity of reduced and stabilized AuNPs with 

MGF (MGF-AuNPs) and RESV (RESV-AuNPs) in vitro and in vivo, comparing them 

with the classical method of AuNPs synthesis, in which sodium citrate is the 

reducing and stabilizing agent (CITR-AuNPs). The cytotoxicity assay was 

performed, according to the ISO 10993-5 standard, using the method of 

incorporation of the neutral red dye; the acute toxicity test with Daphnia similis, 

according to ABNT NBR 12713; the acute toxicity test with zebrafish embryos, with 

the presence and absence of the animal's chorion (FET Test), according to the 

OECD 236 protocol; the microinjection assay of samples in zebrafish embryos and 

the behavioral assay with zebrafish larvae. Green nanotechnology proved to be a 

valuable tool in the synthesis of AuNPs, not requiring the use of solvents and other 

substances, as the available electrons from the phytochemicals RESV and MGF 

provided enough energy to reduce the gold salt. The toxicity of AuNPs varied 

according to the assay and the in vitro and in vivo model. In the cytotoxicity assay 

in rodent cells, the cytotoxicity index (IC50) was obtained from CITR-AuNPs, whose 

IC50 was 72%, which corresponds to a gold concentration of 74.16 µg mL-1. In the 

acute toxicity assay with Daphnia similis, the samples that caused an acute toxic 

effect were the RESV and MGF reducers, the CITR-AuNPs and the RESV-AuNPs, 

the reducers being more toxic than the nanoparticles. It was not possible to estimate 

the concentration of the sample that causes immobility to 50% of the organisms 

(EC50;48h) for RESV, so the EC50;48h considered for the RESV was less than 



 
 

3.12%, which corresponds to a concentration of 10.29 µg mL-1. For MGF the 

EC50;48h was 21.52%, which corresponds to a concentration of 150.64 µg mL-1. For 

CITR-AuNPs, EC50;48h was 29.71%, which corresponds to a gold concentration of 

30.60 µg mL-1, and for RESV-AuNPs, EC50;48h was 25.88%, which corresponds to 

gold concentration of 38.56 µg mL-1. In the FET Test with embryos in the presence 

of the chorion, the RESV-AuNPs caused a delay in embryonic development, in the 

hatching process, and the concentration of the sample that causes a lethal effect in 

50% of the organisms (LC50;96h) was obtained at a value of 34, 97%, corresponding 

to a gold concentration of 52.10 μg mL-1. In the FET Test with embryos in the 

absence of the chorion, as well as in the microinjection assay, the samples did not 

cause an acute toxic effect in the animals. In the behavioral assay, alteration in 

locomotor activity was observed in all samples, and neurobehavioral toxicity was 

attributed to the reducing agents CITR, MGF and RESV. The present study verified 

the importance of evaluating the toxicity of the samples in different organisms, since 

Daphnia similis and zebrafish embryos showed greater sensitivity compared to 

mammalian cells. In addition, unpublished data from the evaluation of the toxicity of 

AuNPs synthesized and stabilized with phytochemicals MGF and RESV were 

presented in this work, contributing to nanotoxicology/nano-ecotoxicology. 

 

Keywords: Gold nanoparticles; Nanotoxicology; Nano-ecotoxicology; Green 

nanotechnology; Mangiferin; Resveratrol; Ecotoxicology; Daphnia similis; Zebrafish. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

A nanotecnologia está desempenhando um papel importante na 

promoção do crescimento da economia global. Até o ano de 2024, espera-se que 

o mercado global de nanotecnologia ultrapasse US$ 125 bilhões (GREWAL, 2019). 

As aplicações comerciais da nanotecnologia são muito diversas, incluindo seu uso 

na indústria alimentícia, têxtil, eletrônica, tratamento de água e produtos utilizados 

na área da saúde (LIANG et al., 2014; ROGERS, 2017).  

O grande interesse em estudar nanomateriais se deve ao fato de 

apresentarem propriedades físico-químicas e biológicas distintas dos materiais já 

conhecidos, permitindo inúmeras possibilidades de aplicações (ZHANG, 2015). 

Entre os nanomateriais mais utilizados encontram-se as nanopartículas (LIN et al., 

2014; JEEVANANDAM et al., 2018; MOSTAFAVI et al., 2019; SOARES e SOARES, 

2021).  

 As nanopartículas de ouro (AuNPs) estão entre as nanopartículas 

metálicas mais estudadas para aplicações biomédicas devido à sua 

biocompatibilidade, bioconjugação e propriedades ópticas. São extremamente 

versáteis e podem ter suas propriedades alteradas de acordo com seu tamanho e 

forma, além de serem funcionalizados com diferentes tipos de ligantes para atingir 

locais celulares específicos (NIE et al., 2014; KIM et al., 2016).  

As AuNPs têm sido estudadas com sucesso nos últimos anos, o que 

viabilizou o desenvolvimento de uma variedade de agentes com potencial 

teranóstico. Na literatura, já foi descrito o potencial da aplicação de AuNPs no 

tratamento de tumores de próstata, mama e pâncreas (CHANDA et al., 2010; 

PATRA et al., 2010; CHANDA et al., 2011; HU et al., 2012; AL-YASIRI et al., 2017; 

CHILUG et al., 2017).  

As AuNPs podem ser sintetizadas por redução química. O princípio 

básico para a síntese é a utilização de um agente redutor capaz de reduzir o ouro 

Au3+ para Auo (TURKEVICH et al., 1951). Na literatura são descritos vários métodos 

para esse tipo de síntese, um deles é o método de Turkevich, o qual utiliza citrato 

de sódio como redutor. Outros métodos foram desenvolvidos com base no uso de 

agentes redutores altamente tóxicos, como hidrazina e borohidreto de sódio. 

Apesar de serem métodos de produção eficientes, principalmente no controle da 
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nucleação, permitindo controlar o tamanho e a forma geométrica das AuNPs, são 

ecologicamente inviáveis, exigindo processos de purificação onerosos, além de 

apresentarem as desvantagens relacionadas à estabilidade, reatividade e 

biocompatibilidade caso haja concentração residual dessas substâncias (KATTI et 

al., 2016). 

A fim de resolver tal questão, metabólitos presentes em diversos extratos 

de plantas têm sido explorados para a preparação de diferentes AuNPs. Os 

métodos que utilizam fitoquímicos para reduzir íons metálicos fornecem uma 

abordagem verde para a nanotecnologia. A nanotecnologia verde tem como intuito 

o desenvolvimento de protocolos para gerar produtos e processos de produção 

sustentáveis, de maneira a minimizar o uso de compostos tóxicos. O propósito é a 

redução dos impactos ambientais gerados no processo produtivo e no produto final. 

A nanotecnologia verde se concentra em não causar ou pelo menos minimizar os 

danos ao meio ambiente (KATTI et al., 2009; PANDEY et al., 2012; MITTAL et al., 

2013; KATTI et al., 2016; KANCHI e AHMED, 2018). 

No presente estudo, os fitoquímicos escolhidos como agentes redutores 

e estabilizantes para a síntese de AuNPs foram a mangiferina (MGF) e o resveratrol 

(RESV). Pesquisadores mostraram que MGF e RESV podem reduzir e estabilizar 

AuNPs, além de permitir sua funcionalização de superfície. Esses fitoquímicos são 

relatados como tendo grupos funcionais que possuem alta afinidade por receptores 

superexpressos em certos tipos de células tumorais (SHUKLA et al., 2012; AL-

YASIRI et al., 2017; KHOOBCHANDANI et al., 2021).  

A MGF é uma xantona glicosilada abundantemente encontrada nos 

frutos, folhas e córtex do caule de Mangifera indica L (mangueira). Este polifenol 

desempenha um importante papel fisiológico na indução do crescimento vegetativo 

da manga e na inibição da ocorrência de malformações. No entanto, o grande 

interesse científico na mangiferina é atribuído ao seu grande potencial 

farmacológico, cujo estudo permitiu a descoberta de diversas atividades como 

antioxidante, anti-inflamatória, antidiabética, anti-viral, antibacteriana, 

cardioprotetora, neuroprotetora, anticancerígena e imunomoduladora (MAKARE et 

al., 2001; GARRIDO et al., 2004; LEIRO et al., 2004; PARDO-ANDREU et al., 2008; 

BIRADAR et al., 2012; BARRETO, 2013; SAHA et al., 2016; ZOU et al., 2017; AL-

RAWI et al., 2019; PENG et al., 2019). 
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O composto fenólico RESV, que possui atividade antioxidante, foi 

identificado em 72 espécies vegetais, distribuídas em 31 gêneros e 12 famílias, 

como amendoim, eucalipto, amora, kojo-kon e uva (JANG et al., 1997; DU et al., 

2007; CHUKWUMAH et al., 2009; FRANCIOSO et al., 2014; AFONSO et al., 2015; 

LANG et al., 2015). O resveratrol apresenta benefícios terapêuticos, incluindo ação 

anti-inflamatória, anticancerígena, cardioprotetora, redução da obesidade, inibição 

da agregação de plaquetas e ação neuroprotetora (CHAVES et al., 2009; OLAS et 

al., 2002; RATNA e SIMONELLI, 2002; PAULO, 2011; BO et al., 2013; ANDRADE 

et al., 2018; COLICA et al., 2018; PANNU et al., 2019; XIAO et al., 2019).  

Estudos de avaliação do potencial tóxico das nanopartículas são 

necessários. A toxicidade das nanopartículas pode ser avaliada em ensaios in vitro 

e in vivo. O ensaio in vitro é o primeiro passo para avaliar a toxicidade de qualquer 

material, minimizando a utilização de animais de laboratório (ROGERO et al., 

2003). Já os ensaios in vivo fornecem uma visão mais aprofundada, pois as células 

dos organismos se comunicam e são especializadas para desempenhar funções 

essenciais (POMEREN, et al., 2019).  

Partindo do princípio de que nanopartículas são lançadas no meio 

ambiente, principalmente no ambiente aquático, por meio de efluentes industriais e 

domésticos (LIU et al., 2013), estudos para avaliar a toxicidade de nanomaterais 

com diferentes organismos aquáticos, como algas, microcrustáceos, moluscos e 

peixes, estão aumentando a cada ano (PRYA et al., 2015; LAJMANOVICH et al., 

2018; CAZENAVE et al., 2019). O presente estudo foi realizado com o intuito de 

investigar o nível de toxicidade das AuNPs em diferentes organismos visando a 

proteção da biota aquática, e consequentemente a saúde humana.  
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2 OBJETIVO  

 

O presente estudo teve como objetivo avaliar o nível de toxicidade das 

AuNPs reduzidas e estabilizadas com MGF (MGF-AuNPs) e RESV (RESV-AuNPs) 

in vitro e in vivo, comparando-as com o método clássico de síntese de AuNPs, 

descrito por Turkevich et al. (1957), no qual o citrato de sódio é o agente redutor e 

estabilizante (CITR-AuNPs).  O estudo apresentou duas vertentes, uma delas foi 

avaliar o nível de toxicidade do nanomaterial, utilizando o modelo animal zebrafish, 

como estudo pré-clínico, e a outra vertente foi avaliar o nível de toxicidade do 

nanomaterial, utilizando zebrafish e microcrustáceos Daphnia similis, como estudo 

de toxicidade ambiental. 

 

2.1. Objetivos específicos 

 

• Realizar o ensaio de citotoxicidade utilizando células de tecido conectivo de 

camundongo, a fim de verificar o nível de toxicidade das amostras; 

 

• Realizar o ensaio de toxicidade aguda utilizando microcrustáceos Daphnia 

similis, avaliando a imobilidade dos organismos após exposição as 

amostras; 

 

• Realizar o ensaio de toxicidade aguda em embriões de zebrafish com córion 

e sem o córion (Fish Embryo Toxicity Test – FET Test), avaliando os efeitos 

no desenvolvimento e letalidade após exposição as amostras; 

 

• Realizar o ensaio de microinjeção em embriões de zebrafish, avaliando os 

efeitos no desenvolvimento e letalidade após exposição as amostras; 

 

• Realizar o ensaio comportamental com larvas de zebrafish, avaliando os 

efeitos após exposição as amostras;  
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3 ASPECTOS DE ORIGINALIDADE 

 

O estudo das AuNPs tem grande relevância para a sociedade devido a 

sua aplicabilidade em diversas áreas. O tamanho, a forma e a química superficial 

das AuNPs podem ser amplamente e sistematicamente ajustados para várias 

aplicações biomédicas.  

As metodologias convencionais empregadas para a síntese das AuNPs, 

geralmente são métodos químicos em que há utilização de agentes redutores 

tóxicos. Devido a esse fator, o príncípio da nanotecnologia verde, parte da utilização 

de meios não perigosos e do desenvolvimento de novas técnicas de solubilização 

ambientalmente aceitáveis. A utilização de fitoquímicos para a síntese de 

nanopartículas metálicas é reprodutível, facilmente escalonável e ambientalmente 

seguro (IRAVANI, 2011; MITTAL et al., 2013). 

Tal como acontece com qualquer nova tecnologia farmacêutica ou outra 

tecnologia de saúde, é necessário compreender o mecanismo completo da 

biocompatibilidade de AuNPs e garantir que o risco seja reduzido (MURPHY et al., 

2008; GILJOHANN et al., 2010). A avaliação da citotoxicidade de determinadas 

AuNPs fornece informações muito importantes, mas consideradas insuficientes 

quando isoladas, pois não fornecem informação sobre o impacto destas 

nanopartículas no organismo vivo, nem refletem os seus efeitos toxicológicos, 

sobretudo em exposições prolongadas. Apesar de ambas as abordagens serem 

necessárias para uma avaliação da segurança das AuNPs, os ensaios in vivo se 

aproximam mais do potencial de perigo para os humanos (KIM et al., 2013). 

Devido ao número de materiais em nanoescala com várias funções 

estarem sendo produzidos em um ritmo muito rápido, sérias preocupações são 

levantadas sobre os efeitos perigosos desses nanomateriais sobre a segurança 

ambiental e humana (SCOWN et al., 2010; TAN et al., 2017). Garantir o 

desenvolvimento sustentável da nanotecnologia, avaliando a toxicidade in vitro e in 

vivo, é uma questão fundamental. Diferentes estudos têm sido realizados para 

avaliar a toxicidade dos nanomateriais, abrangendo principalmente, as interações 

de diferentes tipos de nanopartículas com organismos aquáticos. Estes estudos 

levaram ao surgimento da nanotoxicologia/nano-ecotoxicologia, que tem como 

função principal a avaliação da segurança de produtos provenientes da 
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nanotecnologia (OBERDORSTER et al., 2005), contribuindo com o 

desenvolvimento econômico, a qualidade de vida e com a recuperação e proteção 

ambiental (FORBE et al., 2011).  

As nanopartículas estão presentes no meio ambiente e a exposição dos 

organismos a essas partículas é uma realidade. Este fato eleva a importância da 

determinação da toxicidade em várias espécies de interesse biológico, como por 

exemplo, algas, bactérias, microcrustáceos, peixes, entre outros (ASHARANI, 

2008; NOGUEIRA et al., 2013). A absorção de AuNPs ocorreu em microcrustáceos 

de água doce (Daphnia magna). Esses microcrustáceos foram alimentados com 

microorganismos unicelulares Chlamydomonas reinhardtii e Euglena gracilis, os 

quais foram expostos as AuNPs (LEE et al., 2015). ZHU et al. (2010) relataram que 

nanopartículas de dióxido de titânio foram transferidas de Daphnia magna para 

zebrafish por exposição dietética. Estes dados aumentam as preocupações da 

transferência das nanopartículas na cadeia alimentar, o que pode gerar um impacto 

ambiental.  

Microcrustáceos do gênero Daphnia, desempenham um papel 

importante na cadeia alimentar, pois se alimentam de algas e servem de alimento 

para outros consumidores. Assim, mudanças na população e no comportamento 

desses organismos podem afetar outros níveis tróficos do ecossistema aquático 

(MANO e TANAKA, 2016). 

O peixe zebrafish (Danio rerio) apresenta-se como um modelo in vivo 

alternativo para avaliação toxicológica de nanopartículas. O organismo possui 

órgãos e tecidos com estruturas e funções análogas aos seres humanos, isso inclui 

coração, rim, fígado, pâncreas, trato intestinal e cérebro (CHENG et al., 2016). 

Zebrafish demonstrou ser útil na avaliação pré-clínica e na triagem de 

medicamentos para o tratamento de doenças como câncer (DANG et al., 2016), 

esclerose lateral amiotrófica (ELA) (LUDOLPH et al., 2010), doenças 

neurodegenerativas (JUCKER, 2010), doença de Alzheimer, doenças 

cardiovasculares e metabólicas (GUT et al., 2017), doença de Huntington 

(HERSCH e FERRANTE, 2004), doenças musculares (PARKER e MAVES, 2015) 

e doença de Parkinson (ZHU et al., 2018).  

Além da avaliação pré-clínica de medicamentos, zebrafish é utilizado em 

estudos de avaliação de risco ambiental, principalmente os embriões, os quais são 

utilizados para estudar a toxicidade aguda e para avaliar a teratogenicidade, 
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identificando o modo de ação, a toxicocinética e a toxicodinâmica das substâncias 

(SCHOLZ et al., 2008). Desta maneira, o zebrafish foi escolhido no presente estudo 

como organismo-teste na avaliação da nanotoxicidade, já que é um modelo animal 

de desenvolvimento rápido, rentável, facilmente acessível e que possui boa 

correlação com modelos in vitro (ZHAO et al., 2015). 

A originalidade desse estudo foi a avaliação da toxicidade das AuNPs 

reduzidas e estabilizadas com os fitoquímicos MGF e RESV in vitro, e utilizar como 

modelo in vivo embriões de zebrafish, como um estudo pré-clínico e juntamente 

com microcrustáceos da espécie Daphnia similis, como estudo de toxicidade 

ambiental.  
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4 REVISÃO DA LITERATURA 

 

4.1 Nanotecnologia  

 

A nanotecnologia é uma área da ciência que analisa as inovações em 

relação aos materiais de dimensões em escala nanométrica. A nano escala indica 

que um nanômetro (nm) nada mais é que um bilionésimo de um metro. De acordo 

com a American Society for Testing and Materials (ASTM), a nanotecnologia é 

definida como planejamento, caracterização, produção e aplicação de estruturas, 

dispositivos e sistemas de tamanho e forma controlada em escala nanométrica 

(GUISBIERS et al., 2012).  

A nanotecnologia é uma área do conhecimento ainda considerada por 

muitos, por definição, restrita a dimensões de 1 a 100 nm. Esta definição é artificial, 

principalmente do ponto de vista das interações biológicas (TOMA, 2016). A 

agência americana Food and Drug Administration (FDA) define os nanomateriais 

entre 1 a 1.000 nm, e a European Medicines Agency (EMA) os define em uma faixa 

de tamanho menor que 1.000 nm. Diferentes agências regulatórias internacionais 

definem nanomateriais com base em sua forma, carga, proporção de área 

superficial, volume, função, assim como outras propriedades físicas ou químicas, 

porém, independente dessas definições, as propriedades precisam ser diferentes 

das que o material apresenta em escalas maiores (RAUSCHER e ROEBBEN, 

2014; UKNSG, 2016; ENGELMANN e MARTINS., 2017). O aumento do interesse 

em torno dos nanomateriais é o fato de apresentaram essas alterações em diversas 

propriedades físicas, como condutividade elétrica, reatividade, ponto de fusão, 

propriedades ópticas, entre outras (BUSQUETS e MBUNDI, 2017). 

A nanotecnologia tem recebido investimentos públicos e privados no 

Brasil, que viabilizam a criação de programas, redes cooperativas de pesquisa e 

laboratórios de apoio ao desenvolvimento desta ciência em universidades e 

empresas. O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, em 2012, criou o 

Sistema Nacional de Laboratórios em Nanotecnologias (SisNano), um sistema de 

laboratórios multiusuário que tem por intuito o fornecimento da infraestrutura 

adequada para ajudar aos pesquisadores, órgãos públicos e companhias no 

desenvolvimento de projetos na área de nanotecnologia (ENGELMANN e 
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MARTINS, 2017). No ano de 2020 foi aprovado pela Comissão de Constituição e 

Justiça o projeto de lei nº 880 (PL 880/2019), que institui o Marco Legal da 

Nanotecnologia e Materiais Avançados, seguindo para análise na Comissão de 

Ciência e Tecnologia. A PL 880/2019 busca incentivar a pesquisa, o 

desenvolvimento científico, a capacitação científica e tecnológica, e a inovação 

nanotecnológica (SENADO FEDERAL, 2019).  

A nanotecnologia ampliou o horizonte da ciência dos materiais, 

possibilitou a descoberta e o desenvolvimento de materiais nanoestruturados, com 

o objetivo de melhorar e obter diferentes propriedades físicas e químicas daquelas 

encontradas nos dispositivos desenvolvidos em escalas maiores. Dentre estes 

estão o aumento da área de superfície em relação ao volume, possibilidade de 

internalização em células e estruturas celulares, aumento da capacidade de 

atravessar as barreiras biológicas, entre outras (SHI, 2017; WONG et al., 2020). 

Dentre os nanomateriais, as nanopartículas apresentam suas 

propriedades dependentes de diversos fatores, como por exemplo, a composição 

química, concentração e o estado de agregação, o tamanho, a forma e o 

recobrimento de superfície, que vai moldar a sua interação com o meio externo 

(GRASSIAN, 2008). As nanopartículas metálicas são as mais aplicadas em todo o 

mundo pois são altamente versáteis (ZHANG, 2015; SOARES e SOARES, 2021). 

As nanopartículas metálicas que incluem ouro, prata e óxido de ferro, por exemplo, 

em uma variedade de formatos e tamanhos, ao longo dos anos foram usadas e 

modificadas para seu uso na medicina (MODY et al., 2010).  

 

  

4.2 Nanopartículas de Ouro  

 

O grande interesse em torno das nanopartículas de ouro (AuNPs) é por 

conta de suas propriedades ópticas e eletrônicas, alta estabilidade e 

compatibilidade biológica, morfologia controlável e dispersão de tamanho e formas 

(Figura 1), assim como fácil funcionalização da superfície (DREADEN et al., 2012). 

A versatilidade nas formas de sintetizar e funcionalizar as AuNPs permitiu o 

aumento do número de publicações de 2010 a 2019 (ELAHI et al., 2018; BOROS e 

OSTAFE, 2020).  
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Figura 1 – Nanopartículas de ouro de vários tamanhos e formas com aplicações potenciais em 
biomedicina. (a) nanoesferas pequenas; (b) nanoesferas grandes; (c) nanobastões; (d) 
nanobastões afiados; (e) nanoconchas; (f) nanocages/jaulas; (g) nanoesferas ocas; (h) 
tetraedros/ octaedros/ cubos/ icosaedros; (i) dodecaedro rômbico; (j) octaedro; (k) nanocubos 
côncavos; (l) tetraexaedro; (m) dodecaedro rômbico; (n) bipirâmides triangulares obtusas; (o) tris 
octaedro; (p) nanoprismas. 
 

 

 

Fonte: Adaptado de DREADEN et al., 2012.   

 

As combinações das propriedades das AuNPs permitem sua aplicação 

biomédica, como descritas na Tabela 1 e na Figura 2.  
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Tabela 1 – Algumas aplicações biomédicas das AuNPs. 

Aplicações Referências 

Terapia fototérmica/ oncológica 

 

 

SONG et al., 2012 

SHUKLA et al., 2012 

WANG et al., 2013 

TOPETE et al., 2014 

 

Terapia fotodinâmica 

 

ZHANG et al., 2013 

 

 

Agente antibacteriano 

 

TAO et al., 2015 

Agente para imagens de câncer, terapia e 

teranósticos 

 

MUTHU et al., 2015 

CANTELLI et al., 2016 

 
Fonte: Autor da tese.  

 

Figura 2 – Aplicações biomédicas das AuNPs. 
  

 

 

Fonte: Adaptado de HER et al., 2017.    
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As AuNPs são utilizadas como biossensores e como plataformas para 

liberação de fármacos diretamente no alvo desejado (KUMAR et al., 2013; ZHOU 

et al., 2015; CARNEIRO e BARBOSA, 2016; HER et al., 2017). São utilizadas no 

diagnóstico de patologias e como medicamentos para o tratamento de doenças, 

como artrite reumatóide (KIM et al., 2004), e utilizadas como sensores na detecção 

colorimétrica de metais pesados no sangue ou de outras substâncias 

(HOMBERGER e SIMON, 2010; PRIYADARSHINI et al., 2017). 

A aplicação médica da nanotecnologia é uma ferramenta valiosa no 

desenvolvimento de novas formas de tratamento e diagnóstico de câncer. Devido 

ao seu pequeno tamanho, as nanopartículas podem viajar através do organismo 

mais eficientes do que partículas maiores, aumentando o acesso aos órgãos-alvo 

(SINGH et al., 2009; SANCHEZ et al., 2010).  

Na indústria alimentar as AuNPs são utilizadas, como nanossensores 

para deteção de contaminantes ou adulterantes em alimentos, por mudanças de 

cor das nanopartículas na presença dos compostos em questão (AI et al., 2009). 

Outra aplicação das AuNPs na indústria alimentar refere-se ao seu uso como 

ensaios colorimétricos altamente sensíveis para a deteção de diferentes 

microorganismos patógenos, como Bacillus cereus, Escherichia coli e Salmonella 

typhimurium (VERMA et al., 2015). 

AuNPs estão sendo estudadas para aumentar a eficiência de dispositivos 

fotovoltaicos, para monitoramento e remediação ambiental (SAHA et al., 2012; 

QIAN et al., 2013; YU et al., 2015).   

 

4.2.1 Síntese das AuNPs 

 

Há duas técnicas para a preparação de nanopartículas. Essas técnicas 

podem ser classificadas em técnicas “bottom-up” e “top-down” (Figura 3), e 

diferenciam-se pelo modo com que abordam a produção do nanomaterial.  A 

técnica bottom-up, a formação de nanoestruturas é feita a partir de estruturas 

menores, como átomos e moléculas, fazendo uma estrutura maior. As estruturas 

são formadas de átomos ou moléculas capazes de se autorreajustar, sendo 

disponível somente com avanço e aperfeiçoamentos tecnológicos, já que exigem 

controle rigoroso na produção dos materiais utilizados (COCKBURN et al., 2012).   
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A técnica top-down, é realizada a partir do material à escala 

macroscópica, sendo criadas progressivamente estruturas menores por processos 

físicos, até se obter o material em escala nanométrica (SANGUANSRI e 

AUGUSTIN, 2006).  Essa técnica apresenta a vantagem de permitir a produção de 

nanomateriais com tamanhos e dispersão de tamanhos bem definidos (EUSTIS e 

EL-SAYED, 2006).  

 

Figura 3 – Técnicas para síntese de nanopartículas.  

 

 

Fonte: Adaptado de COSTA, 2015.  

 

As AuNPs podem ser sintetizadas por redução química e geralmente envolve 

duas etapas. O princípio básico para a síntese das AuNPs por redução é a 

utilização de um agente redutor capaz de reduzir o ouro (Au3+) para (Au0), o qual é 

a primeira etapa da síntese. A segunda etapa é a estabilização por alguns agentes. 

Na literatura são descritos vários métodos para esse tipo de síntese, um dos 

métodos mais utilizados é o método de redução química pelo citrato de sódio. O 

citrato atua como agente redutor e agente estabilizante (TURKEVICH et al., 1957; 

KIMLING et al., 2006).  

No método de redução pelo citrato de sódio, o ouro procedente do ácido 

tetracloroáurico (HAuCl4), ou do sal de ouro (NaAuCl4), em solução aquosa e à 

temperatura de ebulição, é reduzido a ouro metálico por ação do citrato de sódio 

(Figura 4) (SIVARAMAN et al., 2011).  
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Figura 4 – Síntede de Nanopartículas de ouro pelo método de redução química, sendo o agente 
redutor e estabilizante, o citrato de sódio. 

 

 

 

Fonte: Adaptado de VALCÁRCEL M e LÓPES-LORENTE (2014). 

 

 

4.3 Nanotecnologia verde 

 

Os processos de produção de nanopartículas utilizam produtos químicos 

na forma de agentes redutores para reduzir vários sais metálicos às suas 

respectivas nanopartículas, ou como agentes estabilizadores para impedir a 

aglomeração das nanopartículas (ESUMI et al., 2001; FEITZ et al., 2006). Os 

métodos de síntese de nanopartículas costumam usar agentes redutores tóxicos, 

como hidrazina e borohidreto de sódio, limitando o amplo uso das nanopartículas 

na área farmacêutica e clínica (SALAM et al., 2012; CAUERHFF e CASTRO, 2013).  

Diante desse contexto, tem crescido o interesse na busca por rotas 

alternativas de síntese mais seguras e com menor impacto ao meio ambiente. As 

fontes vegetais apresentam antioxidantes nas sementes, caules, frutas e folhas. Os 

antioxidantes naturais fazem parte da nossa alimentação e foram comprovados por 

não serem tóxicos para os seres vivos e para o meio ambiente (HOLST e 

WILLIAMSON, 2008). 

Os vegetais podem atuar como agentes químicos redutores de sais 

metálicos e como agentes estabilizadores, devido aos seus numerosos 

componentes, como aminoácidos, flavonoides, compostos fenólicos, terpenoides, 

ácido cítrico, grupos funcionais (álcoois, aldeídos, aminas), compostos 
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heterocíclicos, desidrogenases, peptídeos, polissacarídeos, entre outros (MITALL 

et al., 2013), 

SHUKLA et al. (2008) utilizaram fitoquímicos presentes na soja e no chá 

verde como agentes redutores e estabilizadores para a síntese de AuNPs. Assim 

como KATTI et al. (2009), utilizaram fitoquímicos presentes no cominho como 

agentes redutores. SANNA et al. (2014) estudaram a capacidade dos polifenóis: 

epigalocatequina-3-galato, resveratrol e fisetina, de proporcionar a redução de sais 

de ouro em nanopartículas, assim como a estabilização em um processo de um 

único passo.  

No trabalho de MOHANTY et al. (2014) o resveratrol, um estilbeno com 

propriedade antioxidante, serviu como agente redutor na preparação de AuNPs e 

os grupos fenólicos do resveratrol se ligaram à superfície das nanopartículas 

metálicas, especialmente na condição de pH fisiológico.  

Al-YASIRI et al. (2017) utilizaram o fitoquímico mangiferina como agente 

redutor na síntese de AuNPs funcionalizadas para penetrar nas células tumorais da 

próstata, assim como KHOOBCHANDANI et al. (2021). Os autores concluíram que 

a mangiferina foi empregada com sucesso como agente de redução, pois a 

combinação de xantonoides e glicose, tal como encontrada na mangiferina, 

proporcionou um casal redox ideal para reduzir quimicamente o ouro, não exigindo 

nenhum outro agente redutor. 

A utilização dos fitoquímicos na síntese de nanopartículas fornece uma 

abordagem verde a nanotecnologia, conhecida como nanotecnologia verde, que 

está em consonância com a preocupação crescente com as questões relacionadas 

à sustentabilidade, utilizando métodos e materiais que visam a geração de produtos 

com impacto ambiental reduzido (SHARMA et al., 2009; KATTI et al., 2009; 

PANDEY et al., 2012; MITTAL et al., 2013; KATTI et al., 2016; KANCHI e AHMED, 

2018). 
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4.4  Fitoquímicos 

 

4.4.1 Mangiferina  

 

A mangiferina (MGF) (Figura 5) é um composto fenólico da classe das 

xantonas (xantona glicosilada), quimicamente denomidada por 2-C-β-D-

glicopiranosil-1,3,6,7-tetraidroxixantona. A MGF é encontrada abundantemente em 

frutos, folhas e córtex de caule da Mangifera indica L (mangueira) (Figura 6). Este 

polifenol desempenha importante papel fisiológico na indução do crescimento 

vegetativo da mangueira e na inibição da ocorrência de malformação (SINGH, 

2006; RAJENDRAN et al., 2015).  

 

Figura 5 – Estrutura química da Mangiferina. 

 

 

Fonte: NARAKI et al. (2020). 

 

Figura 6 – Mangifera indica 

 

 

Fonte: https://www.mfrural.com.br/detalhe/390673/manga-tommy-atkins-mangifera-indica 
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A Mangifera indica é uma espécie nativa do sudeste asiático e foi 

introduzida pelos portugueses nas costas leste e oeste da África, e depois na 

América, chegando ao Brasil, em torno do século XVI (CAMARGO-FILHO, 2004). 

A manga, uma das frutas mais apreciadas em todo o mundo, é a sexta mais 

importante fruta brasileira em área colhida, com 75,2 mil hectares, e a terceira em 

volume de exportação (MAPA, 2011). 

Dentre as diferentes partes de M. indica, a folha representa uma das 

mais importantes fontes de MGF, superando a casca, segundo investigação 

fitoquímica de diferentes cultivares produzidos no Brasil (BARRETO, 2008). O teor 

deste composto em vegetais varia, entre outros fatores, em função das condições 

edafoclimáticas do cultivo, variedade e grau de maturação da fruta (SCALZO et al., 

2005). Portanto, algumas frutas podem potencialmente conter maior teor de 

compostos antioxidantes nas sementes e cascas do que na polpa, ou ainda, o perfil 

dos fitoquímicos antioxidantes ser diferenciado nestas partes do vegetal (GUO et 

al., 2003). 

A MGF apresenta propriedades antioxidantes atuando no retardamento 

da velocidade da reação de oxidação, por ação sinérgica ou não, protegendo o 

organismo contra os radicais livres (KAUR e KAPOOR, 2001).  

A MGF apresentam diversas propriedades farmacológicas, incluindo 

ação radioprotetora, imunomoduladora, antiinflamatória, antidiabética, antitumoral 

e antimicrobiana (DAR et al., 2005; JAGETIA e BALIGA, 2005; RAJENDRAN et al., 

2014; SAHA et al., 2016; GOLD-SMITH et al., 2016).  

Nos estudos realizados por TOMIC et al. (2005) e por BIRADAR et al. 

(2012), MGF produziu melhora de memória em camundongos e prolongamento do 

tempo de neurodegeneração. BARRETO (2013) avaliou o efeito do pré-tratamento 

da MGF no perfil da crise epiléptica dos animais injetados com ácido caínico. O 

estudo revelou que MGF na dose de 20 mg/kg possui um potencial efeito 

anticonvulsivante em zebrafish submetido ao modelo de convulsão por ácido 

caínico.  

A MGF apresenta grupos funcionais que possuem alta afinidade por 

receptores superexpressos em certos tipos de células tumorais, como afinidade 

para os receptores de laminina, que são encontrados em grandes quantidades na 

linhagem celular de câncer de próstata PC3 (SHUKLA et al., 2012; AL-YASIRI et 

al., 2017; KHOOBCHANDANI et al., 2021).  
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A MGF apresenta importante atividade antiproliferativa frente a 

diferentes linhagens tumorais, como pulmão, colo do útero e mama.  LI et al. (2013) 

descreveram que a MGF regula a expressão de metaloproteinases, além de inibir 

a transição epitelial-mesenquimal, que são importantes fatores envolvidos no 

potencial metastático de um tumor. CUCCIOLONI et al. (2016) demonstraram que 

a MGF induz a morte de células de adenocarcinoma de mama por apoptose, além 

de atuar na inibição da enzima HMG-CoA redutase, responsável pela biossíntese 

de colesterol na célula tomoral.  

A MGF tem a capacidade de aumentar as enzimas do ciclo do ácido 

tricarboxilico e da cadeia de transporte de elétrons, e as enzimas de desintoxicação, 

como glutationa transferase, quinona redutase e uridina 5- difosfato-glucuronosil 

transferase (RAJENDRAN, 2008), e assim reduzir os danos ao DNA.  MGF também 

demonstrou aumentar os níveis de glutationa e as atividades de enzimas 

antioxidantes impedindo o desenvolvimento do câncer de pulmão induzido em 

camundongos (RAJENDRAN, 2008).  O efeito antiproliferativo da MGF foi 

observado em células K562, o que levou à indução eficiente da apoptose (PENG 

et al., 2004).  

Na Tabela 2 são apresentados alguns estudos in vitro e in vivo que 

analisaram os efeitos protetivos da MGF sobre a toxicidade induzida de diversos 

fármacos.  
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Tabela 2 – Efeitos protetores da MGF contra toxicidade induzida por alguns fármacos. 

 

Fármacos In vitro/ In vivo Ações da MGF Referências 

Doxorrubicina Roedores 

 

Diminuição dos 

efeitos tóxicos no 

tecido cardíaco 

 

AROZAL et al. (2015) 

Ciclofosfamida Roedores 

 

Aumento dos níveis 

de antioxidantes nos 

tecidos 

BHATT 

et al. (2017) 

Dexametasona 
Células da linhagem 

murina MC3T3-E1 

 

Diminuição da 

apoptose celular 

 

DING et al. (2018) 

Cisplatina Células NKe 

 

Diminuição da 

geração de espécies 

reativas de oxigênio  

(EROs) 

 

SADHUKHAN 

et al. (2018) 

Paracetamol Roedores 

 

Diminuição da 

expressão de genes 

de resposta 

inflamatória 

 

CHOWDHURY 

et al. (2019) 

Bleomicina Roedores 

 

Inibição do processo 

de estresse oxidativo 

 

JIA et al. (2019) 

 

Fonte: Adaptado de NARAKI et al. (2020).  

 

A MGF é pouco solúvel em água, sendo um dos grandes problemas 

encontrados pelas ciências da saúde a baixa solubilidade que a maioria dos 

fármacos apresentam, pois a baixa solubilidade acarreta a baixa biodisponibilidade 

dos compostos no organismo. Quase metade dos fármacos falham em suas 
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formulações farmacêuticas devido a esta questão (BRITO et al., 2012). Segundo 

SANTOS et al. (2010), a baixa biodisponibilidade da MGF no sistema nervoso 

central reduz sua eficácia e atividade farmacológica em processos de 

neurodegeneração e este efeito pode ser alterado por meio de nanopartículas. 

 

4.4.2 Resveratrol  

 

O composto fenólico resveratrol (RESV) (3, 4’, 5- trihidroxiestilbeno) é 

considerado uma fitoalexina que pertence à família estilbeno (JEANDET et al., 

2002). As fitoalexinas são compostos antimicrobianos produzidos por diversas 

espécies de plantas em condições de estresse, que podem ser causadas por 

fatores bióticos, como ferimentos nas plantas decorrentes da ação de fungos, ou 

por fatores abióticos, como exposição à radiação, conferindo as plantas uma 

proteção contra diferentes doenças (VAN ETTEN et al., 1994; TAIZ e ZEIGER, 

2004).  

O RESV é formado por dois anéis aromáticos unidos por uma ponte de 

metileno (-CH2-). A estrutura química do RESV é identificada em duas formas 

isoméricas, cis e trans-resveratrol (Figura 7). A forma trans é dominante em termos 

de sua prevalência, mais estável e apresenta atividade biológica. A isomerização 

do trans-resveratrol para cis-resveratrol pode ocorrer após exposição à luz ou a 

valores elevados de pH (DELMAS et al., 2011; SALEHI et al., 2018).  

 

Figura 7 – Formas isômeras do RESV. 

 

Fonte: Adaptado de CAVALCANTE (2017).  
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O RESV foi identificado em 72 espécies de plantas, distribuídas em 31 

gêneros e 12 famílias. Dentre estas plantas, destacam-se por suas ações 

terapêuticas, o amendoim (Arachis hypogaea), o eucalipto (Eucalyptus wandoo), a 

amora (Morus rubra), o kojo-kon (Polygonum cuspidatum) e a uva (Vitis vinifera e 

Vitis labrusca) (JANG et al., 1997; DU et al., 2007; CHUKWUMAH et al., 2009; 

FRANCIOSO et al., 2014; AFONSO et al., 2015; LANG et al., 2015).  

As espécies de videiras Vitis vinífera e Vitis labrusca, apresentam a 

maior capacidade de síntese do RESV, sendo a uva e seus produtos 

industrializados fontes importantes do composto (Figura 8) (PAN et al., 2009; 

VUONG et al., 2014).  

 

Figura 8 – Algumas espécies que sintetizam RESV. 

 

 

Fonte: Autor da tese.  

 

Na década de 90, estudos demonstraram uma relação entre o consumo 

moderado de vinho e a baixa incidência de doenças cardiovasculares, apesar da 

dieta rica em gordura saturada, tabagismo e pouca atividade física na população 

francesa.  Esses estudos ficaram conhecidos como o Paradoxo francês 

(CONSTANT, 1997; CATALGOL et al., 2012). O RESV foi sugerido como o 

princípio bioativo do vinho o qual poderia explicar esse fenômeno. Estudos 

posteriores confirmaram a atividade cardioprotetora do resveratrol, em parte, 
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devido à sua atividade na inibição da agregação plaquetária (BERTELLI et al., 

1995; OLAS et al., 2005).  

Vários estudos têm destacado os benefícios do RESV à saúde. A ação 

antioxidante do composto tem relação com sua conformação estrutural, pois os 

grupamentos hidroxila servem de doadores de elétrons, neutralizando e 

sequestrando os radicais livres, prevenindo a peroxidação lipídica (LEONARD et 

al., 2003; MOKNI et al., 2007; GULÇIN, 2010). Por conta disso, o RESV ganhou 

atenção das indústrias farmacêuticas, de cosméticos e de suplementos 

alimentícios. O RESV é distribuído como um nutracêutico de venda livre por seus 

supostos efeitos benéficos na saúde humana (POULSEN et al., 2015). 

Há diversos estudos in vitro e in vivo demonstrando a eficácia profilática 

e terapêutica do RESV em algumas doenças (ERDOGAN e VANG, 2016). Os 

efeitos benéficos do RESV incluem a atividade em doenças cardiovasculares 

(BONNEFONT-ROUSSELOT, 2016), diabetes (OYENIHI et al., 2016), doenças 

neurodegenerativas (SUN et al., 2010) e câncer (CARTER et al., 2014). As ações 

benéficas do composto estão relacionadas com atividade anti-inflamatória (DAS e 

DAS, 2007) e antioxidante (DE LA CASTRA e VILLEGAS, 2007). O RESV 

apresenta propriedades antienvelhecimento (BAXTER, 2008) e a capacidade de 

mimetizar os efeitos da restrição calórica (BARGER et al., 2008).  

Apesar do grande potencial farmacológico, a aplicação do RESV é um 

desafio para a indústria farmacêutica, por conta da sua baixa solubilidade e 

estabilidade limitada (PIROLA e FROJDO, 2008; CHEDEA et al., 2017). Diante 

desse quadro, há diversos estudos para desenvolver alternativas que possam 

melhorar a biodisponibilidade do resveratrol, incluindo o uso da nanotecnologia 

(SALEHI et al., 2018; AMRI et al., 2012). As formulações nanométricas de 

resveratrol geralmente apresentam estabilidade e biodisponibilidade melhoradas e 

aumento da solubilidade com efeitos colaterais mínimos em comparação com o 

fármaco livre (SMOLIGA e BLANCHARD, 2014).  
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4.5 Nanotoxicologia / Nano-ecotoxicologia 

 

O crescimento exponencial da nanotecnologia tem levado à aplicação de 

nanomateriais numa variada gama de produtos de consumo, como produtos 

provenientes da indústria alimentar, indústria têxtil, indústria cosmética e produtos 

utilizados em aplicações biomédicas. Segundo MESQUITA et al. (2017), existem 

25 produtos contendo AuNPs disponíveis no mercado, a maioria presente na 

categoria de cuidados pessoais e cosméticos.  

Desta maneira, a exposição humana a estes materiais é inevitável, 

surgindo então dentro da nanotecnologia uma nova área de interesse e de 

extensiva pesquisa, a nanotoxicologia, que tem como objetivo estudar e avaliar a 

toxicidade de nanomateriais diretamente em contato com o homem. De forma 

semelhante, a nano-ecotoxicologia é utilizada para estudos voltados à avaliação 

dos efeitos de nanomateriais ao ambiente, elucidando os caminhos de transferência 

do agente tóxico, bem como sua interação com o mesmo (AZEVEDO e CHASIN, 

2003; SCHERINGER, 2008; DURÁN et al., 2014; SELVARAJ et al., 2018).  

As principais rotas de exposição de um nanomaterial no ambiente são 

através dos sistemas aquáticos, da atmosfera, do solo e sedimento. A Figura 9 

apresenta as principais fontes e rotas de exposição as nanopartículas e alguns 

processos de interação com os seres vivos e o ambiente.  
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Figura 9 – Principais fontes, rotas de exposição e processo de interação das nanopartículas com 
o ambiente e os seres vivos.  

 

Fonte: PASCHOALINO et al. (2010).  

 

 A avaliação toxicológica das nanopartículas é uma tarefa desafiadora, 

pois um fator importante a ser considerado é em relação as várias formas como as 

partículas podem se apresentar após o contato com o ambiente ou organismos 

vivos, podendo estar presentes em sua forma livre assim como em aglomerados. 

Este processo é dinâmico e pode ser acompanhado pela funcionalização da 

superfície destas por diferentes grupamentos químicos presentes no meio, como 

ácidos húmico e fúlvico.  A Figura 10 apresenta os principais processos de 

alteração morfológica das nanopartículas no ambiente.  
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Figura 10 – Principais fenômenos de modificação das nanopartículas quando em contato com 
organismos vivos e ou ambiente.  
 

 

Fonte: PASCHOALINO et al. (2010). 

 

Segundo BAUN et al. (2017), existem vários aspectos em que as 

nanopartículas podem interferir nos ensaios de toxicidade, como por exemplo: 

 

❖ Aglomeração durante os procedimentos de preparação da solução-

teste; 

 

❖ Aglomeração, dissolução e associação com espécies químicas 

dissolvidas e material coloidal/particulado já presente nas águas 

naturais; 

 

❖ Sedimentação por aglomeração na coluna d'água; 

 

❖ Processos de transformação química como sulfetação e hidroxilação; 

 

LEKAMGE et al. (2020) levantam um alerta em relação a avaliação da 

toxicidade de nanopartículas. Nanopartículas interagem com outros produtos 

químicos no ambiente. Essas interações influenciam sua própria toxicidade e 

influenciam os efeitos desses produtos químicos para os seres vivos. Portanto, é 
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necessário levar em consideração múltiplas interações químicas na avaliação de 

risco ambiental de nanopartículas.  

 

4.5.1 Toxicidade das AuNPs  

 

O paradigma central da toxicologia é que os efeitos induzidos por um 

xenobiótico são devidos a uma série de processos, incluindo a adsorção em locais 

de captação, distribuição para órgãos-alvo onde o xenobiótico pode induzir uma 

resposta, o armazenamento no órgão-alvo ou qualquer outro órgão, seguido por 

metabolização e excreção. Enquanto ensaios in vitro fornecem apenas informações 

limitadas sobre a toxicidade dos compostos, estudos in vivo fornecem uma visão 

mais aprofundada, pois as células dos organismos se comunicam e são 

especializadas para desempenhar funções essenciais (POMEREN et al., 2019). 

Vários fatores são importantes na avaliação da toxicidade de AuNPs in 

vitro e in vivo, como o tamanho, o formato, a carga e a química da superfície, o 

estado de agregação, a dose, a rota de administração, as interações com meios 

fisiológicos e fluídos biológicos, o método de ensaio de toxicidade in vitro e a 

diferença de sexo nos ensaios in vivo (Figura 11) (ADEWALE et al., 2019). 

 

Figura 11 – Fatores na avaliação da toxicidade de AuNPs in vitro e in vivo. 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de ADEWALE et al. (2019). 
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4.5.2 Toxicidade das AuNPs in vitro 

 

A maioria dos estudos toxicológicos são realizados in vitro. De acordo 

com o Órgão Internacional de Padronização (International Standard Organization), 

ISO 10993, o ensaio de citotoxicidade in vitro é o primeiro teste para avaliar a 

biocompatibilidade de qualquer material para uso em dispositivos biomédicos. Os 

testes de citotoxicidade consistem em colocar o material direta ou indiretamente em 

contato com uma cultura de células de mamíferos, verificando-se as alterações 

celulares por diferentes mecanismos, entre os quais a incorporação de corantes 

vitais ou a inibição da formação de colônias celulares. O parâmetro mais utilizado 

para avaliar a toxicidade é a viabilidade celular, que pode ser evidenciada com 

auxílio de corantes vitais como o vermelho neutro, solúvel em água e que passa 

através da membrana celular, concentrando-se nos lisossomos. Muitas substâncias 

danificam as membranas resultando no decréscimo de captura e ligação do 

vermelho neutro. Portanto é possível distinguir entre células vivas e danificadas ou 

mortas, pela medida de intensidade de cor da cultura celular (ROGERO et al., 

2003).  

As respostas no nível celular são uma das primeiras respostas que 

ajudam as células a se defenderem e se recuperarem de eventos estressantes. As 

interações nanopartículas-células podem causar uma variedade de efeitos 

citotóxicos. Demonstrar o efeito das nanopartículas no nível celular é um aspecto 

importante da avaliação de risco humano. 

As nanopartículas podem entrar nas células por endocitose e por 

penetração direta pela membrana. Por endocitose, as nanopartículas são 

internalizadas em endossomas, e ficam acumuladas em vesículas. A internalização 

das nanopartículas por endocitose é o processo mais comum, e esse tipo de 

transporte envolve a fagocitose e a pinocitose (MAHMOOD et al., 2010). No 

entanto, as nanopartículas conseguem atravessar a membrana celular gerando 

poros, que contribui para a citotoxicidade da célula (RIVEROS et al., 2013).  

A absorção das nanopartículas através das membranas epiteliais é 

ditada pelo tamanho, forma e carga superficial (CARNOVALE et al., 2016). A 

agregação e a dissolução das nanopartículas são importantes para determinar seu 

destino (GATOO et al., 2014).   
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Vários mecanismos são associados à toxicidade de AuNPs, como a 

interação com o ácido desoxirribonucleico, chamado de genotoxicidade (GIL et al., 

2010). Outro mecanismo de toxicidade das AuNPs é a formação de espécies 

reativas de oxigénio (EROs) na superfície da célula, que afeta a estabilidade da 

membrana e consequentemente a viabilidade celular (SANVICENS e MARCO, 

2008; XIA et al., 2009; PAINO et al., 2012). 

A citotoxicidade de AuNPs foi avaliada através de vários métodos de 

ensaio e com uma variedade de tipos de células (BELLIRAJ et al., 2015; JO et al., 

2015). É difícil tirar conclusões significativas na literatura no que diz respeito à 

toxicidade de AuNPs com base no uso desses métodos devido às diferenças de 

tamanho das AuNPs usadas e os tipos de células utilizadas (VETTEN et al., 2013), 

assim como o tipo de ensaio, os diversos formatos das AuNPs, a dose, o tempo de 

exposição, e a carga e química superficial das AuNPs (ADEWALE et al., 2019) 

AuNPs reduzidas e estabilizadas com citrato de sódio, com 33 nm, foram 

consideradas não tóxicas para as células de carcinoma hepático de ratos, porém 

foram consideradas tóxicas para as linhagens celulares pulmonares de um 

carcinoma humano (SHUKLA et al., 2005). No estudo de BOYLES et al. (2015), 

AuNPs reduzidas e estabilizadas com citrato (10 nm) não foram tóxicas para as 

células de linhagem de monócitos humanos THP-1. As AuNPs de 1,4 nm 

produziram necrose, dano mitocondrial e estresse oxidativo em várias linhagens 

celulares, enquanto as AuNPs de 15 nm com o mesmo revestimento não 

mostraram toxicidade (PAN et al., 2007). A citotoxicidade das AuNPs em células 

humanas também foram estudas por GOODMAN et al. (2004) e GERBER et al. 

(2013).  
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4.5.3 Toxicidade das AuNPs in vivo 

 

4.5.3.1 Toxicidade das AuNPs em microcrustáceos de água doce (Daphnia 

similis) 

 

Daphnia similis (Crustacea, Cladocera), é um microcrustáceo 

planctônico, com comprimento máximo de 3,5 mm, que atua como consumidor 

primário na cadeia alimentar aquática e se alimenta por filtração de material 

orgânico particulado em suspensão, por conta de suas pernas torácicas compostas 

por cerdas, que agem como peneiras, retendo algas, bactérias e pequenas 

partículas de matéria orgânica provenientes na água.  Os organismos deste gênero 

são vulgarmente conhecidos como pulga d´água e têm ampla distribuição no 

hemisfério norte (Figura 12 e Figura 13) (ABNT, 2016). 

 

Figura 12 - Daphnia similis. 

 

Fonte: Autor da tese.  
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Figura 13 – Anatomia de Daphnia similis.  

 

Fonte: RUPPERT e BARNES, 1996 

 

No Brasil é relatada a presença natural das espécies Daphnia gessnerri, 

Daphnia ambígua e Daphnia levis (MATSUMURA-TUNDISI, 1984), sendo que para 

cultivo de laboratório são bastante utilizadas as espécies Daphnia similis e Daphnia 

magna, que não ocorrem naturalmente no Brasil.  

Organismos do gênero Daphnia são utilizados em ensaios de toxicidade 

pois são bastante sensíveis a poluentes e facilmente cultivados em laboratório.  

Apresentam uma carapaça bivalve transparente que encerra todo o corpo, com 

exceção da cabeça e antenas (FREAR e BOYD, 1967). O crescimento ocorre 

imediatamente após o processo de ecdise (muda). Fases pré-adultas realizam 

ecdise quase diariamente, enquanto adultos o fazem a cada 2 ou 3 dias.  

A reprodução é por partenogênese. É um tipo de reprodução assexuada, 

onde fêmeas produzem células diplóides que originam fêmeas com o mesmo 

genótipo, resultando em uma população composta inteiramente por fêmeas. As 

fêmeas adultas apresentam um par de ovários, onde são produzidos os ovos. Os 
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ovos percorrem os ovidutos e depositam-se na câmara incubadora, situada entre a 

parede do corpo e a superfície dorsal da carapaça. No interior da câmara, os ovos 

se desenvolvem em embriões, e gradualmente assumem a forma e aparência geral 

de um adulto, quando são liberados no ambiente. Esse processo ocorre por ocasião 

da ecdise (DODSON e FREY, 1991).  

A taxa de crescimento dos organismos é maior durante a fase jovem, 

sendo que o crescimento ocorre após cada ecdise, enquanto a carapaça ainda é 

elástica (USEPA, 2002).  

A toxicidade das nanopartículas em organismos do gênero Daphnia 

depende das caracteristicas fisico-químicas das nanopartículas, como a 

concentração, o tamanho, a forma e carga, assim como a composição do meio 

onde os organismos aquáticos se encontram (LEKAMGE et al., 2020). A interação 

das nanopartículas com esses organismos pode causar os seguintes efeitos 

tóxicos: formação de bolhas no corpo; inibição alimentar e a obstrução intestinal; 

alterações genéticas, bioquímicas e metabólicas; alteração na reprodução; 

alteração comportamental (Figura 14) (GUTIERREZ et al., 2021).  

 

Figura 14 – Alguns fatores que afetam a toxicidade de nanopartículas em microcrustáceos, e seus 
efeitos nesses animais.  
 

 

Fonte: Adaptado de GUTIERREZ et al. (2021).  
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Vários estudos analisaram a bioacumulação de nanopartículas em 

dafnídeos. A exposição à água e a dieta são as principais vias para a absorção de 

nanopartículas nesses organismos. As nanopartículas podem entrar no corpo ou 

ser retidos na superfície da carapaça (LEKAMGE et al., 2020).   

A absorção e eliminação de AuNPs em Daphnia magna foi observada 

por WRAY e KLAINE (2015). Segundo os autores o formato das AuNPs não 

interfiriu no processo de absorção e eliminação delas, porém o tamanho e a carga 

supercicial das AuNPs interfiriram. As AuNPS permaneceram no trato digestivo e 

na carapaça dos organismos, não sendo observado a internalização das AuNPs na 

cavidade corporal.  

No estudo de BOTHA et al. (2015), as AuNPS permaneceram no trato 

digestivo e na carapaça de Daphnia magna, não sendo observado a internalização 

das AuNPs na cavidade corporal, porém a concentração e a carga supercicial das 

AuNPs interferiram na absorção. O estudo de KHAN et al. (2014), evidenciou que 

AuNPs não foram internalizadas nas células de Daphnia magna, porém para esses 

autores é possível que durante um longo período as AuNPs retidas no organismo, 

mas não internalizadas, possam ser liberadas em pellets de resíduos, o qual podem 

se depositar na zona bêntica do corpo d´ água, afetando os organismos que 

habitam esse ambiente. Como Daphnias spp são organismos filtradores, esses 

organismos podem representar uma fonte concentrada de nanopartículas para 

seus predadores. 

Alguns trabalhos constatam a transferência de nanopartículas na cadeia 

alimentar, o que pode causar o desequilíbrio no ecossistema (WU et al., 2017; 

BHUVANESHWARI et al., 2018). Os processos de bioacumulação e 

biomagnificação de nanopartículas através da cadeia alimentar não são muito bem 

compreendidos. O potencial de bioacumulação e biomagnificação de 

nanopartículas podem ser maiores em comparação com os contaminantes 

convencionais (WU et al., 2017).   

AuNPs foram transferidas da alga Scenedesmus subspicatus para 

moluscos bivalves (RENAULT et al., 2008). A absorção de AuNPs ocorreu em 

Dapnhia magna, que foram alimentadas com microorganismos unicelulares 

Chlamydomonas reinhardtii e Euglena gracilis, os quais foram expostos as AuNPs 

(LEE et al., 2015). AuNPS foram transferidas da alga Dunaliella salina ao molusco 

bivalve Mytilus galloprovincialis (LARGUINHO et al., 2014).  
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ZHU et al. (2010) relataram que nanopartículas de dióxido de titânio 

foram transferidas de Dapnhia magna para Zebrafish, por exposição dietética. 

Nanofios de prata foram transferidos da alga Chlamydomonas reinhardtii para 

Daphnia magna, e de Daphnia magna para Zebrafish (CHAE e AN et al., 2016). 

Nanopartículas de óxido de zinco foram transferidas de Daphnia magna para 

Zebrafish (SKJOLDING et al., 2014), e nanopartículas de óxido de zinco foram 

transferidas da alga Scenedesmus obliquus para Ceriodaphnia dubia, 

(BHUVANESHWARI et al., 2018).  

Esses estudos alertam a importância de avaliar a toxicidade das 

nanopartículas, pois após a entrada de nanopartículas no ambiente aquático, as 

partículas suspensas podem ser captadas por algas e microcrustáceos, como 

Daphnia spp e/ou pelos invertebrados que habitam os sedimentos, através de 

diferentes vias de exposição, pela água ou através da ingestão de alimentos. 

Peixes se alimentam dos microcrustáceos, e os humanos ao se alimentarem dos 

peixes podem ser expostos as nanopartículas, como ilustrado na Figura 15.  

 

Figura 15 – Possíveis rotas de exposição ambiental das nanopartículas após a liberação para 
o meio aquático.  

 

Fonte: Adaptado de BAUN et al. (2008). 
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4.5.3.2 Toxicidade das AuNPs em Zebrafish  

 

Os peixes são animais vertebrados e representam consumidores de 

ordem diversas. São utilizados como bioindicadores por se desenvolverem bem em 

cultivo de laboratório e por serem de fácil observação. Os ensaios que utilizam 

peixes têm por objetivo compreender como um agente tóxico afeta organismos de 

maior grau de estruturação como os vertebrados (ZAGATTO e BERTOLETTI, 

2006). 

O peixe Zebrafish (Danio rerio) (Figura 16) é um importante modelo 

animal utilizado nas áreas de biologia de desenvolvimento, genética, biomedicina, 

ecotoxicologia e em ensaios para avaliar a toxicidade de nanopartículas (WANG et 

al., 2011; DAI et al. 2014; JANG et al., 2014; NISHIMURA et al. 2015; SHENG et 

al., 2016; CHEN et al., 2017; MARTINEZ et al. 2017; VILLACE et al., 2017;  HAQUE 

e WARD, 2018; JEEVANANDAM et al., 2019). Devido a esta base de 

conhecimento, tornou-se um modelo de estudo popular.  

 

Figura 16 – Zebrafish (Danio rerio).  

 

Fonte: BRAUNBECK e LAMMER, 2006.  

 

Como o Zebrafish apresenta 70% de semelhança genética com 

humanos, bem como semelhanças fisiológicas e anatômicas, incluindo células 

endoteliais, presença de barreira hematoencefálica e respostas imunogênicas, este 
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modelo pode ser utilizado para prever efeitos de toxicidade em humanos. Além 

disso, há estudos que relatam uma variedade de compostos testados em embriões 

de zebrafish e os resultados foram similares ao observados em roedores (JONG et 

al., 2011; PERAVALI et al., 2011; SCHOLZ et al., 2014; DUCHARME et al., 2015).  

Zebrafish e mamíferos apresentam respostas fisiológicas semelhantes às 

substâncias tóxicas, como a indução de enzimas metabolizadoras e estresse 

oxidativo (ZHANG et al.,2003; HILL et al., 2005; BAR-ILAN et al., 2009; HOWE et 

al., 2013). 

Um repertório de comportamentos é exibido desde fases iniciais do 

desenvolvimento de larvas até a fase adulta do zebrafish, fazendo desta espécie 

um atrativo para o estudo da função cerebral através da análise comportamental 

(SIEBEL et al., 2015).  

O modelo zebrafish apresenta muitas vantagens sobre outros modelos 

de animais, por apresentar comprimento médio de 4 a 5 centímetros, não é 

necessário um grande espaço para o manejo deste peixe, e já que vivem em 

cardumes na natureza, em condições laboratoriais podem ser mantidos em grande 

número em um mesmo aquário. Além de taxa reprodutiva elevada e rápido 

desenvolvimento embrionário (fora do corpo materno), este modelo é fácil de se 

manter sob condições experimentais e barato em comparação com outros modelos 

animais tradicionais, tais como os ratos (SCHNEIDER et al., 2009). 

Em comparação com as demais espécies de peixe, alcançam a 

maturidade sexual em três meses de vida e podem produzir 200 a 300 ovos por 

desova. Como a fertilização é externa, e os ovos são transparentes e grandes, 

pode-se acompanhar o desenvolvimento do embrião utilizando um 

estereomicroscópio simples. Os precursores de todos os órgãos já estão presentes 

36 horas após a fertilização. As larvas eclodem entre 48 a 72 horas e no quinto dia 

após fertilização (dpf), a maioria dos tecidos já estão desenvolvidos (KIMMEL et al., 

1995). A Figura 17 ilustra o ciclo de vida de zebrafish.  
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Figura 17 - Ciclo de vida de zebrafish. O desenvolvimento animal ocorre de forma rápida; a 
clivagem, gastrulação e organogênese ocorrem em 24 horas. Em 48 a 72 horas após a 
fertilização, as larvas eclodem apresentando células de pigmentação. Após passar por fase 
juvenil, torna-se adulto 90 dias após a fertilização.  

 

Fonte: Adaptado de REZENDE, 2013.  

 

A espécie é originária da Índia e do Paquistão, estando presente 

atualmente em diversos países (ABNT, 2011).  O zebrafish vive naturalmente em 

águas rasas com pouca correnteza, tipicamente em regiões alagáveis associadas 

às plantações de arroz. A alimentação é tipicamente onívora, e sua dieta natural 

consiste principalmente de zooplâncton, fitoplâncton e insetos. O zebrafish 

apresenta comportamento social e mantém relação de dominância e submissão 

entre os indivíduos (SPENCE et al., 2008). 

As avaliações toxicológicas de nanomateriais utilizando como modelo de 

pesquisa o zebrafish, podem ser categorizadas como estudo de saúde e de 

segurança ambiental. O zebrafish vem sendo usado para avaliar a toxicidade de 

vários nanomateriais, como nanopartículas metálicas. As avaliações toxicológicas 

incluem taxa de letalidade, taxa de eclosão dos organismos, alterações 

morfológicas, neurotoxicidade, toxicidade reprodutiva, entre outros. O perfil 

toxicológico das nanopartículas em zebrafish não é determinado apenas pela dose, 
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tempo de exposição e estágios de desenvolvimento do animal, mas também pelas 

propriedades físico-químicas das nanopartículas, como tamanho, forma e carga 

superficial (JIA et al., 2019).  

Embriões de zebrafish foram expostos a nanopartículas de prata 

(AgNPs) e de ouro de 3, 10, 50 e 100 nm. A taxa de letalidade dos embriões que 

foram expostos as AuNPs foi menor que 3%, enquanto para as AgNPs a letalidade 

foi de 100% no período de 120 horas de exposição (BAR-ILAN et al., 2009). Em 

outro estudo, os embriões de zebrafish foram utilizados para estudar os efeitos das 

AuNPs, AgNPs e nanopartículas de platina (PtNPs) no seu desenvolvimento. 

Foram sintetizadas AuNPs (15-35 nm), AgNPs (5-35 nm) e PtNPs (3-10 nm). Entre 

as nanopartículas estudadas, as AgNPs foram as mais tóxicas e as AuNPs as não 

tóxicas (ASHARANI et al., 2011). 

BROWNING et al. (2009) monitoraram o transporte e a difusão de 

AuNPs no estágio de clivagem dos embriões de zebrafish e relataram que as 

AuNPs podiam atravessar os poros do córion dos embriões e se acumularam em 

várias partes dos animais. Embora AuNPs possam ser absorvidas pelos embriões, 

estudos demonstraram que as AuNPs são quase não tóxicas, mesmo em uma 

concentração de 250 μM e não induzem anormalidades perceptíveis no 

desenvolvimento embrionário (BAR-ILAN et al., 2009; ASHARANI et al., 2011).  

No estudo de DEDEH et al. (2015), zebrafish foi exposto via 

intraperitoneal a AuNPs por 20 dias em duas concentrações, 16 e 55 µg/g. Foi 

observado estresse oxidativo e alterações no metabolismo mitocondrial. O estresse 

oxidativo pode ser um mecanismo de nanotoxicidade em embriões de peixes (LI et 

al., 2009). 

Segundo JIA et al. (2019), embriões de zebrafish que foram expostos as 

AuNPs, na concentração de 5 µg mL-1, por 70 horas, mostraram morte celular 

epidérmica, o que indica que as AuNPs podem causar efeitos tóxicos no tecido 

epitelial durante o desenvolvimento do embrião. Os autores constataram que a 

toxicidade das AuNPs é contribuída pelos ligantes de superfície carregados 

positivamente, por causa de sua maior capacidade de interagir com os organismos.  

Os embriões sem anormalidades morfológicas visíveis após a exposição 

a nanobastões de ouro revestidos com brometo de cetiltrimetilamônio, tiverem em 

seus tecidos o acúmulo dessas AuNPs, correspondendo a menos de 1% da 

concentração inicial administrada. Este dado questiona se a longo prazo a 
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deposição das AuNPs nos embriões induzem toxicidade em fases subsequentes 

da vida do animal (MESQUITA et al., 2017). ASHARANI et al. (2011) também 

observou nanoesferas de ouro acumuladas nos tecidos dos embriões de zebrafish 

após terem sido expostos a essas AuNPs nas concentrações de 25 e 50 µg mL-1. 

No estudo de POMEREN et al. (2019) foi observado que as AuNPs de diferentes 

formatos foram internalizadas em embriões de zebrafish. As AuNPs foram 

encontradas no sistema sanguíneo e em macrófagos. Para cada formato diferente 

das AuNPs, constatou-se que foram distribuídas no fígado, na vesícula biliar e no 

pâncreas, em uma proporção diferente.  Os padrões de biodistribuição indicaram 

que a exposição a longo prazo pode induzir efeitos subletais e que os formatos das 

AuNPs podem modificar a toxicidade, uma vez que afetam os padrões de 

biodistribuição.  

WANG et al. (2016) também relataram que o formato das AuNPs pode 

influenciar a toxicidade. Nanoesferas de ouro apresentaram maior toxicidade no 

desenvolvimento embrionário de zebrafish do que as nanobastões e nanopoliedros. 

No estudo de PATIBLANDA et al. (2018), embriões de zebrafish foram expostos a 

nanoesferas de ouro e nanobastões de ouro revestidos com poliestireno sulfato. As 

nanoesferas de ouro foram as menos tóxicas para o desenvolvimento embrionário.  

Zebrafish adultos expostos as AuNPs (12 e 50 nm) presentes no 

alimento tiveram disfunções celulares, assim como alterações gênicas. Tais efeitos 

foram dependentes do tamanho, concentração e tempo de exposição (GEFFROY 

et al., 2012). No estudo de DAYAL et al. (2017) AuNPs foram encontradas 

acumuladas nos tecidos de zebrafish. As AuNPs de 10-50 nm causaram danos nos 

ovários do animal. GINZBURG et al. (2018) também relataram toxicidade em 

embriões de zebrafish expostos as AuNPs.  
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4.6 Ensaios Ecotoxicológicos 

 

A avaliação da toxicidade de agentes químicos no meio aquático ocorre 

por meio de ensaios ecotoxicológicos, onde organismos representativos da coluna 

d’água ou dos sedimentos, de ambientes de água doce, estuarina e marinha, são 

expostos a substâncias potencialmente tóxicas, por um determinado período, 

visando observar a resposta dos organismos ao contaminante testado (AZEVEDO 

e CHASIN, 2003; ZAGATTO e BERTOLETTI, 2006). 

Os efeitos tóxicos avaliados em testes de toxicidade podem incluir a 

letalidade ou imobilidade e efeitos subletais, como mudanças no desenvolvimento, 

crescimento, reprodução, metabolismo, fisiologia e comportamento. Os efeitos 

medidos podem ser expressos por um critério quantificável como: número de 

organismos mortos, número de ovos produzidos, porcentagem de ovos eclodidos, 

número de jovens produzidos, alterações no peso ou comprimento, ou outros 

parâmetros metabólicos, e qualitativamente por mudanças comportamentais 

(ZAGATTO e BERTOLETTI, 2006).  

Em todos os ensaios são realizados experimentos controle. O controle 

negativo é uma população igual à que se encontra em testes, mas sem adição da 

amostra, isto ajuda a determinar até que ponto os efeitos podem ter acontecido por 

outro fator (MAGALHÃES e FERRÃO FILHO, 2008), e para garantir que a 

sensibilidade dos organismos esteja adequada, e assim conceder maior 

confiabilidade aos ensaios, faz-se necessário a realização de ensaios de 

sensibilidade mensalmente com uma substância de referência. A substância de 

referência é um agente químico, denominado de controle positivo, que atua em 

testes de toxicidade detectando efeitos fora da variação normal, mediante a 

utilização de uma série de múltiplas concentrações. Representam assim, um meio 

de detectar mudanças do organismo-teste e de avaliar a precisão destes testes 

(CASTRO, 2008).  

Alguns órgãos como Environment Canada e Environmental Protection 

Agency dos Estados Unidos (USEPA), e de padronização, como American Society 

for Testing and Materials (ASTM), Organisation for Economic Cooperation and 

Development (OECD), Association of Analytical Communities (AOAC) e 

International Organization for Standardization (ISO) tem como objetivo o 

desenvolvimento de protocolos de testes de toxicidade que permitam definir 
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limiares de toxicidade permissíveis com níveis de incerteza aceitáveis e que sirvam 

de guia para as entidades reguladoras para a tomada de decisões. Estes níveis 

servem de base para a fiscalização em programas de monitoramento da qualidade 

dos ecossistemas (CASTRO, 2008).  

Os ensaios ecotoxicológicos são classificados de acordo com sua 

duração, em agudo ou crônico. Os testes de toxicidade aguda avaliam os efeitos 

sofridos pelos organismos aquáticos em um curto período de exposição ao agente 

tóxico ou à amostra ambiental. Normalmente o efeito observado é a letalidade ou 

outra manifestação que a anteceda, como o estado de imobilidade em alguns 

microcrustáceos (ARAGÃO e ARAÚJO, 2006).  

Os ensaios de toxicidade aguda são empregados no monitoramento de 

efluentes industriais com o intuito de minimizar o impacto ambiental, avaliar as 

eficiências das estações de tratamento, bem como requisito para obtenção e 

manutenção de licenças junto aos órgãos ambientais de alguns Estados 

(MAGALHÃES e FERRÃO FILHO, 2008).  

Os testes de toxicidade crônica são caracterizados por uma maior 

duração, podendo abranger todo o ciclo de vida do organismo ou parte dele, 

envolvendo, geralmente os estágios de vida mais sensíveis (ZAGATTO e 

BERTOLETTI, 2006).  Neste tipo de ensaio geralmente são observados efeitos sub-

letais, principalmente alterações no crescimento e na reprodução (MAGALHÃES e 

FERRÃO FILHO, 2008). Os ensaios crônicos são utilizados sempre que os ensaios 

agudos não forem suficientes para caracterizar um efeito tóxico, portanto, nem 

sempre a toxicidade aguda reflete o potencial deletério de uma substância, sendo 

necessária a realização do ensaio de toxicidade crônica para complementar o 

estudo.  

Os critérios decisivos da escolha do organismo-teste, é sobretudo, as 

boas experiências de seu manuseio e a sua importância na cadeia alimentar, bem 

como a sua ampla disseminação e fácil disponibilidade (ZAGATTO e BERTOLETTI, 

2006). É recomendável utilizar nos ensaios realizados, organismos pertencentes a 

três níveis tróficos diferentes, como algas, microcrustáceos e peixes. Entretanto, 

por razões práticas e econômicas, muitas vezes os testes de toxicidade são 

realizados com uma única espécie.  

A maioria dos ensaios de toxicidade aguda e crônica têm utilizado as 

espécies de microcrustáceos de água doce: Daphnia magna, Daphnia similis, 
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Ceriodaphnia dubia e Hyalella azteca; as espécies de peixes: Danio rerio, 

Pimephales promelas e Poecilia reticulata, e as espécies de algas: Chorella 

vulgaris, Scenedesmus subspicatus e Pseudokirchneriella subcaptata. Para água 

salgada ou salobra, utilizam-se os microcrustáceos: Mysidoopsis juniae, 

Leptocheirus plumulosus, e o equinodermo Lytechinus variegatus, representando 

os mais diversos níveis tróficos (ZAGATTO e BERTOLETTI, 2006).  

Apesar dos detalhes específicos dos ensaios ecotoxicológicos com 

diferentes tipos de organismos possam diferir entre si, o princípio básico para todos 

os testes é semelhante e requer condições ambientais determinadas, como 

temperatura, pH, dureza da água, oxigênio dissolvido e fotoperíodo (ZAGATTO e 

BERTOLETTI, 2006).  
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5 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

5.1. Síntese das Nanopartículas de ouro (AuNPs) 

 

A síntese das AuNPs foi realizada no Laboratório de Biomateriais 

Poliméricos e Nanotécnicos do Centro de Química e Meio Ambiente (CEQMA), do 

Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN/CNEN-SP). 

 

5.1.1. Síntese das AuNPs reduzidas e estabilizadas com Citrato de Sódio 

(CITR-AuNPs) 

 

Seguindo o método de Turkevich, foram adicionados 100 mg de citrato 

de sódio a 200 mL de água deionizada, sob agitação magnética e temperatura de 

100ºC por 15 minutos. Posteriormente foram adicionados 3,33 mL de sal de ouro 

(NaAuCl4) (0.1 M) na solução de citrato de sódio para produzir as AuNPs. Os 

átomos de Au3+ são reduzidos em Au0. A formação das AuNPs é facilmente 

evidenciada pela mudança de coloração de amarela para vermelho rubi em poucos 

instantes após a adição do agente redutor. A solução de AuNPs continuou em 

agitação por mais 2 horas em temperatura ambiente (TURKEVICH et al., 1951) 

(Figura 18). 

 

Figura 18 – AuNPs reduzidas e estabilizadas com Citrato de Sódio (CITR-AuNPs) 

 

Fonte: Autor da tese. 
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5.1.2. Síntese das AuNPs reduzidas e estabilizadas com Mangiferina (MGF-

AuNPs) 

 

Foram adicionados 140 mg de mangiferina a 200 mL de uma solução 

tampão fosfato pH 7, sob agitação magnética e temperatura de 90ºC por 15 

minutos, obtendo uma solução límpida de coloração amarela. Foram adicionados 

3,33 mL de sal de ouro (NaAuCl4) (0.1 M) na mistura para produzir as AuNPs. A 

formação das AuNPs é facilmente evidenciada pela mudança de coloração de 

amarela para vermelho rubi em poucos instantes após a adição do agente redutor.  

A solução de AuNPs continuou em agitação por mais 2 horas em temperatura 

ambiente (AL-YASIRI et al., 2017; KATTI et al., 2017).  

 

5.1.3. Síntese das AuNPs reduzidas e estabilizadas com Resveratrol (RESV-

AuNPs) 

 

Foram adicionados 66,66 mg de resveratrol a 200 mL de água 

deionizada e etanol como solvente. A solução ficou sob agitação magnética e 

temperatura ambiente por 15 minutos para dissolução do resveratrol. Em seguida 

foram adicionados 3,33 mL de sal de ouro (NaAuCl4) (0.1 M) e a solução continuou 

em agitação a temperatura ambiente por 18 horas, onde observou-se a mudança 

de coloração de amarelo para vermelho rubi, indicando a formação das AuNPs 

(THIPE et al., 2019).  

Após as etapas de síntese descritas acima, foram realizadas 

purificações por meio de centrifugação e filtragem de modo a obter AuNPs com 

baixa polidispersão. 

 

5.2. Caracterização das AuNPs 

 

A caracterização das AuNPs nos fornecem informações quanto a 

estrutura, tamanho, dispersão, estado de oxidação e estabilidade dos elementos 

contidos na amostra (WHITE et al., 2009). As AuNPs são caracterizadas por 

diversas técnicas, como Espectrofotometria UV-Visível, Espalhamento de Luz 

Dinâmico (DLS), Potencial Zeta e Microscopia Eletrônica de Transmissão (MET).  
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Para determinar os rendimentos nos processos das sínteses das AuNPs 

foi utilizado o método de determinação de ouro por Espectrometria de Emissão 

Óptica por Plasma e Argônio (ICP OES), no Laboratório de Análises Químicas e 

Ambientais, do CEQMA, do IPEN/CNEN-SP. 

 

5.2.1 Caracterização por Espectrofotometria UV-Visível 

 

As análises por espectrofotometria de UV-Visível das soluções de 

AuNPs foram realizadas no Laboratório de Biomateriais Poliméricos e 

Nanotécnicos do CEQMA, do IPEN/CNEN-SP, com espectrofotômetro modelo 

Spectramax i3 (Molecular Devices, EUA) (Figura 19), na faixa de comprimento de 

onda entre 300-800 nm, utilizando uma microplaca de 96 poços. Essas análises 

foram realizadas para ter uma ideia preliminar do tamanho das AuNPs, rendimento 

e para acompanhar sua estabilidade. 

 

Figura 19 – Espectrofotômetro Spectramax i3. 

 

 
 
Fonte: MAZIERO, 2019. 

 

Essa técnica baseia-se na absorção de radiação, por uma amostra, na 

região do espectro eletromagnético cujos comprimentos variam entre o ultravioleta 

e o visível, chegando ao infravermelho próximo (entre aproximadamente 200 a 780 

nm). O conhecimento da absorção de luz pela matéria é a forma mais usual de 

determinar a concentração de compostos presentes em uma solução (PADILHA, 

2010). 
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5.2.2. Caracterização por Espalhamento de Luz Dinâmico (Dynamic Light 

Scattering – DLS) e por medidas do Potencial Zeta 

 

A determinação da distribuição do tamanho hidrodinâmico das 

nanopartículas foi obtida por Espalhamento de Luz Dinâmico (Dynamic Light 

Scattering – DLS). Esta análise foi realizada no Laboratório de Química 

Supramolecular e Nanotecnologia do Instituto de Química, da Universidade de São 

Paulo, utilizando o equipamento Zetasizer Nano - ZS (Malvern Panalytical, EUA).  

O ângulo de detecção foi de 173º, e 1 mL de suspensões de AuNPs 

foram colocadas em cubetas adequadas para tal técnica e medidas a 25º C. O 

software Zetasizer (versão 7.12) foi utilizado para obter e analisar o tamanho das 

nanopartículas.  

A análise é realizada com base na taxa de difusão das partículas através 

do fluido, e o equipamento calcula o diâmetro da nanopartícula de acordo com o 

movimento browniano, que é o movimento aleatório de partículas suspensas em 

um fluido, resultante de sua colisão com átomos ou moléculas rápidas no líquido. 

A análise por medidas do Potencial Zeta foi realizada no Laboratório de 

Química Supramolecular e Nanotecnologia do Instituto de Química da Universidade 

de São Paulo, utilizando o equipamento Zetasizer Nano - ZS (Malvern Panalytical, 

EUA).  

Muitas das propriedades importantes dos sistemas coloidais são 

determinadas direta ou indiretamente pela carga elétrica (ou potencial) das 

partículas. O potencial zeta é uma propriedade física característica de partículas 

em suspensão. O esclarecimento de sua magnitude permite determinar a 

estabilidade de suspensões ou emulsões coloidais. A estabilidade do colóide 

depende do seu potencial total, que é a soma do potencial do solvente, da atração 

e do potencial repulsivo, ou seja, da adsorção de íons. Desta maneira, a medição 

do potencial zeta se dá pela aplicação de um campo elétrico na dispersão (Hunter, 

2013). 

A mobilidade eletrosférica das AuNPs foi medida através da aplicação 

de um campo elétrico usando a cubeta capilar Malvern, que possui um eletrodo de 

cobre coberto com uma fina camada de ouro. As amostras foram diluídas em água 

de osmose reversa e as medições foram realizadas a 25º C. O software utilizado 

nesta análise foi o mesmo da análise do Espelhamento de Luz Dinâmico.  
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5.2.3. Caracterização por Microscopia Eletrônica de Transmissão (MET) 

 

Para analisar a morfologia e determinar o tamanho das nanopartículas, 

as amostras foram analisadas por Microscopia de Transmissão Eletrônica (MET), 

no Laboratório de Microscopia Eletrônica do Instituto de Ciências Biomédicas, da 

Universidade de São Paulo. As imagens de microscopia eletrônica de transmissão 

foram adquiridas usando uma câmera OneView 4K (Gatan) com uma faixa de 

desfocagem de -1 a -2 µm à temperatura ambiente, em um microscópio JEOL JEM 

1400 Plus, operado a 120 kV.  

Para a preparação das amostras foram utilizadas grades de cobre de 

400 mesh cobertas por uma fina camada de filme de carbono contínuo (Ted Pella, 

Inc., EUA), nas quais foram aplicadas uma carga negativa de 15 mA, durante 25 s, 

utilizando o equipamento Glow-descharge (PELCO easiGlowTM). Após 1 minuto, foi 

retirado o excesso de amostra com papel filtro e a grade foi lavada 3 vezes com 

água de osmose reversa. 

O princípio da técnica utilizada no MET, consiste na irradiação de um 

feixe de elétrons de densidade de corrente uniforme, na superfície de uma amostra 

fina. O feixe de elétrons é gerado por um canhão de elétrons através da emissão 

termiônica (aquecimento de um filamento, que pode ser de tungstênio ou 

hexaboreto de lantânio) ou emissão de campo (pontas de filamento de tungstênio). 

Os elétrons interagem fortemente com os átomos através de espelhamentos 

elásticos e inelásticos. Por forças coulômbicas, ocorrem os espelhamentos 

elásticos, que são os mais importantes dentre as interações que criam o contraste 

na imagem do MET. As lentes produzem uma imagem ampliada ou um padrão de 

eletrodifração da amostra em uma tela de visualização, ou sistema de câmera. A 

resolução espacial da imagem depende muito da qualidade e do design dessas 

lentes. 
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5.3. Organismo-teste 

 

5.3.1. Cultivo de Daphnia similis 

 

Os organismos são cultivados e mantidos no Laboratório de 

Ecotoxicologia do CEQMA do IPEN/CNEN-SP, de acordo com a norma da ABNT 

NBR 12713 (2016). Os organismos são cultivados em cristalizadores, em 

incubadora com temperatura controlada de 20 ± 2ºC, com fotoperíodo de 16 horas 

de luz. A água utilizada tanto para os cultivos quanto para as diluições nos testes, 

foi a água deionizada reconstituída, com dureza ajustada entre 40 e 48 mg L-1 de 

CaCO3 e pH na faixa de 7,0 - 7,6 (Figura 20). 

 A alga utilizada como alimento é a Pseudokirchneriella subcapitata, 

unicelular, administrada diariamente na concentração de 1 a 5 x 106 células por 

organismo. Como alimentação complementar é utilizado uma solução à base de 

ração para peixe da marca Tetramin, fornecida na concentração de 0,02 mL de 

alimento por organismo. 

  

Figura 20 – Cultivo de Daphnia similis. 

 

Fonte: Autor da tese.  
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5.3.2. Cultivo de Zebrafish (Danio rerio)  

 

Os peixes adultos de Zebrafish são mantidos no Laboratório de 

Ecotoxicologia Aquática da CETESB (São Paulo) e na Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo (São Paulo). Os animais do Laboratório de 

Ecotoxicologia Aquática da CETESB são mantidos em aquários plásticos contendo 

água da torneira desclorada, fotoperíodo de 14 horas luz / 10 horas escuro, 

temperatura de 25 ± 2º C, pH 7,1 ± 0,1 e condutividade de 500 a 800 µS. 

Alimentados três vezes ao dia com ração para peixes e artêmias. 

Os animais da Faculdade de Medicina, da Universidade de São Paulo, 

são mantidos em aquários da rack Tecniplast Zebtec (Buguggiate, Itália), mantidos 

em grupos de 10 peixes por tanque de 3,5 L e alimentados três vezes ao dia com 

ração para peixes e artêmias.  Fotoperíodo de 14 horas luz / 10 horas escuro, 

temperatura de 28 ± 1º C, pH 7,3 ± 0,2 e condutividade de 500 a 800 µS (Figura 

21). 

 
Figura 21 – Aquários de cultivo de Zebrafish: (A) CETESB; (B) Rack Tecniplast Zebtec, Faculdade de Medicina 
da Universidade de São Paulo. 

 

  

 
Fonte: Autor da tese. 

 
 

A B 
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5.3.3. Obtenção dos embriões de Zebrafish  

 

Em relação ao acasalamento, para obtenção de embriões de Zebrafish, 

no Laboratório de Ecotoxicologia Aquática da CETESB, organismos com idade 

entre 4-5 meses são capazes de se reproduzir. No final do dia, os casais foram 

selecionados e mantidos separados em aquários reprodutores na proporção de 1: 

2 ou 1: 1 entre machos e fêmeas. Os aquários foram mantidos arejados e no escuro 

até a manhã do dia seguinte. No dia seguinte, os casais foram agrupados, ainda no 

escuro e submetidos ao estímulo luminoso com a ligação do fotoperíodo. Após esse 

período, teve início o ritual de acasalamento e liberação de ovos.  

Na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, uma semana 

antes do acasalamento, machos e fêmeas foram mantidos separados. Para garantir 

a desova sincronizada, peixes adultos foram transferidos para aquários de desova 

(tanque de reprodução de 1,7 L da Tecniplast, Itália) (Figura 22), com água do 

sistema de circulação da rack, no final do período diurno. Na manhã seguinte, após 

o comportamento natural de desova, os animais adultos foram devolvidos ao seu 

tanque original.  
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Figura 22 - Aquários de reprodução, Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo.  
 

 

 

 

Fonte: Autor da tese.  

 

Com o auxílio de uma lupa binocular, os ovos provenientes tanto da 

CETESB, quanto da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, foram 

separados em fecundados e não fecundados (coagulados ou fungados). Os ovos 

fertilizados foram coletados e colocados em placas de Petri (máximo de 50 

embriões por placa) contendo água deionizada reconstituída, com dureza ajustada 

entre 40 e 48 mg L-1 de CaCO3 e pH na faixa de 7,0 - 7,6. Os embriões foram 
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transportados para o Laboratório de Ecotoxicologia do CEQMA, do IPEN/CNEN-

SP. 

Ovos fertilizados (Figura 23) que se desenvolveram normalmente, 

provenientes do Laboratório de Ecotoxicologia Aquática da CETESB, foram 

utilizados nos ensaios de toxicidade aguda de acordo com o protocolo da OECD nº 

236 (FET-Test) (2013) e no FET test com embriões sem córion. Os ovos fertilizados 

que se desenvolveram normalmente, provenientes da Faculdade de Medicina, da 

Universidade de São Paulo, foram utilizados nos ensaios de microinjeção e nos 

ensaios comportamentais.  

 

Figura 23 – Ovos de Zebrafish recém-fertilizados. 

 

 

Fonte: Autor da tese.  

 

De acordo com as diretrizes da OECD nº 236 (2013), para os 

experimentos serem considerados válidos, os ovos utilizados nos ensaios do 

presente estudo foram obtidos de reprodutores, a qual a taxa de fertilização foi 

superior a 70%. 

O uso de Zebrafish no presente estudo foi autorizado pela Comissão de 

Ética no Uso de Animais (CEUA/IPEN), sob coordenação do Centro de 

Biotecnologia (CB), do IPEN/CNEN-SP, sob o parecer Nº 188/17/CEUA-IPEN/SP, 
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e pela Comissão de Ética no Uso de Animais da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo, sob o parecer Nº 1243/2019. 

 

5.4. Avaliação da toxicidade  

 

5.4.1. Ensaio in vitro de citotoxicidade 

 

Para verificar o nível de toxicidade das CITR-AuNPs, MGF-AuNPs, 

RESV-AuNPs e seus respectivos redutores, foi realizado o ensaio de citotoxicidade 

in vitro com base na norma ISO 10993-5. As microplacas utilizadas para os ensaios 

foram preparadas e cedidas pelo Núcleo de Culturas Celulares do Instituto Adolfo 

Lutz, e o ensaio foi realizado no Laboratório de Ecotoxicologia do CEQMA, do 

IPEN/CNEN-SP. 

 Para determinar o índice de citotoxicidade (IC50 - concentração do 

extrato que induz 50% de lise ou morte celular) das amostras, o ensaio foi realizado 

pelo método de incorporação do corante vermelho neutro. O corante é solúvel em 

água, atravessa a membrana plasmática celular e se concentra nos lisossomos de 

células vivas.  

Este estudo foi realizado com células fibroblásticas da linhagem NCTC- 

clone 929 (CCIAL 020), células de tecido conectivo de camundongo. O meio de 

cultura foi o Meio de Eagle (MEM) com adição de 10% de soro fetal bovino, 

aminoácidos não essenciais e piruvato de sódio (MEM-uso). 

O cultivo das células foi realizado em meio MEM-uso e após o 

crescimento, elas foram destacadas e a suspensão celular foi acertada para 

3,5x105 células/mL. 200 L da suspensão foram distribuídos em cada poço da 

microplaca de 96 poços, e a placa foi mantida em incubadora úmida a 37oC e 

atmosfera com 5% CO2 por cerca de 24 horas, para atingir a confluência desejada.  

Foi utilizada a alumina como controle negativo e o látex de borracha 

natural como controle positivo. Os extratos dos controles foram submetidos à 

diluição seriada com MEM-uso (6,25%; 12,5%; 25%, 50% e 100%).  As soluções 

de CITR-AuNPs, MGF-AuNPs, RESV-AuNPs e seus respectivos redutores também 

foram submetidos à diluição seriada com MEM-uso (3,12%; 6,25%; 12,5%; 25% e 

50%).   
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A placa foi mantida em estufa úmida a 37oC e atmosfera com 5% CO2 

por 24 horas. Após este período os meios foram trocados por solução de vermelho 

neutro em MEM-uso e a placa incubada por mais 3 horas para a incorporação do 

corante. Após esta etapa a placa foi lavada duas vezes com tampão fosfato (PBS), 

uma vez com a solução de lavagem (1% CaCl2 em formaldeído 0,5%) e em seguida 

foram adicionadas em cada poço 200 L da solução de extração (50% etanol em 

ácido acético 1%).  

A microplaca foi agitada por 10 minutos e submetida à leitura de 

densidade óptica (DO) em espectrofotômetro leitor tipo ELISA-SUNRISE, em 540 

nm, com filtro de referência de 600 nm (Figura 24). A porcentagem de viabilidade 

celular é calculada em relação às células controle e projetada em um gráfico, em 

função da concentração das amostras na obtenção de uma curva que indica o IC50. 

 

Figura 24 – Leitura das DO em espectrofotômetro leitor tipo ELISA. 

 

 
 
Fonte: CAVALCANTE, 2017.  

 

5.4.2. Ensaio de toxicidade aguda com Daphnia similis 

 

Os ensaios de toxicidade para a avaliação do efeito agudo em Daphnia 

similis foram realizados no Laboratório de Ecotoxicologia do CEQMA, do 

IPEN/CNEN-SP, baseados na norma ABNT NBR 12713 (2016). Os organismos na 
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fase neonatal (de 6 a 24 horas), foram expostos ao controle negativo (água 

deionizada reconstituída, com dureza ajustada entre 40 e 48 mg L-1 de CaCO3 e pH 

na faixa de 7,0 - 7,6), CITR-AuNPs, MGF-AuNPs, RESV-AuNPs e seus respectivos 

agentes redutores nas concentrações de 50%, 25%, 12,5%, 6,25% e 3,12%, por 

um período de 48 horas. 

Os ensaios foram realizados em duplicata (n=2) e em cada ensaio a 

exposição ocorreu em 4 réplicas para cada concentração, contendo 10 mL de 

solução-teste, com 5 organismos por réplica, totalizando 20 organismos por 

concentração (Figura 25). 

 

Figura 25 – Ensaio de toxicidade aguda com Daphnia similis. 

 

 
 

 
 
Fonte: Autor da tese.  

 

Os organismos foram mantidos a temperatura de 20 ± 2ºC, com 

fotoperíodo de 16 horas de luz. Os parâmetros como oxigênio, pH e condutividade 

de todas as amostras foram verificados previamente e ao término dos ensaios. Na 

Tabela 3 estão descritas as condições gerais dos ensaios de ecotoxicidade aguda 

com Daphnia similis.  
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Tabela 3 - Resumo dos requisitos para o ensaio de toxicidade aguda com Daphnia similis. 

 
 

Requisitos Condições 

Duração 48 horas 

Idade dos organismos 6 a 24 horas 

Água de diluição Água reconstituída 

Volume mínimo de solução-teste por 

organismo 
2 mL 

Número mínimo de diluições 5 concentrações + Controle 

Número mínimo de organismos por diluição 20 

Número mínimo de replicatas por diluição 4 

Alimentação Nenhuma 

Temperatura 18°C a 22°C 

Fotoperíodo 12 h a 16 h de luz ou Escuro  

Efeito observado  Imobilidade 

Expressão dos resultados CE50  

Fonte: Adaptado de ABNT NBR 12713, 2016. 

 

Ao final de cada ensaio, a concentração efetiva das amostras (CE50 - 

concentração da amostra que causa imobilidade a 50% dos organismos no tempo 

de exposição) é determinada com base nos resultados de imobiliadade dos 

organismos. O resultado do ensaio é válido se a sobrevivência dos organismos no 

controle negativo for maior ou igual a 90%.  

Como solicita a norma ABNT NBR 12713 (2016), para garantir que a 

sensibilidade dos organismos esteja adequada, e assim conceder maior 

confiabilidade aos ensaios, faz-se necessário a realização de ensaios de 

sensibilidade com uma substância de referência. A substância de referência é um 

agente químico, denominado de controle positivo, que atua em testes de toxicidade 

detectando efeitos fora da variação normal. Representam assim, um meio de 

detectar mudanças do organismo-teste e de avaliar a precisão destes testes 

(CASTRO, 2008). 

Os ensaios de sensibilidade foram realizados nas mesmas condições 

dos ensaios de toxicidade com nossas amostras, utilizando como substância de 

referência o cloreto de sódio (NaCl) na concentração de 5 g L-1. A partir desta 



73 
 

solução, foram preparadas as diluições obtendo-se as concentraçoes de 1; 2; 2,5; 

3 e 4 g L-1.   

 

5.4.3 Ensaio de toxicidade aguda em embriões de Zebrafish (Fish Embryo 

Toxicity – FET Test) 

 

O teste de toxicidade em embriões de peixes (FET) foi desenvolvido 

como uma alternativa ao uso de organismos adultos, uma vez que já demonstrou 

uma excelente correlação com o teste de toxicidade aguda em adultos (LAMMER 

et al. 2009; BRAUNBECK et al. 2014). O FET provou ser uma metodologia robusta 

e reproduzível e é considerado um teste fácil (BUSQUET et al., 2014).  

Os ensaios de toxicidade para avaliação de efeitos agudos no 

desenvolvimento embriolarval de Zebrafish foram realizados com adaptações do 

protocolo da OECD 236 (Guideline on Fish Embryo Acute Toxicity Test -FET) 

(2013). As adaptações foram em relação às microplacas e ao volume da amostra 

em cada poço, devido à limitação da quantidade de amostras disponíveis. Os 

experimentos foram realizados no Laboratório de Ecotoxicologia do CEQMA, do 

IPEN/CNEN-SP. 

Quarenta embriões por tratamento foram utilizados e distribuídos em 

microplacas de 96 poços. Os embriões foram colocados em cada poço 

individualmente com 200 µL de solução de teste (Figura 26). Os tratamentos 

utilizados foram: controle negativo (água deionizada reconstituída, com dureza 

ajustada entre 40 e 48 mg L-1 de CaCO3 e pH na faixa de 7,0 - 7,6), controle positivo 

(Cloreto de Zinco na concentração de 160 mg L-1), CITR-AuNPs, MGF-AuNPs, 

RESV-AuNPs e seus respectivos agentes redutores nas concentrações de 50%, 

25%, 12,5%, 6,25% e 3,12%. 
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Figura 26 – FET Test. 

  

 

 

 

 

Fonte: Autor da tese.  

 

As microplacas foram mantidas em incubadora, na faixa de temperatura 

de 26 ± 1 °C e ciclo de fotoperíodo de 14 horas claro / 10 horas escuro, durante 96 
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horas (Figura 27). Os ensaios foram realizados em duplicata (n = 2) e cada ensaio 

foi conduzido com 2 réplicas por concentração. Os organismos foram observados 

a cada 24 horas pelo microscópio invertido Olympus CK40.  

Na fase embrionária foram observados os seguintes parâmetros: 

coagulação de ovos fertilizados, batimentos cardíacos, formação de somitos, 

desprendimento da cauda (Figura 28), eclosão e letalidade. Após a eclosão, os 

parâmetros avaliados nas larvas foram os batimentos cardíacos e a letalidade. 

 

Figura 27 – Microplacas na incubadora (Ensaio FET Test). 

 

Fonte: Autor da tese.  

 

Figura 28 - Indicadores de letalidade: (A) Ovo coagulado; (B) Não desprendimento da cauda; (C) 
Ausência de formação de somitos; (D) Ausência de batimentos cardíacos; (E) Microscópio 
invertido Olympus CK40.  

 

 

 
Fonte: Adaptado de OECD 236, 2013. 
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Na Tabela 4 estão descritas as condições gerais dos ensaios de 

toxicidade aguda em embriões de Zebrafish (FET test). 

 

Tabela 4 - Resumo dos requisitos para o ensaio de toxicidade aguda em embriões de Zebrafish 

(FET test). 

 

Requisitos Condições 

Duração 96 horas 

Água de diluição Água reconstituída  

Número mínimo de diluições 5 concentrações + Controle 

Número de organismos por diluição 40 

Alimentação Nenhuma 

Temperatura 26 ± 1ºC 

Fotoperíodo 14 horas claro/ 10 horas escuro 

Expressão dos resultados CL50  

Fonte: Adaptado de OECD 236, 2013. 

 

Ao final de cada ensaio, a concentração letal das amostras (CL50 - 

concentração da amostra que causa efeito letal em 50% dos organismos no tempo 

de exposição) é determinada com base nos resultados de letalidade dos 

organismos. O resultado do ensaio é válido se a sobrevivência dos organismos no 

controle negativo for maior ou igual a 90%.  

A fim de garantir a qualidade dos resultados, a cada ensaio realizado foi 

avaliada a sensibilidade dos organismos com uma substância de referência. Neste 

trabalho como substância de referência foi utilizado o cloreto de zinco (ZnCl2), nas 

concentrações de 10, 20, 40, 80 e 160 mg L-1. Os ensaios de sensibilidade foram 

realizados nas mesmas condições dos ensaios FET Test.  

 

5.4.4 FET Test com embriões de Zebrafish sem córion 

 

Os embriões de zebrafish absorvem compostos no meio através da pele 

e brânquias nos estágios embrionários, no entanto, a penetração de substâncias 

através do córion pode variar dependendo das propriedades do composto e 

também da atração eletrostática entre as substâncias e o córion (ESCH et al., 2012, 
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KIM e TANGUAY, 2014). Devido a essa permeabilidade limitada do córion, foi 

realizado o FET Test com embriões de zebrafish sem o córion (Figura 29). Os 

experimentos foram realizados no Laboratório de Ecotoxicologia do CEQMA, do 

IPEN/CNEN-SP. 

Os embriões com 24 hpf foram expostos a uma solução de Pronase na 

concentração de 1 mg mL-1 para remoção do córion, como descrito por 

WESTERFIELD (2007). Quarenta embriões por tratamento foram utilizados e 

distribuídos em microplacas de 96 poços. Os embriões foram colocados em cada 

poço individualmente com 200 µL de solução de teste. Os tratamentos utilizados 

foram: controle negativo (água deionizada reconstituída, com dureza ajustada entre 

40 e 48 mg L-1 de CaCO3 e pH na faixa de 7,0 - 7,6), controle positivo (Cloreto de 

Zinco na concentração de 160 mg L-1), CITR-AuNPs, MGF-AuNPs, RESV-AuNPs 

e seus respectivos agentes redutores nas concentrações de 50%, 25%, 12,5%, 

6,25% e 3,12%. 

As microplacas foram mantidas em incubadora, na faixa de temperatura 

de 26 ± 1 °C e ciclo de fotoperíodo de 14 horas claro / 10 horas escuro, durante 96 

horas. Os organismos foram observados a cada 24 horas pelo microscópio invertido 

Olympus CK40. Os parâmetros observados foram batimentos cardíacos e 

letalidade.  

Os ensaios foram realizados em duplicata (n=2) e cada ensaio foi 

conduzido com 2 réplicas por concentração. Ao final de cada ensaio, a 

concentração letal das amostras (CL50;96h) é determinada com base nos resultados 

de letalidade dos organismos. O resultado do ensaio é válido se a sobrevivência 

dos organismos no controle negativo for maior ou igual a 90%.  
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Figura 29 – (A) Embriões de zebrafish 24 hpf com córion; (B) embriões de zebrafish 24 hpf sem 

córion. 

 

Fonte: Autor da tese. 

 

5.4.5 Ensaio de Microinjeção das AuNPs em embriões de Zebrafish 

 

Para complementar a avaliação do nível de toxicidade das 

nanopartículas in vivo, foram realizados ensaios de microinjeção das AuNPs e seus 

respectivos agentes redutores em embriões de Zebrafish. A microinjeção tem sido 

utilizada em biologia experimental e ela fornece administração direta de 

substâncias nas células para investigar seu modo de ação ou potencial tóxico 

(SPITSBERGEN e KENT, 2003). Diferentemente do FET Test, as substâncias 

podem ser administradas diretamente no embrião, e a barreira natural, o córion 

(Figura 30), a membrana acelular que circunda o embrião até o momento de sua 

eclosão, pode não ser um fator que impeça a avaliação do nível de toxicidade de 

nanopartículas (SCHUBERT et al., 2014). 
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Figura 30 – Embrião de Zebrafish com 24 horas pós-fecundação (hpf) apresentando o córion. 

 

 
 
Fonte: CAVALCANTE, 2017.  

 
 

Estes ensaios foram realizados na Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo, no Biotério Central, baseado em um trabalho realizado 

por SCHUBERT et al. (2014). A agulha utilizada na microinjeção foi confeccionada 

com um capilar de vidro (vidro borossilicato, instrumento Sutter, EUA). A agulha foi 

colocada no suporte conectado a uma bomba de microinjeção pneumática (Harvard 

Apparatus, EUA). As microinjeções foram feitas com ampliação de 80x sob um 

estereomicroscópio (Nikon SMZ1000). 

Para acomodar os embriões durante a microinjeção, foi feita uma 

solução de agarose a 3% inserida em uma placa de Petri (90x15), com um molde 

(Z-Molds, WPI, EUA), o que permitiu imobilizar os ovos e mantê-los úmidos. Os 

embriões foram coletados 30 minutos após a desova e colocados na placa de Petri 

com água de cultivo (água deionizada reconstituída, com dureza ajustada entre 40 

e 48 mg L-1 de CaCO3 e pH na faixa de 7,0 - 7,6). A microinjeção foi feita com o 

auxílio de um estereomicroscópio (SMZ 745, Nikon, Alemanha). As microinjeções 

das amostras foram realizadas em embriões de zebrafish com apenas um estágio 

celular, e foram administradas diretamente no saco vitelínico dos organismos 

(Figura 31). 

 

 

Córion 
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Figura 31 – (A) Estereomicroscópio; (B) embrião de zebrafish com 1 estágio celular utilizado para o ensaio 
de microinjeção. 

 

  
 
Fonte: Autor da tese. 

 
 

Foram utilizados quarenta embriões por tratamento. Os tratamentos 

utilizados neste ensaio foram: controle W (água autoclavada); controle I (orifício 

causado pela microinjeção); CITR-AuNPs; MGF-AuNPs; RESV-AuNPs e seus 

respectivos agentes redutores na concentração de 100%. Os ensaios foram 

realizados em quadruplicata (n=4), e o volume das amostras microinjetadas foi de 

5 nL. 

Os embriões pós-microinjeção foram transferidos para uma microplaca 

de 24 poços, e cada poço continha 5 embriões e 2 mL de água de cultivo. As placas 

foram mantidas a 28 ± 1 ºC em incubadora. Após 2 horas, os ovos coagulados 

foram descartados. Os embriões foram verificados quanto a coagulação, 

batimentos cardíacos e malformação a cada 24 horas. Os ensaios foram finalizados 

com 96 horas. 

 

5.4.6 Ensaio comportamental com larvas de Zebrafish 

 

Após a finalização dos ensaios de microinjeção das AuNPs e seus 

respectivos agentes redutores em embriões de zebrafish, os organismos 

sobreviventes (com 96 hpf) (Figura 32) foram transferidos para microplacas de 12 

poços com água de cultivo. As microplacas foram mantidas em incubadora, na faixa 

A B 
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de temperatura de 26 ± 1 °C e ciclo de fotoperíodo de 14 h claro / 10 h escuro, até 

os organismos completarem 120 hpf para a realização do ensaio comportamental.  

 

Figura 32 – Larva de zebrafish com 96 hpf no controle.  

 

Fonte: Autor da tese.  

 

Os ensaios comportamentais da atividade locomotora foram realizados 

em triplicata (n=3), para análise do comportamento locomotor das larvas de 

zebrafish em baixa, média e alta atividade natatória.  

Os organismos com 120 hpf foram transferidos para microplacas de 96 

poços, e em cada poço foi inserido um animal, com 200 µL de água de cultivo. 

Foram utilizadas 10 larvas por tratamento. A atividade locomotora foi registrada 

seguida do estímulo visual através de mudanças na iluminação (Figura 33), 

utilizando um software de rastreamento de vídeo comportamental (ViewPoint, 

França) (Figura 34), que faz parte do sistema Zebralab, no equipamento de análise 

automatizado para monitorar o zebrafish de forma não invasiva (Zebrabox), 

localizado no Laboratório de Toxicologia Bioinorgânica e Ambiental da 

Universidade Federal de São Paulo.  

O Zebrabox é formado por uma plataforma fechada, equipada com luzes, 

um conjunto de espelhos e uma câmera infravermelha que grava simultanemanete 

350 quadros/segundo (Figura 35).  

O tempo total do experimento foi de 900 segundos dividido em três ciclos 

de 300 segundos, divididos em 150 segundos escuro/150 segundos claro 

(fotoperíodo utilizado como estímulo de natação). 
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Figura 33 – Ensaio de atividade locomota de zebrafish. 

 

 

 

Fonte: Adaptado de SIEBEL et al. (2015). 
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Figura 34 - Software de rastreamento de vídeo comportamental (ViewPoint, França).  

 

Fonte: Autor da tese. 

 

Figura 35 – Zebrabox, Laboratório de Toxicologia Bioinorgânica e Ambiental da Universidade 
Federal de São Paulo. 

 

 
 
Fonte: Autor da tese. 

 

 



84 
 

5.5 Análise estatística 

 

Os dados obtidos foram estatisticamente analisados de acordo com o 

tipo de ensaio.  

Para o ensaio in vitro de citotoxicidade, a análise estatística foi realizada 

no software Origin 2018, e os valores de IC50 foram estimados também por esse 

software.  

Para o ensaio de toxicidade aguda com Daphnia similis, e o ensaio de 

toxicidade aguda em embriões de zebrafish (FET Test) com córion e sem córion, 

com a porcentagem de imobilidade dos organismos, a estimativa das 

concentrações que tiveram efeito em 50% dos organismos expostos foi calculada 

usando o método estatístico não paramétrico Trimmed Spearman-Karber 

(HAMILTON et al., 1977).  

Para detectar diferenças estatisticamente significativas entre as 

amostras testadas, em relação as taxas de imobilidade de Daphnia similis e as 

taxas de letalidade de zebrafish, os dados obtidos foram analisados quanto à 

normalidade, e quanto à homocedasticidade. Após a verificação da normalidade e 

homocedasticidade nos resultados, foi realizada a análise de variância (ANOVA) e 

as diferenças significativas foram determinadas com nível de significância de 

p<0,05.  

Os resultados das taxas de eclosão e anormalidades morfológicas 

observadas em zebrafish durante o teste foram analisados quanto à normalidade, 

e quanto à homocedasticidade. Após a verificação da normalidade e 

homocedasticidade nos resultados aplicou-se o Teste “t”, para verificar se as 

amostras apresentaram diferenças estatisticamente significativas em comparação 

ao controle, com nível de significância de p <0,05. 

No ensaio comportamental com as larvas zebrafish, a análise estatística 

foi realizada com GraphPad Prism (GraphPad 4.0 Software Inc, San Diego, CA, 

EUA). Para detectar diferenças estatisticamente significativas, foi utilizada a análise 

de variância seguida do teste de Bonferroni.  
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6 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

6.1. Síntese e caracterização de Nanopartículas de ouro (AuNPs) 

 

Todo o processo de síntese foi otimizado para obter um colóide de 

nanopartículas reprodutível, estável, monodisperso e com tampão de pH próximo à 

neutralidade, o que facilita sua aplicação in vitro e in vivo. Os elétrons disponíveis 

nos fitoquímicos mangiferina e resveratrol são suficientes para reduzir o sal de ouro 

(NaAuCl4), e não exigem a adição de outros agentes redutores. O rendimento da 

síntese de AuNPs foi avaliado por ICP OES e os resultados são apresentados na 

Tabela 5. 

 
Tabela 5 – Resultado do rendimento do processo da síntese de AuNPs por ICP OES. 

 

Amostras [Au] inicial [Au] final Rendimento % 

CITR-AuNPs 218 µg mL-1 103 µg mL-1 47,24 

MGF-AuNPs 218 µg mL-1 131 µg mL-1 60,09 

RESV-AuNPs 218 µg mL-1 149 µg mL-1 68,34 

 
Fonte: Autor da tese.  

 
 

A concentração inicial de Au (218 µg mL-1) no momento da síntese foi 

mantida fixa para a síntese de todas as AuNPs. No entanto, a concentração final 

de ouro é diferente entre cada devido à diferença de tamanho das nanopartículas 

formadas, e devido aos estágios de centrifugação e filtragem.  

 

6.1.1. Caracterização por Espectrofotometria UV-Visível 

 

A Espectroscopia UV-visível foi a técnica escolhida para confirmar a 

formação de AuNPs. As AuNPs apresentam um intenso pico de absorção de 

radiação eletromagnética nos comprimentos de onda de 500-600 nm (PISSUWAN 

et al., 2010; PETRYAYEVA, 2011).  

As medições espectroscópicas visíveis a UV mostraram um λmax na 

faixa de 523 a 536 nm (CITR-AuNPs = 524 nm; MGF-AuNPs = 527 nm e RESV-

AuNPs = 536 nm), confirmando a formação de AuNPs (Figura 36).  



86 
 

 

Figura 36 - Espectros ultravioleta-visíveis de nanopartículas de ouro estáveis sintetizadas por 
CITR, MGF e RESV a 25 ºC, λ = 300-800 nm. 

 

 
Fonte: Autor da tese.  

 

6.1.2. Caracterização por Espalhamento de Luz Dinâmico (Dynamic Light 

Scattering – DSL) e por medidas do Potencial Zeta 

 

Na Figura 37 estão apresentados os histogramas de distribuição de 

tamanho das CITR-AuNPs, MGF-AuNPS e RESV-AuNPs, por DLS. 
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Figura 37- Histograma de distribuição de tamanho por DLS. (A) CITR-AuNPs; (B) MGF-AuNPs (C) RESV-
AuNPs. 

 

 

 

 
Fonte: Autor da tese. 

A 
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Na Tabela 6 estão apresentados os valores obtidos pela técnica de DLS, 

para as amostras CITR-AuNPS, MGF-AuNPs e RESV-AuNPs. 

 
 
Tabela 6 - Parâmetros obtidos por espalhamento de luz dinâmico e potencial zeta. 

 

Espalhamento de Luz Dinâmico (DLS) e Potencial Zeta 

 
Amostras 

Tamanho ø (nm) 
Intensidade 

 
Z-Average 

 
IPd 

Potencial Zeta (mV) 

CITR-AuNP 47,13 ± 36,87 17,41 0,617 -45,5 ± 20,7 

MGF-AuNP 29,86 ± 21,32 25,33 0,454 - 43,1 ± 21,0 

RESV-AuNP 35,56 ± 12,66 28,31 0,225 - 41,9 ± 27,0 

 

Fonte: Autor da tese.  

 

O índice de polidispersão (IPd) fornece informações sobre a 

homogeneidade da distribuição dos tamanhos, o qual deve ser menor que 0,3. 

Portanto, os dados do Espalhamento de Luz Dinâmico (DLS) confirmam o baixo 

IPd apenas para as RESV-AuNPs, indicando a formação de um sistema 

monodisperso. O potencial zeta negativo e longe do zero, demonstra a repulsão 

eletrostática entre as AuNPs, impedindo a colisão, a precipitação da suspensão 

coloidal e consequentemente a agregação/aglomeração, o que garante sua 

estabilidade. 

 

6.1.3. Caracterização por Microscopia Eletrônica de Transmissão (MET) 

 

O tamanho dos núcleos das AuNPs foi medido por Microscopia 

Eletrônica de Transmissão (MET) e as imagens indicaram que as CITR-AuNPs e 

RESV-AuNPs são predominantemente esféricas e homogêneas. As MGF-AuNPs 

apresentaram variação no tamanho e no formato (Figura 38). 
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Figura 38 - Imagens obtidas por MET das AuNPs. Magnificância de 10.000x e escala de 50 nm. (A) CITR-AuNPs; 
(B) MGF-AuNPs; (C) RESV-AuNPs.  

 

A                                                          B                                                         C 

   

Fonte: Autor da tese.  

 
 

6.2. Ensaio in vitro de citotoxicidade 

 

O ensaio de citotoxicidade in vitro minimiza o uso de animais de 

laboratório. É o primeiro passo a ser realizado para avaliar o nível de toxicidade de 

qualquer material para uso em dispositivos biomédicos (ROGERO et al., 2003). 

Neste ensaio in vitro de citotoxicidade das AuNPs e dos redutores, a partir da DO 

obtida de cada poço da microplaca, foram calculados os valores médios das DO e 

seus respectivos desvios padrão, cujos valores representam os efeitos celulares 

promovidos durante o período de contato direto das amostras e dos extratos dos 

controles negativo e positivo com a cultura celular. O cálculo da porcentagem de 

viabilidade celular foi realizado em relação ao controle de células do ensaio, que 

representam 100% de viabilidade, utilizando a equação: 

 

% Viabilidade Celular = (DOSL x 100) / DOCC 

 

Onde, DOSL representa o valor médio das DO de cada concentração das 

amostras e dos extratos dos controles negativo e positivo e DOCC, o valor médio 

das DO controle de células. As Figuras 39, 40 e 41 apresentam as curvas de 

viabilidade celular obtidas no ensaio de citotoxicidade pelo método de incorporação 

do vermelho neutro. 
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Figura 39 - Curvas de viabilidade celular no ensaio de citotoxicidade pelo método de incorporação 
do corante vermelho neutro, referente as amostras: CITR e CITR-AuNPs. 

 

 

Fonte: Autor da tese.  

 

Figura 40 - Curvas de viabilidade celular no ensaio de citotoxicidade pelo método de incorporação 
do corante vermelho neutro, referente as amostras: MGF e MGF-AuNPs. 

 

Fonte: Autor da tese. 
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Figura 41 - Curvas de viabilidade celular no ensaio de citotoxicidade pelo método de incorporação 
do corante vermelho neutro, referente as amostras: RESV e RESV-AuNPs. 

 

 

Fonte: Autor da tese. 

 

 A amostra cuja curva de viabilidade celular se projeta acima da linha do 

IC50 é considerado não citotóxica, como observado no controle negativo. Já a 

amostra que apresenta uma curva de viabilidade celular abaixo ou que cruze a linha 

do IC50 é considerada citotóxica, como observado no controle positivo. 

O IC50 é estimado na intersecção entre a curva de viabilidade celular e a 

linha de 50% de viabilidade no gráfico. A amostra que obteve IC50 foi CITR-AuNPs, 

cujo IC50 foi 72%, que corresponde à concentração de Au de 74,16 µg mL-1. 

No estudo realizado por QU et al. (2009), AuNPs de aproximadamente 

20 nm, sintetizadas com citrato, não causaram morte celular na concentração 

máxima de 300 µM em fibroblastos dérmicos fetais humanos, porém as AuNPs 

afetaram a morfologia celular em maiores concentrações. 

No trabalho de BRANDENBERGER et al. (2010), que aborda a captação 

celular e o tráfego intracelular de AuNPs de 15 nm, estabilizadas com citrato e 

AuNPs revestidas com polietilenoglicol (PEG), nenhum efeito adverso foi 

observado nas células epiteliais alveolares humanas. Os autores concluírem que 

não foi induzido estresse oxidativo nas células.   

VILLIERS et al. (2010) estudaram o efeito de AuNPs de 10 nm 

sintetizadas com citrato, em células dendríticas de camundongos. As AuNPs não 

apresentaram citotoxicidade na concentração de 500 µM. 
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VIJAYAKUMAR et al. (2012) realizaram a comparação de três agentes 

estabilizantes diferentes utilizadas na síntese de AuNPs. Foram utilizados o citrato 

de sódio, amido e goma arábica. As AuNPs foram testadas em linhagens celulares 

PC-3 e MCF-7. Os autores contataram que as AuNPs que foram estabilizadas com 

citrato foram mais tóxicas em concentrações altas, e que a toxicidade pode ter sido 

da natureza ácida do citrato de sódio.  

CORADEGHINI et al. (2013) investigaram os efeitos de AuNPs (5 e 15 

nm) estabilizadas com citrato, em fibroblastos de camundongos Balb/3T3. Efeitos 

citotóxicos foram observados apenas para AuNPs de 5 nm na concentração maior 

que 50 μM.  

VETTEN et al. (2013) avaliaram a toxicidade de AuNPs (14 e 20 nm) 

estabilizadas com citrato em células epiteliais dos brônquios (BEAS-2B), em células 

de ovário de hamster (CHO) e em células renais embrionárias humanas. Os autores 

concluíram que a toxicidade das AuNPs está relacionada com o tipo de célula e 

com o tamanho das nanopartículas. 

No estudo de FRAGA et al. (2013), foram avaliadas dois tipos de AuNPs 

de 20 nm. AuNPs tendo como revestimento de superfície o citrato e AuNPs 

revestidas com ácido 11-mercaptoudecanóico (11-MUA). As células usadas foram 

células de fígado humano (HepG2). O dano ao DNA foi avaliado pelo ensaio do 

cometa, 24 horas após a incubação com as AuNPs. Os resultados obtidos indicam 

que ambas as AuNPs revestidas de forma diferente não induziram citotoxicidade 

significativa. Apesar da ausência de citotoxicidade, foram observados danos ao 

DNA apenas após a exposição às concentrações mais baixas de AuNPs revestidas 

com citrato.  

AuNPs de diversos tamanhos (3, 5, 6, 8, 10, 17, 30 e 45 nm) 

estabilizadas com citrato de sódio foram testadas nas linhagens celulares PC-3, 

MCF-7 e CHO22. As AuNPs com tamanhos de 3, 8 e 30 nm causaram morte celular 

gradual em 24 horas em concentrações altas, resultando em valores de IC50 

variando de 57 a 78 µg mL-1. Em contrapartida, AuNPs de 5, 6, 10, 17 e 45 nm não 

foram tóxicas em concentrações até três a quatro vezes maiores e em maior tempo 

exposição (VIJAYAKUMAR e GANESAN, 2013).  

JO et al. (2015) avaliaram a toxicidade de AuNPs sintetizadas com citrato 

em células intestinais humanas. As nanopartículas não causaram efeitos tóxicos 

nas células após 24 horas de exposição em relação a inibição de proliferação 
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celular, danos na membrana e estresse oxidativo. Porém, foi observado a 

diminuição considerada da formação de colônias. Para os autores o potencial tóxico 

das AuNPs dependeu do tempo de exposição das células e da concentração. 

No trabalho de GUNDUZ et al. (2017), AuNPs de 12 nm, estabilizadas 

com citrato, causaram diminuição significativa na viabilidade das células endoteliais 

vasculares após 24 horas, em concentrações acima de 8 mg mL-1.  

Discutir os resultados de toxicidade in vitro de AuNPs não é algo simples 

devido a contradição de resultados encontrados na literatura. Reportamos ensaios 

de citotoxicidade com diversos tipos de células, diversos métodos de ensaio, 

diversas concentrações, diversos tempos de exposição e AuNPs de tamanhos 

diferentes. A citotoxicidade das nanopartículas depende de suas propriedades 

físico-químicas, como o tamanho, o formato, o revestimento de superfície, a carga 

e o estado de agregação. Além desses fatores, o tipo de ensaio, a linhagem celular 

utilizada, as concentrações e o tempo de exposição também influenciam no 

resultado do ensaio.  

Os métodos de avaliação de toxicidade são bem estabelecidos para os 

produtos químicos ou farmacêuticos, mas as nanopartículas apresentam 

propriedades únicas que podem interferir nestes ensaios clássicos da toxicologia 

(DHAWAN e SHARMA, 2010). Os métodos tradicionais utilizados nos estudos de 

toxicidade não podem ser aplicados diretamente para estudos toxicológicos de 

nanomateriais (ADEWALE et al., 2019).  

Em 2014, POINT et al. (2014), publicaram um estudo comparativo entre 

laboratórios, do ensaio de eficiência de formação de colônias, para avaliar a 

citotoxicidade de nanopartículas. Esse trabalho faz parte do Centro Comum de 

Investigação da Comissão Europeia, que há alguns anos vem trabalhando no 

desenvolvimento e otimização de ensaios in vitro adequados para avaliação dos 

nanomateriais. Os testes in vitro existentes são adaptados para avaliar o potencial 

tóxico de nanopartículas. Esse trabalho é feito em colaboração com o grupo de 

trabalho da OECD de nanomateriais manufaturados.  

Segundo POINT et al. (2014), algumas propriedades dos nanomateriais 

podem dificultar o resultado do ensaio devido a interferência das nanopartículas em 

meios biológicos, como por exemplo, o meio de cultura celular e as interações das 

nanopartículas com proteínas. Essas possíveis interações das nanopartículas com 

os sistemas de ensaio devem ser avaliadas. Foram encontrados na literatura alguns 
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problemas da interferência das nanopartículas com métodos de detecção óptica 

(fluorescência e absorção de luz), e reações químicas entre as nanopartículas e os 

componentes presentes do ensaio in vitro (CASEY et al., 2007; MONTEIRO-

RIVIÈRE et al., 2009; HAN et al., 2011; OOSTINGH et al., 2011; HOLDER et al., 

2012; KROLL et al., 2012). Há a necessidade de desenvolver e padronizar métodos 

in vitro em que a interferência entre as nanopartículas e a leitura dos ensaios seja 

a menor possível.  

O ensaio de eficiência de formação de colônias é um ensaio que mede 

a capacidade de uma única célula em formar uma colônia, e deve ser utilizado com 

células aderentes que sejam capazes de formar colônias. A vantagem desse ensaio 

é que ele não é um ensaio colorimétrico e nem fluorescente, reduzindo a 

possibilidade de interferências das nanopartículas (POINT et al., 2014). Este teste 

foi realizado para avaliar a citotoxicidade de diversas nanopartículas, como AuNPs 

(CORADEGHINI et al., 2013), nanopartículas de prata (LOCATELLI et al., 2012); 

nanopartículas de óxido de titânio e de óxido de zinco (DE ANGELIS et al., 2013) e 

nanopartículas de sílica (UBOLDI et al., 2012). Neste tipo de ensaio as células são 

semeadas em placas com baixa densidade celular e expostas as nanopartículas. 

São incubadas por vários dias para que ocorra a formação de colônias. Ao final do 

ensaio é observado o número de colônias formadas em comparação com o 

controle. O efeito citotóxico é a inibição da formação de colônias (POINT et al., 

2014).  

Sugerimos estudos futuros de ensaios de eficiência de formação de 

colônias para as AuNPs estudadas neste trabalho, a fim de obter mais dados que 

ajudem a estabelecer a segurança/toxicidade das AuNPs ao homem e ao meio 

ambiente.  
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6.3. Ensaio de sensibilidade de Daphnia similis 

 

A cada ensaio de toxicidade aguda com Daphnia similis, com AuNPs e 

os agentes redutores, foi avaliada a sensibilidade dos organismos com uma 

substância de referência. Os resultados da sensibilidade dos organismos são 

plotamos em uma carta controle.  

Os resultados do ensaio de sensibilidade de Daphnia similis utilizando 

como substância de referência o NaCl, estão apresentados na Figura 42. Os lotes 

dos organismos utilizados no ensaio de toxicidade aguda foram considerados 

qualificados pois apresentaram sensibilidade dentro dos limites estabelecidos. Os 

resultados da CE50;48h variaram de 2,00 a 2,40 g L-1 de NaCl.  

 

Figura 42 – Carta controle de sensibilidade de Daphnia similis ao NaCl (g L-1). 

 

Fonte: Autor da tese.  
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6.4 Ensaio de toxicidade aguda com Daphnia similis 

 

Os organismos na fase neonatal (6 a 24 horas) foram expostos a cinco 

concentrações de CITR-AuNPs, MGF-AuNPs, RESV-AuNPs e seus respectivos 

redutores por 48 horas. As concentrações das AuNPs são relativas ao metal Au. A 

maior concentração testada das nanopartículas e dos agentes redutores é 

equivalente a 50% da concentração inicial diluída em 50% da água deionizada 

reconstituída, com dureza ajustada entre 40 e 48 mg L-1 de CaCO3 e pH na faixa 

de 7,0 -7,6. Assim, as concentrações de 50% das AuNPs e de seus agentes 

redutores foram: CITR-AuNPs / CITR (51,5 µg mL-1/ 250 µg mL-1), MGF-AuNPs / 

MGF (65,5 µg mL-1/ 350 µg mL-1) e RESV-AuNPs / RESV (74,5 µg mL-1/ 165 µg mL-

1). 

Em todas as amostras testadas, a imobilidade dos organismos no 

controle negativo foi inferior ou igual a 10%, conforme exigido pela norma da ABNT 

NBR 12713, para a validação do teste. A Figura 43 apresenta a média e o desvio 

padrão da taxa de imobilidade dos organismos (%) de acordo com a concentração 

dos agentes redutores CITR, MGF e RESV (%).  

 

Figura 43- Taxa de imobilidade de Daphnia similis após 48 horas de exposição aos redutores 
CITR, MGF e RESV. As barras de erros representam o desvio padrão da média (n=2).  

 

 

Fonte: Autor da tese.  
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A taxa de imobilidade dos organismos expostos ao agente redutor CITR, 

na maior concentração foi 10%. A amostra não apresentou toxicidade aguda para 

Daphnia similis. A CE50;48h não pôde ser estimada, sendo então considerada maior 

que a concentração de 50% do redutor CITR (> 250 µg mL-1).   

Em relação ao agente redutor MGF, a imobilidade dos organismos foi de 

2,5% nas concentrações de 6,25 e 12,5%, porém nas concentrações superiores a 

imobilidade foi superior a 60%, sendo obtida a CE50;48h de 21,52%, que 

corresponde a concentração de MGF de 150,64 µg mL-1. A amostra apresentou 

toxicidade aguda para Daphnia similis.  

A taxa de imobilidade dos organismos expostos ao agente redutor 

RESV, na menor concentração foi 70%, e a partir da concentração de 12,5% foi 

100%, não sendo possível estimar a CE50;48h. Sendo assim, a CE50;48h 

considerada do RESV é menor que 3,12%. A amostra apresentou toxicidade aguda 

para Daphnia similis. 

A Figura 44 apresenta a média e o desvio padrão da taxa de imobilidade 

dos organismos (%) de acordo com a concentração das nanopartículas de ouro: 

CITR-AuNPs, MGF-AuNPs e RESV-AuNPs (%). 

 

Figura 44- Taxa de imobilidade de Daphnia similis após 48 horas de exposição as nanopartículas 
de ouro CITR-AuNPs, MGF-AuNPs e RESV-AuNPs. As barras de erros representam o desvio 
padrão da média (n=2).  

 

 

Fonte: Autor da tese.  
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Na maior concentração das CITR-AuNPs a imobilidade dos 

organismos foi 100%, sendo obtida a CE50;48h de 29,71%, que corresponde a 

concentração de Au de 30,60 µg mL-1.  

A taxa de imobilidade dos organismos expostos as MGF-AuNPs foi 

inferior a 10%, portanto a amostra não apresentou efeito tóxico agudo para 

Daphnia similis. A CE50;48h não pôde ser estimada, sendo a CE50;48h 

considerada maior que a concentração de 50% das MGF-AuNPs. 

Na amostra RESV-AuNPs nas menores concentrações a imobilidade 

foi 2,5%, na concentração de 25% a imobilidade foi 40% e na maior concentração, 

100% dos organismos apresentaram imobilidade. A CE50;48h de 25,88% foi 

obtida, correspondendo a concentração de Au de 38,56 µg mL-1. Os valores das 

CE50;48h foram estimados das amostras CITR-AuNPs, MGF e RESV-AuNPs. 

Essas amostras causaram efeito tóxico agudo para Daphnia similis, juntamente 

com o agente redutor RESV. Comparando os valores das CE50;48h, a amostra 

mais tóxica foi o redutor RESV, em seguida o redutor MGF, em seguida as RESV-

AuNPs e por fim, a amostra que apresentou menor toxicidade aguda para 

Daphnia similis foram as CITR-AuNPs. 

Nas Tabelas 7, 8 e 9 são apresentados os valores das CE50;48h, os 

intervalos de confiança, a média, o desvio padrão e o coeficiênte de variação. 

 

Tabela 7 - Valores das CE50;48h, intervalos de confiança, média, desvio padrão e coeficiente 
de variação dos ensaios de toxicidade aguda com Daphnia similis após 48 horas de exposição 
a amostra CITR-AuNPs. 
 

Ensaio CE50;48h (%) 
Intervalo de confiança 

(%) 

1 30,78 (25,93 – 35,17) 

2                28,64 (23,30 – 35,20) 

Média 29,71  

Desvio padrão 1,51  

Coeficiente de variação 

(%) 
0,05  

 

Fonte: Autor da tese. 
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Tabela 8 – Valorres das CE50;48h, intervalos de confiança, média, desvio padrão e 
coeficiente de variação dos ensaios de tocicidade aguda com Daphnia similis após 48 horas 
de exposição a amostra MGF.  
 

Ensaio CE50;48h (%) 
Intervalo de confiança 

(%) 

1 21,17 (15,02 – 32,05) 

2                21,87 (14,07 – 33,97) 

Média 21,52  

Desvio padrão 0,49  

Coeficiente de variação 

(%) 
0,02  

 

Fonte: Autor da tese.  

 

Tabela 9 - Valores das CE50;48h, intervalos de confiança, média, desvio padrão e coeficiente 
de variação dos ensaios de toxicidade aguda com Daphnia similis após 48 horas de 
exposição a amostra RESV-AuNPs. 
 

Ensaio CE50;48h (%) 
Intervalo de confiança 

(%) 

1 25,88 (21,92 – 30,56) 

2                25,88 (21,91 – 30,57) 

Média 25,88  

Desvio padrão 0  

Coeficiente de variação 

(%) 
0  

 

Fonte: Autor da tese. 

 

 

A fim de se obter uma melhor visualização dos resultados, as Figuras 

45, 46 e 47 apresentam a média e o desvio padrão da taxa de imobilidade dos 

organismos (%) de acordo com a concentração das nanopartículas de ouro e 

seus respectivos agentes redutores (%). 
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Figura 45 – Taxa de imobilidade de Daphnia similis após 48 horas de exposição as amostras: 
CITR e CITR-AuNPS. As barras de erros representam o desvio padrão da média (n=2).* Diferença 
significativa em relação ao CITR.  

 

Fonte: Autor da tese. 

 

Analisando a Figura 45, a imobilidade dos organismos expostos as 

CITR-AuNPs, nas concentrações de 12,5% e 50%, foi maior que seu agente redutor 

CITR, sendo essa diferença estatisticamente significativa.  

 

Figura 46 – Taxa de imobilidade de Daphnia similis após 48 horas de exposição as amostras: 
MGF e MGF-AuNPS. As barras de erros representam o desvio padrão da média (n=2). * Diferença 
significativa em relação as MGF-AuNPs. 

 

Fonte: Autor da tese. 
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Analisando a Figura 46, observou-se que a imobilidade dos organismos 

expostos a MGF, nas concentrações de 25% e 50%, foi maior que a imobilidade 

dos organismos expostos as MGF-AuNPs, nessas concentrações, sendo a 

diferença estatisticamente significativa. 

 

Figura 47 – Taxa de imobilidade de Daphnia similis após 48 horas de exposição as amostras: 
RESV e RESV-AuNPS. As barras de erros representam o desvio padrão da média (n=2). 
*Diferença significativa em relação as RESV-AuNPs. 

 

Fonte: Autor da tese. 

 

Analisando a Figura 47, o agente redutor RESV, nas concentrações de 

3,12% a 25%, causou maior imobilidade aos organismos que as RESV-AuNPs, 

sendo essa diferença estatisticamente significativa. Na concentração de 50% a 

imobilidade de 100% dos organismos foi igual para ambas as amostras. Portanto a 

toxicidade das RESV-AuNPs pode ser atribuída ao seu agente redutor.  

Nos estudos de DAMASCENO et al. (2016) e ORMENIO et al. (2017), 

Daphnia similis foram expostas ao RESV em concentrações de 1,14 a 6,84 µg mL-

1. A CE50;48h obtida foi 3,66 µg mL-1 (DAMASCENO et al., 2016) e a CE50;48h obtida 

foi 1,38 µg mL-1 (ORMENIO et al., 2017). No nosso trabalho, a CE50;48h não pôde 

ser obtida, sendo considerada menor que a concentração de 3,12%. A 

concentração de 3,12% equivale a 10,29 µg mL-1 de RESV.  

No estudo de BARROS et al. (2017), Daphnia similis foram expostas as 

AuNPs sintetizadas e estabilizadas com o RESV e ao ouro na forma iônica. Os 

autores observaram que a forma iônica do ouro apresentou maior toxicidade aos 
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organismos do que as AuNPs. As concentrações das AuNPs são relativas ao metal 

Au. Para as AuNPs a CE50;48h foi 113,15 µg mL-1. Em comparação ao nosso 

estudo, a concentração de Au presente nas RESV-AuNPs que causou imobilidade 

a 50% dos organismos, foi 38,56 µg mL-1, apresentando maior toxicidade que no 

estudo de BARROS et al. (2017).  

Não foram encontrados dados na literatura da toxicidade das MGF-

AuNPs e seu redutor MGF para Daphnias spp.  

Com auxílio do microscópio invertido Olympus CK40, os organismos 

foram observados ao final dos ensaios. Na Figura 48 é possível observar a 

presença de AuNPs no trato intestinal de Daphnia similis.  O acúmulo de AuNPS 

no trato intestinal, porém da espécie Daphnia magna foi observado por KHAN et al. 

(2014), BOTHA et al. (2015), NASSER et al. (2016) e KHOSHNAMVAND et al. 

(2020). Outras nanopartículas foram observadas no trato digestivo de Daphnia spp. 

(ASGHARI et al., 2012; BAUMANN et al., 2014; TAN et al., 2016; PAKRASHI et al., 

2017; SÁ-PEREIRA et al., 2018).  

Não foi possível observar os redutores CITR, MGF e RESV no trato 

intestinal dos organismos, pois essas amostras são incolores, diferentes das 

AuNPs. 

 

Figura 48 - (A) Daphnia similis no controle, não há algas e nem nanopartículas no trato digestivo 
(seta preta); (B) Daphnia similis na concentração de 3,12% de RESV-AuNPs, com a presença 
dessas nanopartículas no trato digestivo (seta preta); (C) Daphnia similis na concentração de 50% 
de MGF-AuNPs, com a presença dessas nanopartículas no trato digestivo (seta preta). 

Fonte: Autor da tese. 
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A ingestão de nanopartículas pelas Daphnias spp é a forma mais comum 

de captação desses nanomateriais. Daphnia magna, por exemplo, pode ingerir 

nanopartículas de até 70 µm. Fatores como a presença ou ausência de alimentos 

pelas Daphnias, a funcionalização da superfície das nanopartículas e o tamanho 

das mesmas, influenciam a ingestão de nanopartículas por esses organismos 

aquáticos (LEKAMGE et al., 2020).  

Os efeitos tóxicos mais comuns causados por nanopartículas em 

Daphnias spp são a inibição alimentar e a obstrução intestinal, afetando o 

crescimento e induzindo a mortalidade dos organismos (KHAN et al., 2014; KWON 

et al., 2014; GUTIERREZ et al., 2021).  Estudos avaliaram os efeitos de diversas 

nanopartículas metálicas, como ouro, prata, dióxido de titânio, óxido de zinco e 

óxido de cobre, e evidenciaram alterações/danos nas microvilosidades intestinais 

de Daphnia magna (ASGHARI et al., 2012; RIBEIRO et al., 2014; SEITZ et al., 2015; 

BACCHETTA et al., 2016; GONÇALVES et al., 2018; SANTOS-RASERA et al., 

2019).  

O acúmulo de nanopartículas no trato intestinal, e o aumento no tempo 

de contato entre as nanopartículas e as células epiteliais intestinais, podem ter 

ocasionado danos nas microvilosidades intestinais dos microcrustáceos. As 

microvilosidades são estruturas especializadas da membrana celular que 

apresentam a função de aumentar a absorção de nutrientes (YANG et al., 2010; 

NASSER et al., 2016). Alterações nesta estrutura podem levar a uma deficiência 

na quantidade de nutrientes absorvida pelo organismo, interferindo no seu 

metabolismo, contribuindo na toxicidade das AuNPs. 

Além das alterações no trato digestivo de Daphnia magna, 

KHOSHNAMVAND et al. (2020) observaram o aparecimento de gotículas de 

lipídios nos organismos que foram expostos as AuNPs, assim como ASGHARI et 

al. (2012) e CHAE e AN et al. (2016), observaram gotículas de lipídios nos 

organismos expostos a nanopartículas de prata. No presente estudo foi possível 

observar a presença de gotículas de gordura nos organismos expostos as RESV-

AuNPs, na menor e na maior concentração, com auxílio do microscópio invertido 

Olympus CK40 (Figura 49).  
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Figura 49 – Organismos expostos a RESV-AuNPs. (A) Daphnia similis viva, na concentração 
de 3,12%, apresentando gotículas de lipídios (setas pretas); (B) Daphnia similis morta, na 
concentração de 50%, apresentando gotículas de lipídios em maior número (setas pretas). 
  

 

Fonte: Autor da tese.  

Além dos organismos expostos as RESV-AuNPs, os animais expostos 

as amostras RESV, MGF e CITR-AuNPs, também apresentaram as gotículas de 

lipídios. Não foram observadas gotículas no controle. O número de gotículas de 

gordura em Daphnia similis aumentou com o aumento das concentrações das 

amostras citadas, assim como no estudo de CHAE e AN et al. (2016).   

Cladóceros como Daphnia similis, podem armazenar energia para 

sobrevivência e reprodução na forma de gotículas de lipídios situadas no corpo do 

animal. A visibilidade das gotículas é possível devido a presença de carotenoides 

que as tornam amarelo-laranja brilhante (FUERTES et al., 2018). A quantidade e o 

tamanho das gotículas têm relação com a quantidade e qualidade do alimento, 

assim como têm relação com a sensibilidade desse organismo ao estresse 

ambiental (TESSIER e GOULDEN, 1982). O aparecimento das gotículas de lipídios 

é um parâmetro sensível que demonstra que o organismo pode estar passando por 

situações adversas como toxicidade e/ou fome (SOSAK-SWIDERSKA et al., 1998), 

portanto monitorar a produção de gotículas de gordura é um método para avaliar a 

toxicidade para Daphnias.  

CUI et al. (2017) relataram que havia uma relação entre a toxicidade das 

nanopartículas de poliestireno e as gotículas de lipídios em Daphnia galeata. As 

nanopartículas podem induzir distúrbios ou alterações nos estoques de lipídios no 
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grupo exposto, ocasionado efeitos negativos nos estágios reprodutivo e de 

desenvolvimento embrionário. A exposição de substâncias químicas, como as 

AuNPs podem induzir o acúmulo de lipídios nas gotículas (FUERTES et al., 2018; 

KHOSHNAMVAND et al., 2020), causando efeitos negativos no crescimento, no 

processo de ecdise, na reprodução, e consequentemente causando a morte dos 

organismos (FUERTES et al., 2018). A quantidade e o tamanho das gotículas de 

lipídios estão relacionadas com a toxicidade das RESV-AuNPs, RESV, MGF e 

CITR-AuNPs para Daphnia similis.  

Nanopartículas além de serem captadas pelas Daphnias e retidas no 

trato intestinal, podem também ser retidas na superfície do corpo do animal. Apesar 

de não podermos afirmar que ocorreu adsorção das nossas amostras no 

exoesqueleto dos organismos, sabe-se que as nanopartículas presentes no 

exoesqueleto de Daphnias podem causar efeitos tóxicos, pois interferem na ecdise, 

mobilidade e consequentemente na sobrevivência desses organismos, como 

observado após exposição a diferentes nanopartículas (ASGHARI et al., 2012; 

HEILAN et al., 2017; RENZI e BLASKOVI, 2019). 

Segundo NASSER et al. (2016), a exposição de Daphnia magna as 

AuNPs ocasionaram a diminuição da ecdise dos organismos. As AuNPs aderidas 

ao exoesqueleto aumentam seu peso, consequentemente os animais necessitam 

ter mais resistência física, aumentando a demanda energética. A ecdise é um 

processo necessário para o desenvolvimento do ciclo de vida dos microcrustáceos. 

Além da ecdise permitir o crescimento do animal, permite o descarte de substâncias 

tóxicas (DABRUNZ et al., 2011). A incapacidade de D. magna para realizar a ecdise 

com sucesso pode levar à sua incapacidade de regular as concentrações de AuNPs 

e impede sua capacidade de sobreviver. Entretanto, a aderência de partículas à 

superfície de Daphnias em ambientes naturais diminui potencialmente à medida 

que AuNPs interagem e se ligam à matéria orgânica natural, tornando-as 

biologicamente menos disponíveis (STANKUS et al., 2011). A presença de matéria 

orgânica dissolvida na água pode impedir a adesão de partículas na superfície 

externa de Daphnias (SEITZ et al., 2013).  

Os mecanismos de toxicidade de nanopartículas metálicas para 

microcrustáceos, como Daphnias spp, incluem o distúrbio da capacidade 

ionorregulatória, ou a falha associada à inibição da adenosina trifosfato 
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(HOGSTRAND e WOOD, 1998; BIANCHINI e WOOD, 2003; KENNEDY et al., 

2012; RUDEL et al., 2015).  

Após as nanopartículas penetrarem nas células vivas, as nanopartículas 

podem gerar diversos tipos de danos, como espécies reativas de oxigênio (EROs), 

peroxidação lipídica, danos ao DNA, dano mitocondrial e por fim leva a morte 

celular (CHOI et al., 2010). O estresse oxidativo é um dos danos mais estudados 

em várias espécies (LI et al., 2015; DOMINGUEZ et al., 2015).  

DOMINGUEZ et al. (2015) constataram que CITR-AuNPs, assim como 

o agente redutor CITR causaram produção significativa de EROs nas células do 

intestino de Daphnia magna. NASSER et al. (2016) observaram que bastões de 

AuNPs carregados positivamente induziram alto grau de geração de EROs em 

Daphnia magna quando comparado com esferas de AuNPs com carga negativa. 

Os autores concluem que tanto a forma quanto a carga superficial são fatores 

cruciais para determinar a toxicidade de AuNPs para os organismos, sendo que 

essas características podem ter sido em nível individual ou de uma forma 

combinada para induzir as mudanças químicas, como estresse oxidativo ou 

mudanças físicas, como a inibição da ecdise, que são princípios básicos para a 

manutenção do equilíbrio e desenvolvimento normal de Daphnia magna.   

As nanopartículas metálicas apresentam potencial de dissolução e 

liberação de íons no meio aquático. Há pesquisadores que afirmam que o fator que 

determina a toxicidade das nanopartículas em organismos aquáticos são os íons 

liberados das mesmas (LI et al., 2015; SAKAMOTO et al., 2015; SHEN et al., 2015; 

BACCHETTA et al., 2016), porém outros estudos indicam que as nanopartículas 

em si é que realmente são a causa de toxicidade (ALLEN et al., 2010; PAKRASHI 

et al., 2017; KIM et al., 2017; LI et al., 2017; ABRAMENKO et al., 2018).  

KHOSHNAMVAND et al. (2020) avaliaram a toxicidade de AuNPs 

sintetizadas com o extrato da macroalga marinha Saccharina japônica com Daphnia 

magna. Foram produzidas AuNPs de dois tamanhos. Os íons de Au liberados de 

diferentes concentrações das AuNPs de 10 e 72 nm para o meio de cultivo das 

Daphnias, foram menores do que o limite de detecção do ICP-MS. Foi constatado 

a estabilidade alta para essas AuNPs e não havia íons de Au livres para contribuir 

com a toxicidade aguda para Daphnia magna. No estudo de BOTHA et al. (2015) 

íons de Au não foram liberados das AuNPs para os meios de cultivo da Daphnia 
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magna e Daphnia pulex durante a exposição. Para os autores a toxicidade foi 

devida a agregação das AuNPs.  

Neste trabalho não podemos afirmar se os íons de Au contribuíram para 

a toxicidade das RESV-AuNPs e CITR-AuNPs. No processo de síntese das nossas 

AuNPs as amostras foram purificadas, com intuito de descartar o máximo possível 

do ouro que não foi reduzido em nano. A liberação dos íons de ouro das nossas 

AuNPs no meio de exposição de Daphnia similis pode ter ocorrido, mas como não 

foi feita a quantificação de Au presente nos organismos, pela espectrometria de 

emissão óptica por plasma e argônio (ICP OES), não há como confirmar essa 

hipótese.  

Podemos inferir que nossas amostras que causaram efeito tóxico agudo 

para Daphnia similis foram ingeridas pelos organismos e permaneceram no trato 

intestinal. O contato entre as RESV-AuNPs, as CITR-AuNPs, o RESV e a MGF e 

as células epiteliais intestinais, podem ter ocasionado danos nas microvilosidades 

e podem ter penetrado nas células epitelias intestinais, causando estresse oxidativo 

e consequentemente a toxicidade observada.  
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6.5. Ensaio de sensibilidade de embriões de Zebrafish  

 

A cada ensaio de toxicidade aguda com embriões de Zebrafish (FET 

Test), com AuNPs e os agentes redutores, foi avaliada a sensibilidade dos 

organismos com uma substância de referência. Os resultados da sensibilidade dos 

organismos são plotamos em uma carta controle.  

Os resultados do ensaio de sensibilidade de embriões de Zebrafish 

utilizando como substância de referência o ZnCl2, estão apresentados na Figura 

50. Os lotes dos organismos utilizados no FET Test foram considerados 

qualificados pois apresentaram sensibilidade dentro dos limites estabelecidos. Os 

resultados da CL50;96h variaram de 56 a 68,12 mg L-1 de ZnCl2. 

 

Figura 50 – Carta controle de sensibilidade de embriões de Zebrafish ao ZnCl2 (mg L-1). 

 

Fonte: Autor da tese.  
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6.6. Ensaio de toxicidade aguda com embriões de Zebrafish (FET Test) 

 

Os ovos de zebrafish fecundados foram expostos a cinco concentrações 

de CITR-AuNPs, MGF-AuNPs, RESV-AuNPs e seus respectivos redutores por 96 

horas. As concentrações das AuNPs são relativas ao metal Au. A maior 

concentração testada das nanopartículas e dos agentes redutores é equivalente a 

50% da concentração inicial diluída em 50% da água deonizada reconstituída. 

Assim, as concentrações de 50% das AuNPs e de seus agentes redutores foram: 

CITR-AuNPs / CITR (51,5 µg mL-1/ 250 µg mL-1), MGF-AuNPs / MGF (65,5 µg mL-

1/ 350 µg mL-1) e RESV-AuNPs / RESV (74,5 µg mL-1/ 165 µg mL-1). 

Em todas as amostras testadas, a mortalidade embrionária no controle 

negativo foi inferior ou igual a 10% e 100% dos embriões no controle positivo foram 

considerados mortos no final do período de exposição, conforme exigido pela 

norma da OECD nº 236, para a validação do teste. A Figura 51 apresenta a média 

e o desvio padrão da taxa de letalidade dos organismos (%) de acordo com a 

concentração dos agentes redutores CITR, MGF e RESV (%).  

 

Figura 51- Taxa de letalidade de zebrafish no estágio embriolarval após 96 horas de exposição 
aos redutotes CITR, MGF e RESV. As barras de erros representam o desvio padrão da média 
(n=2).  

 

 

Fonte: Autor da tese.  
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A taxa de letalidade dos embriões de zebrafish que foram expostos ao 

agente redutor CITR foi inferior a 28%. Em relação aos agentes redutores MGF e 

RESV, a letalidade dos organismos foi inferior a 18%. Desta maneira, a CL50;96h 

não pôde ser estimada, sendo considerada para os redutores CITR, MGF e RESV 

a CL50;96h maior que a concentração de 50%. Os agentes redutores não 

apresentaram toxicidade aguda para embriões de Zebrafish.  

O resultado obtido do RESV difere dos resultados encontrados por 

CAVALCANTE et al. (2017) e DAMASCENO (2019). Nestes dois trabalhos o RESV 

apresentou toxicidade aguda para embriões de zebrafish, sendo obtidas as 

CL50;96h de 75,33 µg mL-1 e 35,15 µg mL-1, respectivamente.  

A Figura 52 apresenta a média e o desvio padrão da taxa de letalidade 

dos organismos (%) de acordo com a concentração das nanopartículas de ouro: 

CITR-AuNPs, MGF-AuNPs e RESV-AuNPs (%). 

 

Figura 52- Taxa de letalidade de zebrafish no estágio embriolarval após 96 horas de exposição 
as nanopartículas de ouro CITR-AuNPs, MGF-AuNPs e RESV-AuNPs. As barras de erros 
representam o desvio padrão da média (n=2).  

 

 

Fonte: Autor da tese.  

 

A taxa de letalidade dos embriões de zebrafish que foram expostos as 

CITR-AuNPs foi inferior a 28%. A amostra não apresentou toxicidade aguda para 

zebrafish. A CL50;96h não pôde ser estimada, sendo a CL50;96h considerada maior 
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al. (2016). A CL50;96h para CITR- AuNPs de tamanhos diferentes (5, 15 e 40 nm) 

foi entre 24,61 e 34,71 ug mL-1 (concentrações são relativas ao Au). Os autores 

concluem que a toxicidade pode ser atribuída pelo citrato de sódio, pois ambos 

apresentaram toxicidade semelhante quando testados separadamente, assim 

como observado por BROWNING et al. (2009). Entretanto, no estudo de BAR-ILAN 

et al. (2009) não foi evidenciado toxicidade, nem para AuNPs e nem para citrato de 

sódio. 

Em relação as MGF-AuNPs, a letalidade dos organismos foi inferior a 

11%. A amostra também não apresentou toxicidade aguda para zebrafish. A 

CL50;96h não pôde ser estimada, sendo a CL50;96h considerada maior que a 

concentração de 50% das MGF-AuNPs.  

A taxa de letalidade dos organismos expostos as RESV-AuNPs, na 

maior concentração foi superior a 80%. A única amostra que foi possível obter a 

concentração que causa efeito letal em 50% dos organismos foi RESV-AuNPs, na 

qual a CL50;96h foi 34,97%, que corresponde a concentração de Au de 52,10 μg 

mL-1. Portanto, a amostra apresentou toxicidade aguda para zebrafish.  

Na Tabela 10 são apresentados os valores das CL50, os intervalos de 

confiança, a média, o desvio padrão e o coeficiênte de variação. 

 

Tabela 10 - Valores das CL50;96h, intervalos de confiança, média, desvio padrão e coeficiente de 
variação dos ensaios de toxicidade aguda com embriões de zebrafish, após 96 horas de exposição 
a amostra RESV-AuNPs. 

 

Ensaio CL50;96h (%) 
Intervalo de confiança 

(%) 

1 34,83 (29,93 –40,54) 

2                35,10 (29,40– 41,91) 

Média 34,97  

Desvio padrão 0,19  

Coeficiente de variação 

(%) 
0  

 

Fonte: Autor da tese. 
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A fim de se obter uma melhor visualização dos resultados, as Figuras 

53, 54 e 55 apresentam a média e o desvio padrão da taxa de letalidade dos 

organismos (%) de acordo com a concentração das nanopartículas de ouro e seus 

respectivos agentes redutores (%). 

 

Figura 53- Taxa de letalidade de zebrafish no estágio embriolarval após 96 horas de exposição 
as amostras CITR e CITR-AuNPs. As barras de erros representam o desvio padrão da média 
(n=2).  

 

 

Fonte: Autor da tese.  

 

Analisando a Figura 53, não houve diferença estatisticamente 

significativa da taxa de letalidade dos organismos expostos as CITR-AuNPs em 

comparação ao seu agente redutor CITR.  
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Figura 54- Taxa de letalidade de zebrafish no estágio embriolarval após 96 horas de exposição 
as amostras MGF e MGF-AuNPs. As barras de erros representam o desvio padrão da média 
(n=2). *Diferença significativa em relação as MGF-AuNPs. 

 

 

Fonte: Autor da tese.  

 

Analisando a Figura 54, o agente redutor MGF causou maior letalidade 

aos organismos do que as MGF-AuNPs, sendo essa diferença estatisticamente 

significativa. 

 

Figura 55- Taxa de letalidade de zebrafish no estágio embriolarval após 96 horas de exposição 
as amostras RESV e RESV-AuNPs. As barras de erros representam o desvio padrão da média 
(n=2). *Diferença significativa em relação ao RESV. 

 

 

Fonte: Autor da tese.  
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Analisando a Figura 55, houve diferença estatisticamente significativa da 

taxa de letalidade dos organismos expostos as RESV-AuNPs e seu agente redutor 

RESV, na maior concentração. 

Na literatura alterações morfológicas distintas induzidas por diversas 

nanopartículas foram relatadas. Na Tabela 11 há efeitos teratogênicos induzidos 

por alguns tipos de nanopartículas.  

 

Tabela 11 – Alterações morfológicas induzidas por nanopartículas em embriões de zebrafish.  

 

Nanopartículas Alterações Referências 

Cobre 
• Deformidades no saco vitelino KOVRIZNYCH et al. 

(2013) 

Ouro 

• Edema do saco vitelino/ 

deformações 

• Ausência de pigmentação 

• Edema cardíaco 

• Curvatura ventral do corpo 

• Necrose do saco vitelino 

• Escoliose 

• Lordose  

• Cifose 

WANG, Z et al. 

(2016) 

 

RAMACHANDRAN et 

al. (2017) 

 

Prata 

• Edema do pericárdio 

• Braquicardia 

• Deformações do saco vitelino 

• Microencefalia 

CÁCERES-VÉLEZ et 

al. (2018) 

CHEN et al. (2020) 

Quitosana 

• Disfunção da bexiga natatória 

• Edema do pericárdio 

• Edema do saco vitelino 

WANG, Y et al. 

(2016) 

 

Fonte: Autor da tese.  

 

Observamos no nosso estudo que após 48 horas, o grupo controle (98%) 

apresentou desenvolvimento embrionário normal, conforme descrito por KIMMEL 
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et al. (1995). Por outro lado, somente na concentração de 50% das RESV-AuNPs, 

83% dos embriões tiveram alterações morfológicas, como o atraso no 

desenvolvimento da cabeça e dos olhos, não desprendimento da cauda e ausência 

de pigmentação (Figura 56), representando uma diferença estatisticamente 

significativa em comparação ao controle (Teste t de Student, p<0,05). Este efeito 

levou à letalidade de mais de 80% dos organismos no período de 96 horas.  

Os organismos expostos as amostras CITR / CITR-AuNPs, MGF / MGF-

AuNPs e RESV não apresentaram malformações no desenvolvimento, em 

nenhuma das concentrações testadas, entretanto, no estudo de CAVALCANTE et 

al. (2017), 67% dos embriões expostos ao redutor RESV, na concentração de 100 

ug mL-1 apresentaram ausência de pigmentação em 48 hpf. 

 

Figura 56 - (A) Embrião no controle, com 48 hpf, apresentando desenvolvimento normal, ou seja, pigmentação e 
desprendimento da cauda (setas pretas); (B) embrião tratado com RESV-AuNPs na concentração de 50%, com 
48 hpf, atraso no desenvolvimento, não apresenta pigmentação e não houve desprendimento da cauda (setas 
pretas). 

 

 
 

Fonte: Autor da tese.  

 

No estudo de MESQUITA et al. (2017), os embriões expostos a AuNPs 

(nanobastões) revestidos com brometo de cetiltrimetilamônio nas concentrações 

entre 50 a 150 µg L-1, após 96 horas de exposição, apresentaram atraso no 

desenvolvimento embrionário nas concentrações de 72 até 104 µg L-1. O atraso no 

desenvolvimento observado pelos autores foi semelhante ao observado no nosso 

estudo. Os autores relataram que esse efeito tóxico pode ter sido resultado de uma 

deficiência dos processos celulares que ocorrem durante o período da gástrula, 
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fase em que é definido o plano corporal do animal, a partir da formação dos folhetos 

germinativos.    

WANG, Z et al. (2016) relataram diversas anormalidades morfológicas 

nos embriões expostos a AuNPs de diversos formatos. Entre as anormalidades, a 

ausência de pigmentação nos organismos foi observada. No estudo de 

PATIBLANDA et al. (2018), as AuNPs de diferentes formatos, causaram atraso no 

desenvolvimento embrionário de zebrafish e foram considerados mortos no período 

de 24 hpf. Foi observado a geração de EROs e apoptose celular.  

Segunda LACAVE et al. (2016), as CITR-AuNPs foram as únicas 

nanopartículas que não induziram nenhum tipo de malformação nos embriões 

quando comparadas às nanopartículas de óxido de zinco e nanopartículas de sílica. 

Resultados semelhantes foram encontrados por ASHARANI et al. (2011), que 

mostraram baixa embriotoxicidade das AuNPs quando comparadas às 

nanopartículas de prata e de platina.  

A eclosão tem sido largamente usada como parâmetro no estágio 

embriolarval de peixes e tem sido utilizada como parâmetro importante na avaliação 

da toxicidade de nanopartículas (CHAKRABORTY et al., 2016). Considerada como 

ponto chave no desenvolvimento do embrião, a eclosão é utilizada na avaliação 

dos efeitos de substâncias sobre os peixes (DE LA PAZ et al., 2017; SUN e LIU, 

2017).  

 Segundo KIMMEL et al. (1995), as larvas de zebrafish eclodem entre 48 

a 72 horas. Foi observado atraso da eclosão dos organismos expostos as RESV-

AuNPs, na concentração de 50%, no período de 72 horas, representando uma 

diferença estatisticamente significativa em comparação ao controle (Teste t de 

Student, p<0,05) (Tabela 12). No perído de 96 horas, nenhum organismo eclodiu. 

Nas demais concentrações das RESV-AuNPs, como nas demais amostras, o 

atraso na eclosão não foi observado. 
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Tabela 12 - Taxa de eclosão de larvas de zebrafish em 48, 72 e 96 horas durante a exposição as 
RESV-AuNPs. Desvio padrão entre parênteses. *Média estatisticamente significativa em relação ao 
controle (Teste t p<0,05). 

 

RESV-AuNPs 
 (%) 

Taxa de Eclosão (%) 

       48 horas         72 horas             96 horas 

0 2,6 (0,1)  91,6 (1) 98 (0,4) 

3,12 0 (0)  88.5 (0,7) 91,4 (1,5) 

6,25 1,3 (1,8)  77,1 (0,4) 94,1 (0.5) 

12,5 0 (0)  88,3 (1,8) 96,1 (1.4) 

25 0 (0)  88,8 (0,5) 96,8 (0,4) 

50 0 (0)  0* (0) 0 (0) 

Fonte: Autor da tese. 

 

 

O atraso ou a inibição da eclosão de zebrafish foi observado em 

diferentes nanopartículas, como demonstrado na Tabela 13, assim como em 

embriões expostos a diversas substâncias (MYACHI et al., 2003; HALLARE et al., 

2004; CHEN et al., 2014; CAVALCANTE et al., 2017), indicando que esse efeito 

pode ser um tipo de resposta ao estresse nos organismos.  
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Tabela 13 – Atraso ou inibição da eclosão de embriões de Zebrafish expostos a diversas 
nanopartículas. 

 

Nanopartículas Referências 

Carbono 

CHENG et al. (2007) 

ONG et al. (2013) 

AKSAKAL et al. (2019) 

Óxido de zinco 

ZHU et al. (2008) 

ZHU et al. (2009) 

ONG et al. (2013) 

CHEN et al. (2014) 

Óxido de Alumínio ZHU et al. (2008) 

Cobre BAI et al. (2010) 

Dióxido de Titânio 

ZHU et al. (2008) 

BAR-ILAN et al. (2012) 

SAMAEE et al. (2015) 

Prata 

LEE et al. (2012) 

ONG et al. (2013) 

CÁCERES-VÉLEZ et al. (2018) 

Sílica DUAN et al. (2013) 

Silício e Seleneto de cádmio ONG et al. (2013) 

Óxido de cobre MULLER et al. (2015) 

Óxido de magnésio GHOBADIAN et al. (2015) 

Ouro 
WANG et al. (2016) 

PATIBLANDA et al. (2018) 

 

Fonte: Autor da tese.  

 

A eclosão dos peixes é regulada por fatores endógenos como a liberação 

de enzimas proteolíticas produzidas por células especializadas, níveis hormonais e 

pelas contrações musculares das larvas. Fatores exógenos como fotoperíodo e 

níveis de oxigênio podem desempenhar um papel no processo da eclosão 

(CZERKIES et al., 2001).  
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Sabe-se que sinais físicos e químicos detectados pelo embrião de 

zebrafish ativam a produção da enzima proteolítica relacionada a eclosão 

(corionase– ZHE1), que degrada a camada interna do córion e permite movimentos 

da larva que facilitam o processo da eclosão (FUIMAN, 2002; SANO et al., 2008).  

Diferentes mecanismos tóxicos podem justificar o atraso ou a inibição da 

eclosão, como a indução da função anormal da enzima corionase e/ou a 

incapacidade das larvas emergentes para quebrar a casca dos ovos (HALLARE et 

al., 2005; JEZIERSKA et al., 2009; AKSAKAL et al., 2019).  

O atraso da eclosão observado no nosso estudo pode ter sido causado 

por alguns fatores, como pela interferência das RESV-AuNPs na enzima corionase. 

Estudos anteriores relatam que as nanopartículas interagem com esta enzima, 

resultando no atraso ou na inibição da eclosão (ONG et al., 2013; AKSAKAL et al., 

2019). 

 O atraso pode ter ocorrido também por uma mudança na elasticidade 

do córion, e pelo resultado de hipóxia na exposição dos embriões, pois as RESV-

AuNPs podem ter sido internalizadas nos canais porosos do córion, 

consequentemente os poros do córion foram bloqueados devido ao acúmulo das 

RESV-AuNPs na superfície,  impedindo as trocas gasosas entre o embrião e o meio 

externo, como foi observado em diversos estudos (CHENG et al., 2007; BAI et al., 

2010; ONG et al., 2013; GHOBADIAN et al., 2015; SUN et al., 2017; AKSAKAL et 

al., 2019). 

 As RESV-AuNPs, na concentração de 50% podem causar a morte dos 

organismos pela incapacidade de eclosão, pois ao final do ensaio, mais de 80% 

dos embriões morreram dentro do córion e os sobreviventes também não 

eclodiram.  

Íons podem ser liberados das nanopartículas através do mecanismo de 

dissolução. Quando íons metálicos são liberados interagem com a enzima de 

eclosão de zebrafish, causando o atraso ou a inibição do processo (BAI et al., 2010; 

HUA et al., 2014). A exposição de embriões ao Au iônico em concentrações de 0,1 

e 1 mg L-1 produziu atraso da eclosão (LACAVE et al., 2016). Segundo JEZIERSKA 

et al. (2009), alguns metais podem inibir ou acelerar o processo de eclosão dos 

peixes. Os metais podem inativar a enzima corionase e causar distúrbios osmóticos 

que também afetam os movimentos musculares necessários para eclosão.  
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Neste trabalho não podemos afirmar se os íons de Au contribuíram para 

a toxicidade das RESV-AuNPs. No processo de síntese das nossas AuNPs as 

amostras foram purificadas, com intuito de descartar o máximo possível do ouro 

que não foi reduzido em nano. A liberação dos íons de ouro das nossas AuNPs no 

meio de exposição de embriões pode ter ocorrido, mas como não foi feita a 

quantificação de Au presente nos organismos, pela espectrometria de emissão 

óptica por plasma e argônio (ICP OES), não há como confirmar essa hipótese.  

Para ONG et al. (2013) o atraso ou inibição da eclosão dos embriões foi 

efeito específico das nanopartículas, independentes dos efeitos da exposição dos 

organismos aos íons metálicos liberados dos núcleos das nanopartículas.  

 

6.7 FET Test com embriões de Zebrafish sem córion 

 

Os embriões de Zebrafish com 24 hpf e sem córion foram expostos a 

cinco concentrações CITR-AuNPs, MGF-AuNPs, RESV-AuNPs e seus respectivos 

redutores por 96 horas. As concentrações das AuNPs são relativas ao metal Au. A 

maior concentração testada das nanopartículas e dos agentes redutores é 

equivalente a 50% da concentração inicial diluída em 50% de água deionizada 

reconstituída. Assim, as concentrações de 50% das AuNPs e de seus agentes 

redutores foram: CITR-AuNPs / CITR (51,5 µg mL-1/ 250 µg mL-1), MGF-AuNPs / 

MGF (65,5 µg mL-1/ 350 µg mL-1) e RESV-AuNPs / RESV (74,5 µg mL-1/ 165 µg mL-

1). 

Em todas as amostras testadas, a mortalidade embrionária no controle 

negativo foi inferior ou igual a 10% e 100% dos embriões no controle positivo foram 

considerados mortos no final do período de exposição, conforme exigido pela 

norma da OECD 236, para a validação do teste. A Figura 57 apresenta a média e 

o desvio padrão da taxa de letalidade dos organismos (%) de acordo com a 

concentração dos agentes redutores CITR, MGF e RESV (%).  
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Figura 57- Taxa de letalidade de zebrafish sem córion no estágio embriolarval após 96 horas de 
exposição aos redutotes CITR, MGF e RESV. As barras de erros representam o desvio padrão 
da média (n=2).  

 

 

Fonte: Autor da tese.  

 

A taxa de letalidade dos embriões de zebrafish sem córion, que foram 

expostos aos agentes redutores CITR e MGF foi inferior a 10%, portanto essas 

amostras não causaram efeito tóxico agudo em embriões de zebrafish, pois a taxa 

de letalidade de até 10% é permitida no controle, segunda a norma da OECD 236.  

A taxa de letalidade dos embriões de zebrafish sem córion, que foram 

expostos ao agente redutor RESV foi inferior a 15%. Desta maneira, a CL50;96h não 

foi obtida, sendo considerada superior a concentração de 50% de RESV. Resultado 

diferente do que foi observado por DAMASCENO (2019), que avaliou o efeito do 

RESV em embriões de zebrafish com 24 hpf sem córion, sendo a CL50;96h de 

159,54 µg mL-1.  

A Figura 58 apresenta a média e o desvio padrão da taxa de letalidade 

dos organismos (%) de acordo com a concentração das nanopartículas de ouro: 

CITR-AuNPs, MGF-AuNPs e RESV-AuNPs (%). 
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Figura 58- Taxa de letalidade de zebrafish sem córion no estágio embriolarval após 96 horas de 
exposição as nanopartículas de ouro CITR-AuNPs, MGF-AuNPs e RESV-AuNPs. As barras de 
erros representam o desvio padrão da média (n=2).  
 

 

Fonte: Autor da tese.  

 

A taxa de letalidade dos embriões de zebrafish sem córion, que foram 

expostos as CITR-AuNPs foi inferior a 21%. Em relação as MGF-AuNPs, a 

letalidade dos organismos foi de 10% e a taxa de letalidade dos embriões de 

zebrafish sem córion, que foram expostos as RESV-AuNPs foi inferior a 14%. Desta 

maneira, a CL50;96h não pôde ser estimada, sendo considerada para as CITR-

AuNPs, MGF-AuNPs e RESV-AuNPs a CL50;96h maior que a concentração de 

50%. As amostras não causaram efeito tóxico agudo nos embriões. 

A fim de se obter uma melhor visualização dos resultados, as Figuras 

59, 60 e 61 apresentam a média e o desvio padrão da taxa de letalidade dos 

organismos (%) de acordo com a concentração das nanopartículas de ouro e seus 

respectivos agentes redutores (%). 
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Figura 59 – Taxa de letalidade de zebrafish sem córion no estágio embriolarval após 96 horas de 
exposição as amostras: CITR e CITR-AuNPs. As barras de erros representam o desvio padrão 
da média (n=2). *Diferença significativa em relação ao CITR. 
 

 
 

 
 
Fonte: Autor da tese. 

  
 

Analisando a Figura 59, as CITR-AuNPs, nas concentrações de 3,12% 

a 12,5%, causaram maior letalidade aos organismos do que o agente redutor CITR, 

sendo essa diferença estatisticamente significativa. 
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Figura 60 – Taxa de letalidade de zebrafish sem córion no estágio embriolarval após 96 horas de 
exposição as amostras: MGF e MGF-AuNPs. As barras de erros representam o desvio padrão da 
média (n=2). * Diferença significativa em relação a MGF. 

 
 
Fonte: Autor da Tese.  

 

 

Analisando a Figura 60, as MGF-AuNPs causaram maior letalidade aos 

organismos do que o agente redutor MGF, em todas aa concentrações, sendo essa 

diferença estatisticamente significativa.  

 

Figura 61 – Taxa de letalidade de zebrafish sem córion no estágio embriolarval após 96 horas de 
exposição as amostras: RESV e RESV-AuNPs. As barras de erros representam o desvio padrão 
da média (n=2).  

 

 
 

Fonte: Autor da tese.  
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Analisando a Figura 61, não houve diferença estatisticamente 

significativa da taxa de letalidade dos organismos expostos as RESV-AuNPs em 

comparação ao seu agente redutor RESV.  

A fim de comparar os resultados obtidos no FET Test e no FET Test com 

embriões sem córion, as Figuras 62, 63 e 64 apresentam a média e o desvio padrão 

da taxa de letalidade (%) dos embriões de zebrafish no FET Test, com a presença 

do córion, e dos embriões de zebrafish no FET Test, sem o córion, de acordo com 

a concentração das amostras (%). 

 

Figura 62 - Taxa de letalidade de zebrafish com córion e sem córion, no estágio embriolarval, após 96 horas 
de exposição as amostras: (A) CITR e (B) CITR-AuNPs. FET Test com embriões com córion (FET CC); FET 
Test com embriões sem córion (FET SC). As barras de erros representam o desvio padrão da média (n=2). 
* Diferença significativa em relação ao CITR no FET SC; ** Diferença significativa em relação as CITR-AuNPs 
no FET CC; *** Diferença significativa em relação as CITR-AuNPs no FET SC.  
 

  

  

Fonte: Autor da tese. 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

0 3,12 6,25 12,5 25 50

Le
ta

lid
ad

e 
Ze

b
ra

fi
sh

 (
%

)

Concentração (%)

CITR FET CC CITR FET SC

*
*

-5

0

5

10

15

20

25

30

35

0 3,12 6,25 12,5 25 50

Le
ta

lid
ad

e 
Ze

b
ra

fi
sh

 (
%

)

Concentração (%)

CITR-AuNPs FET CC CITR-AuNPS FET SC

*

**

*
**

*

*
*

*

A 

B 



126 
 

Analisando a Figura 62 (A), a letalidade dos organismos com córion, 

expostos ao CITR, nas concentrações de 25% e 50%, foi maior que a letalidade 

dos organismos sem córion, expostos a essa amostra, sendo essa diferença 

estatisticamente significativa.  

Em relação a Figura 62 (B), a letalidade dos organismos sem córion, 

expostos as CITR-AuNPs, nas concentrações de 3,12% e 6,25%, foi maior que a 

letalidade dos organismos com córion, expostos a essa amostra, sendo essa 

diferença estatisticamente significativa. Em contrapartida, a letalidade dos 

organismos com o córion, expostos as CITR-AuNPs, nas concentrações de 25% e 

50% foi maior que no ensaio com os embriões sem córion, sendo essa diferença 

estatisticamente significativa.   
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Figura 63 - Taxa de letalidade de zebrafish com córion e sem córion, no estágio embriolarval, após 96 horas 
de exposição as amostras: (A) MGF e (B) MGF-AuNPs. FET Test com embriões com córion (FET CC); FET 
Test com embriões sem córion (FET SC). As barras de erros representam o desvio padrão da média (n=2). 
*Diferença significativa em relação a MGF no FET SC; ** Diferença significativa em relação as MGF-AuNPs 
no FET SC; *** Diferença significativa em relação as MGF-AuNPs no FET CC.  
 
 

 

 

Fonte: Autor da tese. 

 

Analisando a Figura 63 (A), no FET Test, onde os embriões foram 

expostos as amostras com córion, o agente redutor MGF causou maior letalidade 

aos organismos em comparação ao FET Test com embriões sem córion, em todas 

as concentrações, sendo essa diferença estatisticamente significativa.  

Na Figura 63 (B), a letalidade dos organismos com córion, expostos as 

MGF-AuNPs, na concentração de 3,12%, foi maior que a letalidade dos organismos 
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expostos a essa amostra, sem o córion, sendo essa diferença estatisticamente 

significativa. Já a letalidade dos organismos sem o córion, expostos as MGF-

AuNPs, na concentração de 50%, foi maior que no ensaio com os embriões com 

córion, sendo essa diferença estatisticamente significativa.   

 

Figura 64 - Taxa de letalidade de zebrafish com córion e sem córion, no estágio embriolarval, após 96 horas 
de exposição as amostras: (A) RESV e (B) RESV-AuNPs. FET Test com embriões com córion (FET CC); FET 
Test com embriões sem córion (FET SC). As barras de erros representam o desvio padrão da média (n=2). 
*Diferença significativa em relação as RESV-AuNPs no FET SC. 

 

  

Fonte: Autor da tese. 
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RESV no FET Test, onde os embriões estavam com o córion, em comparação ao 

FET Test com embriões sem córion. 

Na Figura 64 (B) no FET Test, onde os embriões foram expostos as 

amostras com córion, as RESV-AuNPs, na concentração de 50%, causaram maior 

letalidade aos organismos em comparação ao FET Test com embriões sem córion, 

sendo essa diferença estatisticamente significativa. 

 A letalidade dos embriões de zebrafish sem córion, na maior 

concentração, que foram expostos as RESV-AuNPs foi inferior a 14%, já no FET 

Test, em que os embriões com a presença do córion foram expostos a essa 

amostra, a letalidade dos organismos na mesma concentração foi superior a 80% 

e a CL50;96h de 34,97% foi obtida. Essa diferença de resultado pode ser atribuída 

a interferência das RESV-AuNPs no córion do animal. 

O córion é um envelope acelular conhecido por ter cerca de 1,5 – 2,5 µm 

de espessura, constituído por três camadas que permitem que os materiais passem 

para o embrião via difusão passiva. O córion possui poros distribuídos 

uniformemente, com diâmetros variando entre aproximadamente 0,5 - 0,7 µm 

(Figura 65) (RAWSON et al., 2000), o que significa que os poros são maiores que 

as AuNPs e que as mesmas penetraram no córion. A aglomeração das RESV-

AuNPs ou a interação com as proteínas de superfície do córion causaram 

toxicidade nos organismos, como observado por CHAO et al. (2018) e CHEN et al. 

(2020) que estudaram nanopartículas de sílica e nanopartículas de prata.   
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Figura 65 – Zebrafish (A) Estrutura geral do embrião; (B) Poros do córion do embrião no 
controle por microscopia eletrônica de varredura (MEV).  

 

 

 

Fonte: (A) Adaptado de HAMM et al. (2019); (B) CHEN et al. (2020). 

 

No estudo realizado por CHEN et al. (2020), foi possível observar 

nanopartículas de prata (AgNPs) de dois tamanhos (13,04 nm e 52,3 nm) 

acumuladas na camada externa e interna do córion dos embriões de zebrafish, 

porém nos embriões expostos as AgNPs de maior tamanho foi observado um 

acúmulo maior de AgNPs no córion do que nos embriões expostos as AgNPs de 

menor tamanho. No nosso estudo, as RESV-AuNPs apresentaram maior tamanho 

(28,31 nm) comparado com as CITR-AuNPs (17,41 nm) e MGF-AuNPs (25,33 nm). 

O tamanho das RESV-AuNPs pode estar relacionado com o efeito tóxico observado 

nos embriões, assim como foi observado no estudo acima com as AgNPs.  
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No estudo de DUAN et al. (2013), com nanopartículas de sílica foi 

relatado que as nanopartículas foram adsorvidas principalmente na camada 

externa do córion, o que pode ter afetado a absorção de nutrientes, síntese de 

vitaminas, levando a letalidade dos organismos, como visto também por FENT et 

al. (2010). MESQUITA et al. (2017) levantaram a hipótese de que as AuNPs 

(nanobastões) revestidas com brometo de cetiltrimetilamônio foram adsorvidas pelo 

córion, dificultando o fornecimento de oxigênio para os embriões de zebrafish, 

causando a mortalidade dos organismos.  

Podemos inferir que houve aglomeração das RESV-AuNPs no córion, 

impedindo as trocas gasosas, resultando em efeitos tóxicos que causaram o atraso 

no desenvolvimento embrionário, o atraso da eclosão e consequentemente a 

letalidade dos organismos.  
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6.8. Microinjeção em embriões de Zebrafish 

 

Os embriões foram expostos a suspensões coloidais de AuNPs e seus 

respectivos agentes redutores por 96 horas. As concentrações das AuNPs são 

relativas ao metal Au. As concentrações testadas foram: CITR-AuNPs / CITR (103 

µg mL-1/ 500 µg mL-1), MGF-AuNPs / MGF (131 µg mL-1/ 700 µg mL-1) e RESV-

AuNPs / RESV (149 µg mL-1/ 330 µg mL-1). A mortalidade dos embriões no controle 

I (água autoclavada) e no controle II (orifício causado pela microinjeção) foi inferior 

a 15%. A Figura 66 apresenta a média e o desvio padrão da taxa de letalidade (%) 

de acordo com as amostras. 

 
Figura 66- Ensaio de microinjeção em embriões de zebrafish expostos as amostras: CITR-AuNPs, MGF-
AuNPs, RESV-AuNPs e seus respectivos redutores, assim como os controles. Controle I (água autoclavada); 
Controle II (orifício causado pela microinjeção). As barras de erros representam o desvio padrão da média 
(n=4).  

 

 
Fonte: Autor da tese.  

 

A letalidade dos organismos em todas as amostras foi inferior a 26%. 

Resultado diferente do obtido no FET Test em relação apenas as RESV-AuNPs, 

que apresentou toxicidade aguda para os embriões. Neste ensaio de microinjeção, 

as RESV-AuNPs foram injetadas diretamente no saco vitelínico dos organismos, 

evitando o acúmulo no córion, o que explica a menor letalidade do que a observada 

no FET Test. O resultado está relacionado com o córion de zebrafish, o qual 

interfere na toxicidade dos organismos. Não foram observadas malformações no 

desenvolvimento dos organismos em todas as amostras testadas (Figura 67). 
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Figura 67- Etapas do desenvolvimento de um embrião de zebrafish após a injeção de 5 nL de MGF-AuNPs. (A) 
MGF-AuNPs injetadas no saco vitelínco do embrião com 2 hpf (seta preta); (B) Mesmo embrião que foi injetado 
com MGF-AuNPs, com 24 hpf; (C) Embrião não tratado com 24 hpf. 

 

 
 

Fonte: Autor da tese. 

 

6.9. Ensaio comportamental com larvas de Zebrafish 

 

A grande parte dos estudos tem se concentrado em compreender os 

efeitos tóxicos da exposição aguda de nanomateriais usando modelos in vitro e in 

vivo. Embora essa abordagem seja essencial, os efeitos persistentes após 

exposições agudas é um tema cada vez mais explorado. 

Zebrafish apresenta uma série de comportamentos complexos que 

podem ser usados como parâmetros para avaliar a toxicidade, como a preferência 

por cor, reconhecimento espacial e locomoção (MACPHAIL et al., 2011; HUANG et 

al., 2014). A larva de zebrafish é um modelo promissor para pesquisa 

neurocomportamental devido ao seu genoma bem caracterizado, fisiologia 

semelhante aos humanos e respostas comportamentais robustas (LIESCHKE e 

CURRIE, 2007; RIEHL et al., 2011). Estudos relataram que os padrões de drogas 

neuroativas, utilizando como modelo as larvas de zebrafish, foram semelhantes aos 

padrões obtidos utilizando como modelo os roedores (BURGESS e GRANATO, 

2007; IRONS et al., 2010).  

No presente estudo o ensaio comportamental foi realizado com larvas 

de zebrafish com 120 hpf. Quando a larva de zebrafish acaba de eclodir, ela exibe 

atividade locomotora vigorosa e comportamento predatório (KIMMEL et al., 1995). 

O comportamento predatório envolve processos neurais, como a percepção visual, 

reconhecimento, tomada de decisão e controle motor (MUTO e KAWAKAMI, 2013). 
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Os parâmetros simples de locomoção de larvas de zebrafish são utilizados para 

avaliar o efeito tóxico de substâncias (BICHARA et al., 2014; XUE et al., 2013). 

A distância total percorrida, a velocidade média, o ângulo de giro, a 

frequência de movimento e a duração total dos movimentos são exemplos de 

parâmetros locomotores comuns que podem ser avaliados em placas de 96 poços 

(SELDERSLAGHS et al., 2013), como neste estudo.  

Uma questão importante a ser considerada é a preferência das larvas de 

zebrafish por ambientes escuros (RAMCHARITAR e IBRAHIM, 2013). Neste 

trabalho a locomoção das larvas de zebrafish (distância percorrida e velocidade 

média) foi medida em momentos de alternância de exposição ao ambiente escuro 

e claro, sendo esperado que ocorra a diminuição na locomoção no ciclo claro 

(ESCH et al., 2012; ELLIS e SOANES, 2012; VIGNET et al., 2013). A alteração 

deste padrão de resposta à alternância escuro/claro tem sido utilizada para a 

avaliação da alteração comportamental em resposta a diversos compostos (ESCH 

et al., 2012; RAMCHARITAR e IBRAHIM, 2013). 

Foi observado alteração comportamental dos organismos em todos os 

tratamentos. Os organismos que foram injetados com os agentes redutores RESV 

e MGF, apresentaram maior atividade locomotora que os organismos que foram 

injetados com suas respectivas nanopartículas. Entretanto, os organismos 

injetados com CITR-AuNPs apresentaram maior atividade locomotora tanto em 

comparação com seu agente redutor CITR, quanto em relação aos demais 

tratamentos (Figura 68). 
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Figura 68 - Ensaio comportamental com larvas de Zebrafish com 120 hpf. Controle W (água autoclavada); 
Controle I (orifício causado pela microinjeção). As barras de erros representam o desvio padrão da média 
(n=3). * Diferença significativa em relação ao controle.  

 

Fonte: Autor da tese.  

 

Semelhante aos mamíferos, o sistema nervoso central de zebrafish 

também tem uma barreia hematoencefálica. Devido ao tamanho pequeno, propõe-

se que as nanopartículas sejam capazes de atravessar essa barreira 

(OBERDORSTER et al., 2004). Em um estudo realizado por KIM et al. (2013), 

embriões de zebrafish foram expostos a AuNPs de 1,3 nm funcionalizadas com 

ligante catiônico trimetilamônio etanotiol. Os animais apresentaram hipoatividade 

natatória e esse efeito persistiu até a idade adulta dos peixes. Os embriões 

expostos a essas AuNPs tiveram o desenvolvimento do olho e da pigmentação 

interrompidos, além do desenvolvimento anormal dos axônios, o que causou danos 

comportamentais e neuronais no zebrafish em desenvolvimento.  

No estudo de POMEREN et al. (2019), os embriões de zebrafish foram 

expostos a quatro AuNPs (60 nm) de diferentes formatos. Após a exposição, as 

larvas sobreviventes, com 120 hpf foram submetidas ao ensaio comportamental de 

descanso/vigília. Não foi observado alteração comportamental.  

No estudo de TRUONG et al. (2012), os embriões de zebrafish foram 

expostos a três AuNPs com grupos funcionais diferentes e com diferentes cargas 

de superfície: AuNPs de 1,5 nm com o ligante ácido 2-mercaptoetanossulfônico 
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(AuNPs-MES); AuNPs de 1,5 nm com o ligante mercaptoetoxietanol (AuNPs-

MEEE) e AuNPs com trimetilamônioetanotiol (AuNPs-TMAT) carregado 

positivamente. Os embriões expostos as AuNPs-MES e as AuNPs-TMAT 

apresentaram hipoatividade, a qual persistiu até a idade adulta, enquanto os 

expostos as AuNPs-MEEE não apresentaram alteração comportamental.  

Embriões de zebrafish foram expostos a AgNPs de diferentes tamanhos 

e revestimentos: AgNPs de 10 nm revestidas com citrato (AgNPs – C) e AgNPs de 

10 e 50 nm revestidas com polivinilpirrolidona (AgNPs – PVP). Os animais expostos 

as AgNPs-C não apresentaram alterações comportamentais, entretanto os animais 

expostos as AgNPs-PVP apresentaram alterações no comportamento. As AgNPs-

PVP 10 nm causaram hipoatividade natatória e as AgNPs-PVP 50 nm causaram 

hiperatividade nas larvas. Os autores concluíram que diferentes formulações de 

AgNPs produzem padrões distintos de neurotoxicidade em zebrafish (POWERS et 

al., 2011). 

No estudo de CHEN et al. (2011), foi observado hipoatividade nas larvas 

tratadas com nanopartículas de dióxido de titânio. Já no estudo de CHEN et al. 

(2014), os embriões expostos as nanopartículas de óxido de zinco foi observado 

hiperatividade natatória.  

Várias nanopartículas podem gerar estresse oxidativo no sistema 

nervoso de zebrafish, já que o cérebro é um órgão-alvo de nanopartículas (HU e 

GAO, 2010). A neurotoxicidade tem sido observada nos embriões expostos a 

diversas nanopartículas que são capazes de atingir o cérebro, e podem causar 

neurodegeneração (HAQUE e WARD, 2018).  

O comportamento locomotor alterado em peixes expostos a 

nanopartículas em geral pode ser devido a efeitos neurotóxicos e por lesões 

fisiológicas causadas pela exposição. As nanopartículas podem ser absorvidas 

pelos peixes por terminações do bulbo olfatório e transportadas para o cérebro 

(OBERDORSTER, 2004). As brânquias são consideradas também órgãos-alvo de 

nanopartículas. Lesões nas brânquias e a consequente hipóxia pode ser uma das 

razões para hipoatividade nos organismos (SHAW e HANDY, 2011; BOYLE et al., 

2013). Entretanto, é provável que este não seja o caso do nosso estudo, já que as 

brânquias deste animal tornam-se funcionais após 14 dias pós-fecundação (JONZ 

e NURSE, 2005).  
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BARRETO (2013) avaliou o efeito do redutor MGF no perfil 

comportamental de zebrafish adulto. Os peixes foram expostos a MGF por injeção 

intraperitoneal e o volume administrado foi de 7 µL em uma concentração de 20 

mg/kg. O estudo revelou que a MGF não causou efeitos no comportamento do 

animal.  

O aumento da atividade locomotora das larvas no ciclo claro, nesse 

estudo, mostrou ser possível a toxicidade neurocomportamental dos agentes 

redutores e de suas respectivas AuNPs, sendo as CITR-AuNPs as que 

demonstraram maior efeito no comportamento dos animais, porém como esse 

efeito foi similar ao redutor CITR, a toxicicidade neurocomportamental pode ser 

atribuída ao redutor. Nossos dados sugerem que o efeito no comportamento das 

larvas de zebrafish não está relacionado com íons de Au, pois os redutores RESV 

e MGF causaram mais efeito nas larvas do que suas respectivas nanopartículas. A 

alteração comportamental das larvas pode ter sido causada pelo impacto das 

amostras no desenvolvimento do sistema nervoso.  

São necessários mais estudos para compreender a forma como o 

sistema nervoso é impactado, além disso é necessário avaliar o comportamento 

das larvas após os embriões serem expostos as amostras no FET Test, onde as 

amostras não são injetadas nos organismos.  
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7 CONCLUSÃO 

 

A crescente produção, uso e liberação de nanopartículas no meio 

ambiente constituem um risco para os ecossistemas aquáticos e sua biota. Assim, 

é necessário aprofundar pesquisas relacionadas à área de nano-ecotoxicologia a 

fim de fornecer recomendações para regulação e controle ambiental que 

possibilitem a proteção tanto da biota aquática quanto da integridade do 

ecossistema. Neste estudo avaliamos a toxicidade de nanopartículas de ouro 

reduzidas e estabilizadas com fitoquímicos em células de mamíferos, 

microcrustáceos aquáticos e zebrafish.  

A nanotecnologia verde provou ser uma ferramenta valiosa na síntese 

AuNPs, não exigindo o uso de outras substâncias, pois os elétrons disponíveis dos 

fitoquímicos RESV e MGF forneceram energia suficiente para reduzir o sal de ouro.  

O tamanho dos núcleos das AuNPs foi medido por Microscopia 

Eletrônica de Transmissão (MET) e as imagens indicaram que as CITR-AuNPs e 

as RESV-AuNPs são predominantemente esféricas e homogêneas, e as MGF-

AuNPs apresentaram variação na morfologia e no tamanho. 

O potencial zeta negativo demonstrou a repulsão eletrostática entre as 

AuNPs, impedindo a colisão e a precipitação da suspensão coloidal, o que garante 

sua estabilidade. 

A toxicidade das AuNPs variou de acordo com o ensaio e com o modelo 

in vitro e in vivo. No ensaio de citotoxicidade em células de roedores, o índice de 

citotoxicidade foi obtido das CITR-AuNPs.  

Para Daphnia similis, as amostras que causaram efeito tóxico agudo 

foram os redutores RESV e MGF, as CITR-AuNPs e as RESV-AuNPs, sendo os 

redutores mais tóxicos que as nanopartículas, portanto a toxicidade das RESV-

AuNPs pode ser atribuída ao seu agente redutor. Este estudo constatou a 

acumulação das AuNPs no trato intestinal de Daphnia similis.  O contato entre as 

amostras e as células epiteliais intestinais podem ter ocasionado danos nas 

microvilosidades, e podem ter penetrado nas células epitelias intestinais, causando 

estresse oxidativo e como resultado, a toxicidade observada.  

Os cladóceros são parte essencial das teias alimentares, pois são o elo 

entre os produtores e outros consumidores. Como esses organismos acumulam 
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AuNPs no trato intestinal, é necessário atenção a esse ponto. A transferência de 

nanopartículas pela cadeia alimentar é uma preocupação primordial, pois coloca 

em risco a saúde do ecossistema. 

As RESV-AuNPs causaram efeito tóxico agudo para embriões de 

zebrafish. A toxicidade foi relacionada com o acúmulo das RESV-AuNPs no córion, 

impedindo as trocas gasosas, resultando em efeitos tóxicos que causaram o atraso 

no desenvolvimento embrionário, o atraso da eclosão e consequentemente a 

letalidade dos organismos. O ensaio onde os embriões de zebrafish foram expostos 

as amostras sem a presença do córion, e o ensaio em que os organismos foram 

injetados com as amostras, foram utilizados para complementar a avaliação da 

toxicidade das AuNPs. Esses ensaios apresentam uma opção alternativa para 

avaliar a toxicidade das amostras, de maneira relevante para estudo pré-clínico, 

mas levando em consideração a questão ambiental, os ensaios são irrealistas.  

Ensaios comportamentais podem ser usados para avaliar os efeitos de 

diversas substâncias. As larvas de zebrafish apresentaram alteração 

comportamental, como aumento da atividade locomotora no ciclo claro em todas as 

amostras. A toxicidade neurocomportamental foi atribuída aos agentes redutores 

CITR, MGF e RESV. Mudanças no comportamento da atividade locomotora podem 

afetar os peixes de forma negativa, portanto, mais estudos são necessários para 

compreender como o sistema nervoso é impactado. 

Este estudo demonstrou a importância de avaliar a toxicidade das 

amostras em organismos diferentes, pois Daphnia similis apresentaram maior 

sensibilidade que zebrafish e células de mamíferos. Apesar de haver vários estudos 

sobre a toxicidade in vitro e in vivo de nanopartículas, há desafios experimentais 

para avaliar a toxicidade dos nanomateriais, portanto, mais estudos como 

quantificação do teor Au em Daphnia similis e em embriões de zebrafish, assim 

como ensaios com biomarcadores enzimáticos, são necessários para melhor 

compreensão dos potenciais riscos das nanopartículas aos seres humanos e ao 

meio ambiente.  
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