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Introdução 

Os termos nanociência e nanotecnologia correspondem à área do 

conhecimento que manipula a matéria em escala nanométrica, e referem-se ao 

estudo e às aplicações tecnológicas de objetos e dispositivos que tenham ao 

menos uma das suas dimensões físicas na ordem de alguns nanômetros 

(MELO; PIMENTA, 2004). A palavra nano, derivada do grego “anão”, é usada 

para designar um bilionésimo de metro e pode ser representado pela notação 

10-9 m (metro) ou  1 nm (um nanômetro) (ESTEVES; TIMMONS; TRINDADE, 

2004)  

Os sistemas nanoestruturados com tamanho inferior a 100 nm (STERN; 

MCNEIL, 2008), possuem propriedades físico-químicas incomuns, tais como 

grande área superficial, propriedades eletrônicas, forma e agregação (NEL et al 

2006). As propriedades físico-químicas não usuais dos sistemas 

nanoestruturados podem ajudar a entender o poder e o potencial da 

nanotecnologia. A redução de tamanho de um sistema nanoparticulado, sem a 

mudança na composição, proporciona aos materiais a aquisição de 

propriedades químicas, físicas, mecânicas e biológicas completamente 

distintas daquelas do material original.  

Indiscutivelmente, a nanotecnologia é uma das áreas da ciência que 

mais vem se desenvolvendo atualmente, fruto dos altos investimentos em 

pesquisa, sendo os maiores investidores e com maior nível de desenvolvimento 

os Estados Unidos, seguidos da Alemanha e Japão (PASCHOALINO; 

MARCONE; JARDIM, 2010; ZANETTI-RAMOS; CRECZYNSKI-PASA, 2008 ). 

De acordo com ROCCO (2001), a produção industrial anual deverá exceder a 



um trilhão de dólares, entre 2010 e 2015, requerendo aproximadamente dois 

milhões de trabalhadores. A nanociência e nanotecnologia servem de base 

para o desenvolvimento de muitos estudos, por meio do controle da estrutura 

atômica da matéria, e dessa forma, revolucionam o modo pelo qual materiais e 

produtos são criados, além de possibilitar utilizações nunca antes imaginadas 

(NAVA, 2010). 

 

Aplicações das nanopartículas 

As propriedades físico-químicas das nanopartículas oferecem um 

potencial ilimitado de aplicações com benefícios que permitem melhorar a 

qualidade de vida e também ajudar no tratamento e na preservação do meio 

ambiente, visto que há uma enorme expansão da pesquisa nesse novo campo 

interdisciplinar que, envolve biologia, física, química, engenharia, farmácia e 

medicina. 

Nesse sentido, podemos mencionar o uso das nanopartículas nas mais 

variadas áreas e produtos de consumo, como na fabricação de dispositivos 

eletrônicos, aditivos alimentares, produtos antibacterianos, engenharia de 

tecidos (LIU et al, 2011), na fabricação de embalagens (CHEN et al, 2006), em 

produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumes (MENARD; DROBNE; 

JEMEC, 2011), na medicina, no segmento de imagens em diagnósticos 

(CORMODE et al, 2010), também em pesquisas biológicas, como na detecção 

de biomoléculas em ensaios de DNA, imunoensaios e bioimagem celular 

(GARCIA, 2010; LIU, 2006), assim como nanocarreadores de agentes 

terapêuticos que atuam na liberação de fármacos e genes (BRIGGER; 

DUBERNET; COUVREUR, 2002, FADEEL; GARCIA-BENNETT, 2010, 

FARAJI; WIPF, 2009).  

Outra grande aplicação da nanotecnologia consiste nas novas 

formulações para o diagnóstico e tratamento do câncer, com o objetivo de 

aprimorar os métodos de detecção de tumores a aumentar a eficácia dos 

medicamentos utilizados atualmente (FERRARI, 2005). Assim, diferentes 

sistemas nanoestruturados têm sido utilizados para essa finalidade, incluindo 

nanopartículas inorgânicas (nanopartículas de ouro, nanopartículas 

magnéticas), nanopartículas poliméricas, nanopartículas lipídicas, lipossomas e 

os nanotubos de carbono.  



 Adicionalmente, os sistemas nanoestruturados têm sido utilizados na (i) 

prevenção de poluição ou de danos indiretos ao meio ambiente com o uso de 

nanomateriais catalíticos que aumentam a eficiência e a seletividade de 

processos industriais; (ii) no tratamento ou remediação de poluição, devido a 

grande área superficial de sistemas nanoparticulados podendo conferir 

excelentes propriedades de adsorção de metais e substâncias orgânicas com o 

uso de nanopartículas magnéticas;  e (iii) na detecção e monitoramento de 

poluição com a fabricação de sensores cada vez menores, mais seletivos e 

mais sensíveis para poluentes orgânicos e inorgânicos no meio ambiente. 

Estes sistemas podem ser aproveitados em processos de tratamento de 

efluentes industriais, de águas e solos contaminados (FRANK, 2004).  

 

As nanopartículas e o meio ambiente 

 

Apesar das perspectivas animadoras sobre os benefícios da 

nanotecnologia, a discussão sobre nanotoxicologia tem ganhado espaço na 

comunidade científica, como uma resposta a uma necessidade de mais 

informações, especialmente com relação à segurança desses materiais. 

Apesar dos 172.599 artigos publicados até o momento na base de dados ISI 

Web of Science Direct, apresentando os temas nanotecnologia, nanomateriais 

ou nanopartículas, apenas 22.381 destes tratavam sobre toxicidade ou 

toxicologia. Nesse sentido, a toxicologia dos nanomateriais torna-se uma nova 

fronteira em toxicologia das partículas, uma vez que, nosso conhecimento atual 

sobre os potenciais efeitos adversos das nanopartículas ainda é pequeno 

(STERN; MCNEIL, 2008). 

O efeito da utilização de produtos de natureza nanotecnológica, dentro 

da perspectiva da saúde pública e do meio ambiente, é pouco monitorado e 

nenhum governo desenvolveu, até o momento, uma regulamentação específica 

para tratar produtos em escala nanométrica, ou para os impactos sociais e 

ambientais desta nova tecnologia. Apesar da ampla gama de aplicações, ainda 

faltam informações sobre o impacto das nanopartículas na saúde humana e ao 

meio ambiente (BRAYDICH-STOLLE; HUSSAIN; SCHLAGER, 2005). É 

possível observar que o desconhecimento sobre a toxicidade destes sistemas 

nanoestruturados tem dificultado a criação de leis específicas para ordenar a 



produção, distribuição e descarte de produtos que contenham materiais 

nanoestruturados (PASCHOALINO; MARCONE; JARDIM, 2010; ZANETTI-

RAMOS; CRECZYNSKI-PASA, 2008). 

No Brasil, atualmente, não existem requisitos específicos para o registro 

de produtos de base nanotecnológica. Assim como na maioria dos países da 

Comunidade Européia e dos Estados Unidos, estudos e/ou discussões acerca 

da regulação dos produtos de base nanotecnológica estão ainda nas bases 

acadêmicas. Entretanto, a população precisa ser informada sobre os benefícios 

da nanotecnologia, bem como de seus riscos, e ter a garantia de que os 

possíveis riscos serão pesquisados e regulados (FRONZA et al, 2007). 

Com o rápido crescimento de novas aplicações, os sitemas 

nanoestruturados serão produzidos mundialmente em grandes quantidades e 

como consequência, a exposição humana a esses materiais aumentarão 

rapidamente. Assim, a insuficiência de dados sobre a toxicidade de 

nanomateriais dificulta a determinação da existência de riscos associados à 

exposição a estas estruturas. Deste modo, existe uma necessidade urgente de 

desenvolver metodologias que possam determinar a toxicidade de forma 

rápida, precisa e eficiente, com o intuito de avaliar o potencial efeito tóxico 

destes materiais emergentes (HU et al, 2009).  

Como já mencionado, as mesmas características que tornam as 

nanopartículas atrativas do ponto de vista de aplicação tecnológica podem ser 

indesejáveis quando essas são liberadas ao meio ambiente. Devido ao 

tamanho nanométrico destas estruturas, a difusão ocorre facilmente na água e 

no solo, o que também dificulta sua remoção por técnicas de filtração 

comumente utilizadas. As características físico químicas das nanopartículas 

podem também facilitar a entrada e o acúmulo nos organismos vivos. De modo 

geral, a biodisponibilidade, biodegradabilidade e toxicidade de novos 

nanomateriais devem ser evidenciadas (PASCHOALINO; MARCONE; 

JARDIM,2010). 

   A liberação de nanopartículas para o meio ambiente pode acontecer 

durante a fabricação de produtos, através de acidentes de trabalho durante a 

produção, ou mesmo como resíduos como mostra a figura 1.  



 

 

Figura 1 – Rotas de liberação de nanopartículas para o meio ambiente.  

 

Além disso, é necessário realizar a avaliação das tecnologias em 

desenvolvimento do ponto de vista do potencial de risco que possam 

apresentar, buscando conscientemente soluções e estratégias que eliminem ou 

minimizem os possíveis danos ao meio ambiente ou à saúde, principalmente 

daqueles que manipulam nanomateriais, seja em laboratórios de pesquisa, ou 

em grandes indústrias (FRANK, 2004). 

 

Exposição aos sistemas nanoestruturados 

As rotas de exposição aos materiais nanoparticulados podem variar 

dependendo da fonte e da forma de exposição (TSUJI et al, 2006). 

Basicamente, a avaliação do risco de exposição às nanopartículas envolve 

uma estimativa do potencial de exposição e caracterização do perigo. As 

potenciais zonas de exposição incluem a inalação, absorção dérmica e oral, e 

no caso de aplicações biomédicas, a via parenteral, como mostra a figura 2 

(STERN; MCNEIL, 2008).  

Assim, a grande oferta de produtos contendo nanopartículas pode levar 

a exposição por meio da pele, como o uso de cosméticos, cremes e protetores 



solares, ou mesmo a ingestão de alimentos que contenham estas substâncias 

nas preparações ou nas embalagens. A exposição também pode ocorrer em 

aplicações terapêuticas e diagnósticas como já mencionado anteriormente.  

 

 

 

Figura 2 – Rotas de exposição às nanopartículas. Adaptado de (HAGENS et al, 

2007). 

 

Deste modo, a toxicidade resultante da exposição às nanopartículas 

pode ocorrer em diversos órgãos, como pulmões, pele, rins, entre outros. É 

importante salientar que para a predição de toxicidade sistêmica após 

exposição não parenteral, a dose sistêmica é um importante parâmetro.  Assim, 

estudos abordando a translocação sistêmica de nanopartículas de locais de 

deposição estão começando a desvendar a dinâmica da interação organismo-

nanopartículas, e fornecer os meios para relacionar a exposição com os 

possíveis riscos (ELDER; OBERDORSTER, 2006). 

Devido à pequena dimensão das nanopartículas, presume-se que estas 

atravessem facilmente os tecidos, células e organelas, uma vez que o tamanho 

destes materiais é semelhante ao de muitas moléculas biológicas, como por 

exemplo, as proteínas.  



Park e colaboradores (2010) estudaram a interação de nanopartículas 

metálicas com os sistemas biológicos, e neste trabalho, os autores avaliaram a 

toxicidade de nanopartículas de prata in vivo utilizando camundongos. Após 

administração oral de formulações de diferentes tamanhos, foi possível verificar 

um aumento das respostas inflamatórias, assim como toxicidade em 

importantes órgãos, como fígado e rins. Dessa forma, fica evidente a 

necessidade de se compreender os mecanismos que determinam o 

comportamento das nanopartículas, não só para o desenvolvimento desta 

tecnologia, mas também na tentativa de predizer as respostas toxicológicas 

aos nanomateriais (FADEEL; GARCIA-BENNETT, 2010). 

Atualmente, os dados estatísticos mostram que mais de 1000 produtos 

ou linhas de produtos disponíveis no mercado já utilizam a nanotecnologia em 

sua produção (HSIAO; HUANG, 2011, JONES; GRAINGER, 2009). 

Consequentemente, com a produção de materiais contendo estruturas 

nanométricas aumentando exponencialmente, é inevitável que produtos em 

nanoescala, assim como seus sub-produtos acabem chegando ao meio 

ambiente (CHRISTIAN, 2004).  

De acordo com pesquisas realizadas por Rico e Colaboradores (2011), 

as condições ambientais podem influenciar nas concentrações de íons 

presentes em plantas, o que pode determinar também na absorção e acúmulo 

de materiais nanoparticulados. As plantas absorvem através do solo e da água, 

elementos essenciais e não essenciais, que acima de determinadas 

concentrações podem causar toxicidade. Uma vez armazenados nas plantas, 

elementos benéficos ou tóxicos podem ser transferidos destas para os 

consumidores, sendo dessa forma, o consumo de vegetais ou raízes, uma 

possível rota de exposição humana às nanopartículas. A absorção, 

translocação e acúmulo de nanopartículas nos vegetais dependem da espécie 

da planta, além do tamanho, tipo, composição química e estabilidade das 

nanopartículas. Alguns estudos já demonstram o acúmulo de nanopartículas 

insolúveis (cobre, níquel e nanotubos de carbono) em plantas comestíveis 

(CHEN et al, 2010, LEE et al, 2008, PARSONS et al, 2010). 

Em uma revisão realizada por Kahru and Dubourguier (2010) foi descrito 

que sistemas nanoestruturados feitos apenas com moléculas de carbono, 

chamados de fulerenos, em baixas concentrações, induziram a toxicidade em 



peixes. Dessa forma, faz-se imperativo o desenvolvimento de estratégias que 

avaliem os potenciais riscos causados por estes materiais presentes também 

no meio aquático (MOORE, 2006).  

 Com intuito de diferenciar os riscos das diferentes nanoestruturas em 

função da segurança do uso de nanopartículas, em 2007 o Comitê Científico de 

Produtos para Consumo da União Européia, classificou a utilização de 

nanopartículas em dois grupos: lábeis e insolúveis.  As lábeis são facilmente 

destruídas por condições físico-químicas previsíveis, no caso dos lipossomas, 

nanopartículas lipídicas e das nanopartículas biodegradáveis, enquanto as 

partículas insolúveis, como os nanotubos de carbono e nanopartículas 

metálicas são incapazes de se desestruturar nos meios biológicos.  

 Além disso, algumas características como estrutura química, tamanho e 

dose das nanopartículas também são fatores determinantes na toxicidade de 

diferentes sistemas nanoestruturados, e devem ser considerados quando se 

trata destes materiais (Fadeel; Garcia-Bennett, 2010). O dióxido de titânio 

(TiO2), um pó branco e inodoro, existe naturalmente na forma de anatase, rutilo 

e brookita. Nanopartículas preparadas com este metal podem conter apenas 

uma dessas estruturas, ou ainda uma mistura das três formas. Muitos trabalhos 

já demonstraram que as formas anatase e rutilo podem produzir diferentes 

respostas toxicológicas, sendo que a forma anatase tem mostrado maior 

toxicidade. Consequentemente, a resposta a estes materiais vai depender das 

formas cristalinas das estruturas e da proporção de cada uma delas na 

formulação (JIN; ZHU; WANG et al., 2008, WU; SUN; XUE, 2010). 

Além da diferença na composição química, Wu e colaboradores (2010) 

também atribuem a diferença na citotoxicidade gerada por nanopartículas de 

dióxido de titânio (TiO2) devido a diferença no tamanho destas estruturas. 

Baggs e colaboradores (1997), através de um estudo in vivo, demonstraram 

que nanopartículas com tamanho em torno de 20 nm tem a capacidade de 

gerar uma resposta inflamatória pulmonar maior do que as nanopartículas com 

tamanho de 250 nm.  

Como demonstrado por muitos autores, a toxicidade das nanopartículas 

está diretamente relacionada com a dose. Em um trabalho publicado por Park e 

colaboradores (2011), os autores avaliaram a toxicidade de nanopartículas de 

prata por meio de cultura de células, e descreveram que o aumento da 



toxicidade gerada por estas nanopartículas é diretamente proporcional a dose 

usada nos ensaios de toxicidade. 

 Dessa forma, a implementação de um processo sistemático para 

identificar o impacto de sistemas nanoestruturados sobre a saúde ambiental 

está se tornando um problema para as indústrias e os órgãos reguladores do 

governo. Portanto, o desenvolvimento comercial e a utilização de 

nanomateriais apresentarão novos desafios para empresas e governos em 

garantir a segurança dos produtos para os trabalhadores, para os 

consumidores e para o meio ambiente.  

Neste sentido, a comunidade científica é convidada a abraçar esta 

abordagem, desenvolvendo ferramentas que avaliem, ressaltando os 

benefícios e advertindo sobre medidas de prevenção que impeçam os 

possíveis impactos prejudiciais de materiais nanoestruturados. Com a 

divulgação do conhecimento, os governos e gestores ambientais terão as 

informações necessárias para fundamentar suas decisões na regulamentação 

ambiental em relação à nanotecnologia.  
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