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resumo 
 
 

A nanotecnologia é uma indústria em rápido desenvolvimento com um papel 
cada vez mais preponderante na sociedade, o que significa que a libertação de
nanomateriais no ambiente é inevitável. Neste tipo de indústria os materiais 
são produzidos ou modificados a uma escala nanométrica (1-100nm), exibindo 
novas propriedades e diversas aplicações em áreas como a biomedicina, 
electrónica e ambiente. Os benefícios dos nanomateriais são potencialmente 
enormes, mas pouco se sabe sobre a toxicidade ambiental destes produtos 
existindo uma crescente preocupação sobre os potenciais riscos para os 
ecossistemas e para a saúde humana. Até ao momento, a maioria dos estudos 
foram feitos em organismos aquáticos, utilizando apenas alguns tipos de 
nanomateriais. Um dos principais receptores dos nanomateriais no ambiente 
será o solo e os sedimentos, e claramente, o impacto destes produtos sobre a 
diversidade estrutural das comunidades microbianas do solo deve ser 
abordada, dada a importância das mesmas para a manutenção das funções 
deste compartimento. Assim, o objectivo do presente estudo foi, pela primeira 
vez, avaliar o efeito de uma vasta gama de nanomateriais orgânicos e 
inorgânicos sobre comunidades microbianas do solo. Para o efeito foi levado a 
cabo um desenho experimental em laboratório, em sistema de microcosmos. O 
solo utilizado no presente trabalho foi o solo artificial OCDE, que foi 
contaminado com os seguintes nanomateriais: carboxi metil celulose- CMC, 
carboxi metil celulose hidrofobicamente modificado- HM-CMC, polietilglicol 
hidrofobicamente modificado- HM-PEG, dodecil sulfato de sódio/brometo de 
didodecil dimetilamónio- SDS/DDAB, monolina/oleato de sódio-Mo/NaO, óxido 
de titânio- TiO2, silicato de titânio-TiSiO4, LumidotTM-CdSe/ZnS, nanopartículas
de ouro e o composto metálico Fe/Co em tolueno, estabilizado num líquido de 
castanha de acaju; utilizámos também como controlo solo humedecido com 
água desionizada e com dimetil sulfóxido (DMSO). As amostras foram 
incubadas em condições laboratoriais controladas durante um período de 30 
dias. O impacto sobre a estrutura da comunidade foi avaliado através da 
Reacção em Cadeia da Polimerase – Electroforese em gel de gradiente 
desnaturante (PCR-DGGE), após a extracção do DNA genómico total. Os 
fingerprints moleculares da comunidade foram estatisticamente analisados e 
os resultados mostram que a introdução de todos os nanomateriais testados 
afectou significativamente a diversidade estrutural da comunidade bacteriana
do solo, sendo as nanopartículas ouro, TiO2, CMC, HM-CMC, HM-PEG, e SDS 
aqueles que produziram efeitos significativamente mais elevados sobre a 
comunidade bacteriana. Estes resultados sugerem que uma ampla gama de 
nanomateriais representam um novo risco para as comunidades microbianas 
do solo. Mais estudos precisam ser realizados para compreender a forma 
como as comunidades microbianas do solo em ambientes naturais serão 
afectadas.  
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abstract 
 

Nanotechnology is a fast-developing industry with an increasing role in the 
society which means that the release of nanomaterials to the environment is 
inevitable. In this industry materials are modified or generated at the nanometer 
scale (1-100nm) displaying novel properties that have diverse applications in 
fields like biomedical, electronics and environment. The benefits of 
nanomaterials are potentially enormous but little is known about the 
environmental toxicity of nanotechnological products and many concerns have 
been raised about their potential risks. To date, most of the studies were made 
on aquatic organisms and using only a few types of nanomaterials. One of the 
main environmental receptor of nanomaterials will be the soil and the 
sediments and, clearly, the impact of these products on structural diversity of 
soil microbial communities must be addressed. The effects of nanomaterials in 
this community must be assessed since microorganisms play a key role in the 
environment, maintaining soil health, ecosystem production and function. The 
objective of this study, for the first time, was to evaluate the effect of a wide 
range of organic and inorganic nanomaterials on soil microbial communities. It 
was investigated in a microcosms experiment by independent cultivation 
analysis. The soil used in this experiment was the artificial OECD soil that was 
spiked with the following nanomaterials: carboxyl-methyl-cellulose-CMC, 
hydrophobically modified CMC-HM-CMC, hydrophobically modified 
polyethylglycol-HM-PEG, sodium dodecyl sulphate/didodecyl 
dimethylammonium bromide-SDS/DDAB, monoolein/sodium oelate-Mo/NaO, 
titanium oxide-TiO2, silicon titanium-TiSiO4, LumidotTM-CdSe/ZnS, gold 
nanorods and the Fe/Co magnetic fluid in toluene stabilized with cashew nut 
shell liquid; and we also used a control, soil with deionized water. The samples 
were incubated under controlled laboratorial conditions during a period of 30 
days. The impact on community structure was evaluated using Polymerase 
Chain Reaction - Denaturing Gradient Gel Electrophoresis (PCR-DGGE), after 
extraction of total genomic DNA.  Molecular community fingerprints were 
statistically analyzed and the results show that the introduction of all 
nanomaterials tested significantly affected the structural diversity of the 
bacterial communities, being gold nanorods, TiO2, CMC, HM-CMC, HM-PEG, 
and SDS those that have the highest effect on bacterial communities. These 
results suggest that a broad range of nanomaterials represent a new risk to soil 
microbial communities. Further studies need to be carried out to understand 
how soil microbial communities in natural soils will be affected and its 
necessary take some steps to diminish the damaging effect of nanomaterials.  
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Introdução Geral 
 

1.1. Nanomateriais: definição e aplicações 

 

 Com o desenvolvimento da nanotecnologia grandes quantidades de novos 

materiais, designados nanomateriais (NMs), irão ser produzidos e libertados no 

meio ambiente. Nos últimos anos a nanotecnologia converteu-se numa importante 

disciplina em diferentes áreas como a Física, a Biologia, a Química e a 

Engenharia, representando actualmente um dos temas de maior interesse em 

todo mundo devido ao seu enorme potencial para os mais variados sectores. A 

nanotecnologia centra-se na produção de novos materiais com dimensões na 

escala dos nanómetros (nm), em que a capacidade de controlar estruturas desde 

o nível atómico até aos 100 nm permite a produção de materiais com novas 

propriedades físico-químicas, diferentes das apresentadas pelos mesmos 

materiais existentes em escalas superiores (Conde, 2004; Handy et al., 2008). Os 

NMs sempre existiram no meio ambiente, originados quer a partir de fontes 

naturais quer de fontes antropogénicas. Os NMs de origem natural são formados 

por uma grande diversidade de processos geológicos e biológicos. Mecanismos 

geológicos incluem actividade vulcânica (poeiras vulcânicas), alterações físico-

químicas e processos de erosão do solo, que produzem normalmente 

nanopartículas inorgânicas. Os mecanismos biológicos produzem sobretudo 

nanomoléculas orgânicas. Proteínas/péptidos, DNA/RNA e vírus são exemplos de 

entidades biológicas da ordem dos nanómetros (Handy et al., 2008).  

 Nanomateriais são assim definidos com base nas suas dimensões sendo 

que englobam todos os materiais com pelo menos uma das suas dimensões entre 

1nm a 100nm. Nanoestruturas com uma dimensão nesta escala são por exemplo 

os filmes ultrafinos, as monocamadas e superfícies. Com duas dimensões na 

escala dos nanómetros existem os nanotubos (eg. nanotubos de carbono), os 

nanofios e as nanofibras. As nanopartículas (eg. fulerenos e dendrímeros) são os 

principais materiais com 3 dimensões (Conde, 2004; Handy et al., 2008).  

Existem dois métodos principais para a preparação de nanomateriais, 

designados por bottom up e top down. O método bottom up consiste na 
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construção do nanomaterial a partir dos seus componentes mais básicos, isto é, 

átomo por átomo ou molécula a molécula. Por vezes os átomos organizam-se 

espontaneamente (self-assembly) formando estruturas bem definidas de tamanho 

nanométrico. O método top down baseia-se na eliminação do excesso de volume 

do material para dimensões nanométricas através, por exemplo, de técnicas de 

litografia (Poole Jr. e Owens, 2003; Martins e Dulley, 2008).  

 Os benefícios dos NMs são potencialmente enormes o que impulsionou a 

sua aplicação numa vasta gama de produtos e processos como: a 

nanoengenharia de partículas de titânio para painéis solares e tintas; o 

desenvolvimento de implantes e de superfícies para a engenharia de tecidos 

biológicos, a aplicação de nanotubos de carbono em pneus; a aplicação de 

nanofibras de carbono como protectores de tecidos; o desenvolvimento de 

nanofios metálicos supercondutores; fulerenos e dendrímeros utilizados como 

distribuidores de drogas no organismo; a remediação de águas com 

nanoparticulas bi-metálicas e ainda a inclusão de nanomateriais à base de óxido 

de titânio ou de proteínas em sabonetes, champôs e detergentes (Wiesner et al., 

2006; Heiden et al., 2007; Handy et al. 2008; Kerman et al., 2008; Wittmer et al., 

2008; Zhang et al., 2009; Wang et al., 2009). No entanto existe uma crescente 

preocupação associada ao reconhecimento de que a produção, utilização, e 

eliminação destes NMs possam levar à sua dispersão no ambiente em 

concentrações capazes de induzirem efeitos na saúde humana e nos 

ecossistemas (Wiesner et al., 2006; Klaine et al., 2008). A libertação de NMs para 

os diferentes compartimentos ambientais pode ocorrer por vias não-intencionais 

(e.g. emissões atmosféricas ou de resíduos industriais) ou por vias intencionais 

(e.g. tecnologias de remediação de solos contaminados ou de tratamento de 

efluentes) (Klaine et al., 2008; Shah e Belozerova, 2008). A toxicidade e 

ecotoxicidade dos NMs é assim uma preocupação actual e que exige uma 

abordagem multidisciplinar. É necessário perceber o comportamento físico-

químico destas partículas em função do seu tamanho, forma e superfície; as 

interacções das partículas com outros materiais e matrizes ambientais como 

água, sedimentos e solos, a sua mobilidade e destino no ambiente, entre outros 

aspectos. O conhecimento sobre a interacção de factores abióticos (e.g. 



   

 3

temperatura, pH, matéria orgânica, salinidade ou força iónica etc.) na 

toxicidade/ecotoxicidade dos nanomateriais é igualmente escasso (Handy et al., 

2008).  

 

1.2. Nanomateriais: avaliação ecotoxicológica 

 

 Até ao momento poucos estudos foram publicados sobre o impacto dos 

NMs no ambiente e a maioria das avaliações foi feita com organismos aquáticos e 

está limitada a apenas alguns compostos como fulerenos, nanotubos de carbono, 

óxidos de titânio e outros metais, que estão já disponíveis comercialmente (Tong 

et al., 2007; Handy et al, 2008; Johansen et al, 2008). Adicionalmente, os estudos 

realizados para o compartimento aquático são, na sua maioria, com espécies de 

água doce, sobretudo de invertebrados, como Daphnia magna, utilizadas em 

testes ecotoxicológicos padronizados, (e.g. Lovern e Klaper 2006; Oberdörster et 

al. 2006). Na maioria destes estudos os NMs utilizados, sobretudo fulerenos e 

óxidos de titânio, sofreram uma pré-solubilização num solvente orgânico, como o 

THF (Tetrahidrofurano), devido à baixa solubilidade destes materiais na água. 

Contudo, surge a dúvida, na atribuição da toxicidade observada ao NM ou ao 

solvente (Oberdörster 2004; Lovern e Klaper 2006). Assim, e para tentar 

contrariar a controvérsia associada à utilização de solventes orgânicos, vários 

autores têm utilizados diversas metodologias como a sonicação, a agitação 

mecânica durante períodos longos ou a filtração, para preparar as suspensões 

aquosas de NMs (e.g. TiO2 e fulereno C60) a serem utilizadas em testes 

ecotoxicológicos (Lovern e Klaper 2006; Oberdörster et al. 2006).  

Ao nível dos produtores das cadeias tróficas de água doce e marinhas, os 

estudos são bastante mais reduzidos; Hund-Rinke e Simon (2006) expuseram a 

alga Desmodesmus subspicatus a nanopartículas de titânio determinando um 

EC50 de 44mg L-1 enquanto que Wang et al., (2008) testaram a toxicidade de 

óxido de titânio e de quantum dots (QDs) em Chlamydomonas reinhardtii, 

verificando que a toxicidade do óxido de titânio foi cerca de dez vezes inferior, à 

da sua partícula de dimensões nanométricas. A uma concentração de 1 mg L-1 os 

QDs provocaram uma inibição significativa do crescimento da alga, enquanto que 
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a uma concentração dez vezes inferior, este nanomaterial induziu a peroxidação 

lipídica das células algais e a expressão genética. Contudo, ficou por determinar 

se os mecanismos de toxicidade para ambos os compostos eram semelhantes ou 

não. Relativamente ao ambiente marinho, Scarano e Morelli (2003) constataram a 

formação de nano-cristais estáveis, no fitoplâncton marinho quando exposto a 

cádmio (Cd), com formação de agregados de nanopartículas na parede celular.  

O primeiro estudo realizado em vertebrados, foi feito por Oberdörster 

(2004) com a espécie de peixe de água doce Micropterus salmoides, seguido por 

vários outros autores com diferentes espécies mas na maioria usando C60 (e.g. 

Oryzias latipes e Pimephales promelas) (Oberdörster et al. 2006; Zhu et al. 2006). 

O efeito sub-letal do TiO2 e de nanotubos de carbono em Oncorhynchus mykiss 

foi também estudado (Federici et al. 2007; Smith et al. 2007). No que concerne 

ainda ao ambiente marinho, poucos estudos foram igualmente realizados. 

Kashiwada (2006) expos ovos do peixe medaka japonês (Oryzias latipes) a 

nanopartículas fluorescentes feitas de poliestireno (30mg L-1), num gradiente de 

salinidade verificando que, surpreendentemente, com o aumento de salinidade a 

toxicidade aumentava assim como a tendência das partículas se agregarem. Este 

estudo veio demonstrar que a agregação das nanopartículas em função da 

variação dos níveis de determinados parâmetros físico-químicos (e.g. salinidade) 

é um aspecto a ter em conta na toxicidade.  

A nível do compartimento terrestre os estudos publicados relativos à 

avaliação ecotoxicológica dos NMs são igualmente escassos, sobretudo devido à 

falta de métodos analíticos que permitam caracterizar as exposições efectivas na 

matriz terrestre. Uma grande dificuldade no compartimento terrestre consiste em 

garantir uma mistura homogénea dos NMs no solo. É necessária mais 

investigação sobre o destino, transporte e transformação dos NMs na matriz 

terrestre de modo a ser possível quantificar as doses e assim determinar curvas 

de dose-resposta reais (Klaine et al., 2008). A maioria dos estudos em 

organismos terrestres foi efectuada com plantas e nemátodes. Yang e Watts 

(2005) avaliaram a fitotoxicidade de nanopartículas de alumina com e sem 

revestimento de fenatreno, um dos principais constituintes dos hidrocarbonetos 

policíclicos aromáticos (PAHs) que existem associados a partículas atmosféricas, 
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medindo o alongamento das raízes em cinco espécies de plantas: Zea mays 

(milho), Cucumis sativus (pepino), Glycine max (soja), Brassica oleracea (couve), 

e Daucus carota (cenoura). Ficou demonstrado que o revestimento das 

nanopartículas de alumina com fenantreno, não alterou o tamanho dos 

agregados, mas alterou características da sua superfície, responsáveis pela 

toxicidade, a qual passou a ser inferior. Provavelmente a menor toxicidade deveu-

se ao facto de que quando as nanopartículas são revestidas com fenantreno a 

sua superfície é alterada através da interacção com os grupos hidroxil livres. 

Zengh et al (2005) estudaram o efeito do óxido de titânio (TiO2) e das suas 

nanopartículas na germinação e crescimento de sementes de espinafre através 

da medição da taxa de germinação e dos índices de germinação e vigor das 

sementes. As nanopartículas de TiO2 aumentaram significativamente a 

germinação das sementes e o crescimento das plantas, em tratamentos com 

concentrações de 0,25 - 4 mg L-1, em tratamentos com concentrações mais 

elevadas verificou-se um decréscimo dos mesmos parâmetros. Os efeitos das 

partículas de TiO2 não foram significativos. Lin e Xing (2007) analisaram o efeito 

de cinco nanopartículas diferentes (nanotubos de carbono com parede múltipla, 

alumínio, alumina, zinco e óxido de zinco) na germinação e crescimento radicular 

de 6 espécies de plantas (rabanete, couve, azevém, alface, milho, e pepino). 

Estes autores verificaram que o Zn inibia a germinação no azevém e o ZnO no 

milho, a uma concentração de 2000mg L-1. O Zn e o ZnO provocaram os maiores 

efeitos ao nível da germinação e crescimento da planta com um IC50 entre 20 a 50 

mg L-1 dependendo da planta. Zhu et al. (2008) puderam confirmar que plantas de 

abóbora-menina eram capazes de absorver nanopartículas de Fe3O4, quando 

expostas a este nanomaterial numa suspensão aquosa. As nanopartículas foram 

capazes de se translocar através dos tecidos da planta, mostrando uma tendência 

para se acumularem preferencialmente na raiz e nas folhas. Contudo, o mesmo 

não se observou quando as plantas foram cultivadas em solo e areia, tendo a 

suspensão de Fe3O4 sido adicionada a este substrato. A forte adsorção das 

nanopartículas às partículas minerais e/ou matéria orgânica pode ter sido 

responsável pela diminuição da biodisponibilidade do nanomaterial para a planta. 
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Os nemátodes têm vindo igualmente a ser utilizados na avaliação 

ecotoxicológica de NMs em organismos do solo. Roh et al. (2009), investigaram o 

efeito de nanopartículas de prata (Ag) sobre vários parâmetros (sobrevivência, 

crescimento, reprodução e expressão genética) da espécie Caenorhabditis 

elegans. Verificaram que as nanopartículas de Ag eram tóxicas para a espécie, 

provocando uma diminuição drástica no seu potencial de reprodução a 

concentrações de 0,1-0,5 mg L-1 de Ag. Estes autores verificaram ainda 

alterações na expressão genética que poderá estar relacionado com a diminuição 

da capacidade reprodutiva, sendo o stress oxidativo o mecanismo de toxicidade. 

No estudo de Wang et al. (2009), a espécie Caenorhabditis elegans foi uma vez 

mais utilizada para testar a toxicidade de nanopartículas de ZnO, Al2O3 e TiO2, e 

dos respectivos materiais em dimensões superiores. Todas as partículas 

metálicas foram tóxicas para a espécie inibindo o crescimento e principalmente a 

capacidade reprodutiva. Obtiveram um LC50 ligeiramente diferente entre o ZnO 

(2,2 mg L-1) e o nano-ZnO (2,3 mg L-1), mas significativamente diferente entre o 

Al2O3 (153 mg L-1) e o nano-Al2O3 (82 mg L-1) e entre TiO2 (136 mg L-1) e o nano-

TiO2 (80 mg L-1). Os compostos metálicos na forma de nanomateriais revelaram 

uma maior toxicidade para o nemátode. 

Scott-Fordsmand et al. (2008) avaliaram os efeitos letais e sub-letais de 

nanotubos de carbono de parede dupla (DWNT) e do fulereno C60 na espécie 

Eisenia veneta. O parâmetro mais afectado foi a reprodução através da 

administração de nanotubos em alimentos com concentrações acima de 37 mg 

DWNT Kg-1. Ainda em oligoquetas Peterson et al. (2008) verificaram que a 

bioacumulação de nanotubos de parede simples (SWNT) e de parede múltipla 

(MWNT) foi mínima. Tal facto pode dever-se a uma forte adsorção dos nanotubos 

de carbono à matéria orgânica do solo, não tendo sido possível demonstrar se os 

mesmos foram mobilizados pelos ácidos do tubo digestivo.  

Na maioria dos estudos para determinar a toxicidade em organismos do 

solo os nanomateriais foram adicionados ao solo através de suspensões aquosas 

e não foi feita qualquer caracterização física dos mesmos, pelo que não é 

possível inferir se de alguma modo a distribuição do material foi homogénea e 

sobre o seu estado físico.  
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Considerando a comunidade microbiana do solo, Tong et al. (2007) 

avaliaram os efeitos tóxicos de nanopartículas de fulereno (C60 e nC60) medindo 

parâmetros como a respiração do solo, biomassa microbiana, análise de ácidos 

gordos dos fosfolípidos PLFA (do inglês: phospholipid fatty acids), actividade 

enzimática e perfil do DNA da comunidade microbiana. Ao analisarem o perfil de 

DNA e de ácidos gordos dos fosfolípidos, da comunidade microbiana do solo 

verificaram que o nC60 teve pouco impacto sobre a mesma, após uma exposição 

de 30 dias a 1 mg C60 g-1 de solo. Também Johansen et al. (2008) analisaram o 

efeito de nC60 (0, 5, 25 e 50 µg g-1), adicionando a um solo natural aos 0, 7 e 14 

dias de incubação, na comunidade microbiana do solo. Estes autores verificaram 

que as unidades formadoras de colónias (UFC) sofreram uma redução 

significativa, imediatamente após a adição de fulerenos ao solo. Contudo, as 

diferenças entre tratamentos estavam reduzidas após 23 dias. As bactérias de 

crescimento rápido foram as mais afectadas, o que, de acordo com este autores, 

poderá ser explicado pela formação de espécies reactivas de oxigénio, ou pela 

possível absorção das nanopartículas de fulereno a componentes essenciais 

como vitaminas, nutrientes ou metais, que deixaram de estar disponíveis para o 

crescimento das bactérias. A análise de perfil de bandas por DGGE, não revelou 

qualquer relação entre o número de bandas e as concentrações de fulereno 

testadas (Johansen et al., 2008). Shah e Belozerova (2008) estudaram o efeito de 

quatro NMs diferentes, o 3-aminopropil/sílica (nanopartículas de Si), o paládio 

numa matriz de hidróxido de alumínio (nanopartículas Pd), o ouro/dodecanetiol 

(nanopartículas Au) e pó de cobre (nanopartículas Cu), na comunidade 

microbiana do solo. O efeito destes nanomateriais foi testado ao nível do número 

de unidades formadoras de colónias, do fingerprint metabólico (Biolog) e do perfil 

dos metil esteres dos ácidos gordos (FAME). Os resultados demonstraram a 

ausência de efeitos significativos induzidos pelas duas concentrações testadas 

[0,013% (v/v) e 0,066% (v/v)] mesmo sendo a concentração mais alta 5 vezes 

superior à concentração mais baixa.  

Outros estudos com bactérias em meios de cultura ou meios aquosos têm 

vindo a ser publicados, no intuito de demonstrar as propriedades anti-microbianas 

das mais diversas nanopartículas. De facto é reconhecido que os NMs, interagem 
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com os microrganismos através de uma grande diversidade de mecanismos, os 

quais incluem: interacções directas com as células microbianas (e.g. interrupção 

do transporte transmembranar de electrões; alteração da parede celular; oxidação 

de componentes celulares) ou indirectamente através da produção de espécies 

reactivas de oxigénio (Li et al., 2008). Entre os NMs com propriedades anti-

microbianas apontados por estes autores encontram-se o TiO2, as nanopartículas 

de prata (nAg), os fulerenos e os nanotubos de carbono. Choi et al. (2008) por 

exemplo mostraram uma forte inibição do crescimento quer de bactérias 

nitrificantes, quer de E. coli, resultante da exposição a nanopartículas de prata. 

Dada a vasta aplicação das nanopartículas de prata, estes autores demonstraram 

o perigo que as mesmas podem representar para as estações de tratamento de 

águas residuais, na medida em que estas bactérias têm um papel fundamental na 

remoção de resíduos orgânicos. Kang et al. (2009) demonstraram também a 

toxicidade de diversos NMs de carbono (nanotubos de carbono de parede 

simples; nanotubos de carbono de parede múltipla, fase aquosa de nC60 e 

colóides de grafite) em bactérias gram-positivas e gram-negativas como Bacillus 

subtilis; Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, e Staphylococcus epidermis  

Em suma a grande maioria dos estudos sobre a toxicidade de NMs para a 

comunidade microbiana têm incidido sobretudo sobre os efeitos em espécies 

isoladas, num meio de crescimento óptimo. Poucos estudos têm avaliado o 

impacto destes compostos nas comunidades microbianas em condições 

ambientais, ou pelo menos em matrizes ambientais.  
 

1.3. Compartimento terrestre: parâmetros de avaliação da comunidade 
microbiana do solo 

 

 O compartimento solo encontra-se entre um dos mais ricos em espécies do 

ecossistema terrestre e pela sua importância funcional, reuniu um consenso 

generalizado sobre a necessidade de se proteger as suas funções naturais, como 

sejam a decomposição de matéria orgânica e reciclagem de nutrientes, a oferta 

de um substrato físico para a produção de alimento, a degradação de 

contaminantes, a protecção da qualidade de reservas de água subterrâneas entre 
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outras (Atlas e Bartha, 1997). Entre as várias comunidades edáficas destaca-se a 

comunidade microbiana que integra elementos chave de uma vasta gama destes 

processos (Gil-Sotres et al., 2005; Römbke et al., 2005). Esta comunidade, que 

constitui uma elevada percentagem da biomassa viva do solo, mantém a 

produção, função e saúde do ecossistema (Ekschmitt e Griffiths, 1998; Jones e 

Bradford, 2001; Johansen et al, 2008; Shah e Belozerova, 2008). 

 A comunidade microbiana, dada a sua importância no ecossistema 

terrestre, é normalmente utilizada como indicador na avaliação da qualidade do 

solo. A biomassa da população e a estrutura da comunidade microbiana são 

geralmente sensíveis a alterações que possam ocorrer no solo, em função de 

actividades antropogénicas (Winding et al., 2005). Os microrganismos têm a 

capacidade de responder a alterações ou situações de stress ambiental (e.g. 

libertação de contaminantes) através do desenvolvimento de espécies com 

capacidades favoráveis à sobrevivência nas novas condições ambientais, da 

dispersão de novas capacidades na comunidade por transferência horizontal de 

genes ou variando a actividade individual das diferentes espécies. Vários 

parâmetros podem ser utilizados para quantificar a biomassa, actividade e 

biodiversidade microbiana e deste modo avaliar o impacto que determinada 

alteração ambiental possa promover nesta comunidade.  

 A maioria da biomassa presente no solo é de origem microbiana (Ritz et 

al., 2009) sendo por isso um parâmetro essencial embora pouco sensível. Vários 

métodos têm sido utilizados para tentar quantificar a biomassa microbiana (Cmicro), 

como: a contagem directa de microrganismos ou de colónias através de 

microscopia, a determinação do quociente metabólico qCO2 ou do quociente 

Cmicro/Corg (Yan et al, 2003), o processo de fumigação por clorofórmio (FC) ou o 

método de medição da respiração induzida por adição de um substrato facilmente 

degradável (Martens, 1995). A maioria destes métodos é baseada na mediação 

do conteúdo em carbono (C) de uma amostra de solo ou do CO2 libertado pela 

respiração da biomassa microbiana. Além da biomassa microbiana outro 

parâmetro normalmente considerado é a actividade microbiana, aspecto 

fundamental, uma vez que os microrganismos desempenham um papel crucial 

nos diferentes ciclos biogeoquímicos. A actividade enzimática, por exemplo, é 
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bastante utilizada visto que a maioria das reacções bioquímicas que ocorrem no 

solo são levadas a cabo por enzimas produzidas pela biota (Schloter et al., 2003). 

A medição da actividade microbiana inclui ensaios enzimáticos em que há a 

degradação de substratos orgânicos adicionados às amostras de solo, por 

enzimas como as desidrogenases (ciclo do C), a urease (ciclo do N) as fosfatases 

(Ciclo do P), entre outras (Mondini et al., 2004). Processos como a mineralização 

do azoto e a nitrificação, são também utilizados para avaliar alterações nos 

grupos envolvidos no ciclo do azoto (Trap et al, 2009). No que refere à 

biodiversidade estrutural da comunidade microbiana os métodos dependentes de 

culturas têm sido postos de lado e a ecologia microbiana tem-se focado em 

métodos como análise de ácidos gordos dos fosfolípidos (PLFA) ou métodos 

moleculares (DGGE, TGGE, ou TRFLP) (Ahn e Peralta, 2009). Os PLFA são 

componentes da membrana celular na maioria dos microrganismos, quantificados 

individualmente são específicos para determinados grupos, permitindo uma 

avaliação grosseira da diversidade da comunidade microbiana do solo. Quando o 

conteúdo total de PLFAs é determinado permite obter uma avaliação indirecta da 

biomassa microbiana total (Bååth et al., 1992; Frostegård e Bååth, 1994). Os 

métodos moleculares utilizados na determinação da diversidade genética são 

normalmente baseados na amplificação dos fragmentos de DNA correspondentes 

aos genes que codificam o RNA ribossomal (16S rRNA), em bactérias. Assim, e 

para este efeito, vários métodos moleculares têm vindo a ser desenvolvidos entre 

eles: os perfis de restrição ou T-RFLP (do inglês: Terminal Restriction Fragment 

Length Polymorphism), a eletroforese em gel com gradiente de temperatura 

desnaturante ou PCR-TGGE (do inglês: Temperature Gradient Gel 

Electrophoresis), e a electroforese em gel com um gradiente químico 

desnaturante ou PCR-DGGE (do inglês: Denaturating Gradient Gel 

Electrophoresis). O PCR-DGGE, em particular, tem vindo a ser utilizado para 

monitorizar o impacto de agentes de stress na diversidade estrutural da 

comunidade microbiana do solo sendo recomendado pela OECD como método 

padrão pela OECD (2004). Esta técnica introduzida pela primeira vez por Muyzer 

et al. (1993) para analisar as comunidades microbianas em ambientes complexos, 

baseia-se na separação de fragmentos de DNA com o mesmo comprimento mas 
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com sequências diferentes que separam em diferentes níveis do gradiente 

(químico e/ou de temperatura), ficando retidos em diferentes pontos do gel de 

poliacrilamida, em função da separação da dupla-hélice desses fragmentos 

(Muyzer et al., 1993; Muyzer e Smalla, 1998; Gelsomino et al. 1999; Elsas et al. 

2006). A aplicação de PCR-DGGE para a formação de padrões de bandas tem 

sido demonstrada como sendo muito útil na avaliação das alterações induzidas 

pela introdução de químicos na estrutura da comunidade microbiana do solo 

(Muyzer et al., 1993; Heuer e Smalla, 1997; Gelsomino et al. 1999; Tong et al. 

2007). Uma grande vantagem desta técnica é que pode ser combinada a análises 

adicionais como por exemplo a excisão de bandas seguida da sua re-

amplificação, clonagem e sequenciação permitindo determinar quais os grupos 

taxonómicos mais afectados (Elsas et al. 2006). A principal desvantagem deste 

método é que apenas detecta uma pequena parte da diversidade na comunidade 

uma vez que o número de bandas que pode ser expresso com definição, num gel 

é bastante limitado, o que conduz à perda de informação (Winding et al., 2005). 

 

1.4. Objectivos e estrutura da dissertação 

 

 O declínio da biodiversidade microbiana do solo e as suas consequências 

na estrutura e função dos ecossistemas terrestres é ainda desconhecida, assim 

como se desconhece o impacto que a grande maioria dos NMs já produzidos, 

pode ter sobre esta propriedade do compartimento edáfico. Deste modo este 

estudo teve como objectivo avaliar as alterações na comunidade microbiana do 

solo, induzidas pela exposição a diferentes nanomateriais orgânicos e 

inorgânicos. Para o efeito, utilizou-se o solo artificial OECD (OECD, 1984), o qual 

foi contaminado com os diferentes NMs e incubado em condições laboratoriais 

durante 30 dias. Ao fim deste período, o perfil de bandas de cada amostra de 

solo, contaminado com cada NM em particular, foi obtido por DGGE (do Inglês: 

Denaturating gradient gel electrophoresis) 

  A presente dissertação é apresentada na forma de artigo, sendo por isso 

constituída por uma introdução mais alargada, que faz descrição da problemática 

associada à produção de nanomateriais, à sua libertação para o ambiente e aos 
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potenciais riscos que estes podem representar para os diferentes compartimentos 

ambientais. Esta secção é seguida pelos materiais e métodos, onde se faz uma 

descrição dos compostos avaliados, do desenho experimental aplicado e dos 

parâmetros e métodos moleculares utilizados. Seguidamente os resultados são 

apresentados e é feita a sua discussão, à luz da reduzida literatura disponível. 

 

 

Material e métodos 
 

2.1. Solo teste 
 

 O solo artificial padronizado OCDE (OECD, 1984) constituído por uma 

mistura de 70% de areia quartzítica, 20% de caulino, 10% de turfa, água e 

carbonato de cálcio para ajustar o pH a 6,0, foi utilizado como solo teste neste 

estudo. Este tipo de solo é bastante utilizado em ensaios ecotoxicológicos para 

avaliação dos riscos de substâncias químicas em compartimentos terrestres 

(Kula, 1997; Lock e Janssen, 2003). Previamente à preparação do solo a areia 

colocada a secar na estufa a uma temperatura de 105oC. A turfa foi peneirada a 

fim de preservar a fracção <4 mm para preparar o solo. Em seguida os vários 

componentes deste solo foram misturados e foi determinada a quantidade de 

carbonato de cálcio necessária para ajustar o pH e a capacidade de retenção 

hídrica do solo. Para ajustar o pH foi utilizado um gradiente de várias 

concentrações de carbonato de cálcio (0,2%; 0,4%; 0,6%; 0,8%; 1,0%) que foram 

adicionadas a uma porção de solo e devidamente homogeneizadas. 

Posteriormente, para avaliar o pH de cada mistura, pesou-se 10g de solo para 

copos de polipropileno e adicionou-se 50 ml de uma solução de KCl 1M (ISO, 

2005) em substituição à água destilada e de seguida as suspensões foram 

agitadas mecanicamente durante 30 min. Posteriormente as misturas foram 

deixadas em repouso, durante 1h, após o que o pH da solução foi medido com o 

auxílio de um medidor de pH WTW330/SET-2. A percentagem de carbonato de 

cálcio a adicionar ao solo, foi seleccionada com base nos valores de pH medidos. 

Para determinar a capacidade de retenção hídrica do solo foi utilizado o método 
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padronizado ISO 190/CS 4 N 0238 (ISO, 2005). Para o efeito amostras de solo 

OCDE foram colocadas em frascos com o fundo removido e substituído por papel 

de filtro. Os frascos foram imersos em água durante 3h. De seguida os 

respectivos frascos foram colocados em papel absorvente durante 2h, de modo a 

eliminar o excesso de água. A capacidade de retenção hídrica foi determinada 

através da perda de peso verificada por pesagem antes e após secagem a 105ºC, 

durante 24h (ISO, 2005). 

 

2.2. Nanomateriais 

 

 Neste trabalho testou-se o efeito de cinco nanomateriais orgânicos e cinco 

inorgânicos na diversidade estrutural da comunidade microbiana do solo. Assim 

os nanomateriais orgânicos foram: i) os polímeros carboxi metil celulose- CMC a 

2% (v/v), carboxi metil celulose hidrofobicamente modificado- HM-CMC a 2% 

(v/v), o polietilglicol hidrofobicamente modificado- HM-PEG a 2% (v/v); ii) as 

vesículas de dodecil sulfato de sódio/brometo de didodecil dimetilamónio- 

SDS/DDAB a 2% (v/v), e monolina/oleato de sódio-Mo/NaO a 1% (v/v). Como 

compostos inorgânicos testaram-se: i) o óxido de titânio- TiO2, o silicato de titânio-

TiSiO4, o LumidotTM-CdSe/ZnS (do inglês: quantum dots), as nanopartículas de 

ouro (do inglês: nanorods) e um composto bimetálico Fe/Co estabilizado em 

tolueno. O CMC, o HM-CMC, o HM-PEG e as vesículas e SDS/DDBA foram 

posteriormente diluídos para 1%.  

 O CMC (densidade de carga 80% a pH 8), HM – PEG (tamanho da 

partícula 1 nm, segundo Antunes et al., 2003), as vesículas de SDS/DDBA 

(tamanho da partícula 30nm segundo Antunes e tal., 2004), as vesículas de 

Mo/NaO (tamanho da partícula 60nm, segundo Borne et al., 2003), TiO2 (tamanho 

da partícula <100nm, com 99,9% de base metálica), o TiSiO4 (tamanho da 

partícula <50nm, 99,8% de pureza), LumidotTM CdSe/ZnS (5mg mL-1 tolueno), as 

nanopartículas de ouro (tamanho da partícula 10nm, a uma absorvância de 

750nm) e o fluído metálico Co/Fe, estabilizado em tolueno, e estabilizado em 

líquido de castanha de acaju (0,19 vol.%, 5 ml) foram fornecidos por Sigma-

Aldrich (St. Luís, Mo, USA), Akzo Nobel Surface Chemistry AB (Stenungsund, 
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Sweden), Sigma-Aldrich, Danisco Ingredients (Braband, Denmark) e Nu-Chek 

Prep, inc. (Elysian, MN, USA), Sigma-Aldrich, Sigma-Aldrich, NanopartzTM (Salt 

Lake City, UT, USA) e a STREM ChemicalsTM, respectivamente. 

 Todas as substâncias foram obtidas na forma de pó, excepto para o 

LumidotTM, o Co/Fe e as nanopartículas de ouro que foram ordenadas como 

dispersões em tolueno (para os dois primeiros) e em água destilada com 0,1% de 

ácido ascórbico e 0,1% do surfatante de brometo de cetiltrimetilamónia, como 

agente de cobertura, respectivamente. As suspensões stock dos polímeros foram 

preparadas misturando o polímero sólido em água Milli-Q®, com ajuda de um 

vórtex, antes do aquecimento a uma temperatura de cerca de 50oC, durante 

aproximadamente 30 min para facilitar a mistura. Após o aquecimento as 

substâncias foram sujeitas mais uma vez a mistura no vórtex. Após a repetição de 

3 a 5 ciclos (mistura no vórtex/aquecimento/mistura no vórtex), dependendo da 

consistência das amostras, estas foram centrifugadas a 25oC, durante 6h. A 

dispersão stock das vesículas de SDS/DDBA foi preparada da seguinte forma: 55 

ml da solução stock surfatante (Csurf, CSDS + CDDAB) com uma fracção molar 

de SDS correspondendo a 0.71 ((XSDS)CSDS/(CSDS+CDDAB)) foi preparada 

misturando uma solução de micelas de SDS e uma dispersão homogeneizada de 

DDBA. Isto resultou numa solução azulada de vesículas com carga aniónica net. 

As soluções de vesículas foram sonicadas durante 5 minutos.  

 

2.3. Desenho Experimental 

 

Para cada nanomaterial foram preparadas 3 réplicas de solo OCDE. Para o 

efeito pesaram-se 6g para cada réplica que foram adicionadas a frascos de 

polipropileno. Os nanomateriais orgânicos e inorgânicos e respectivas 

concentrações testadas estão descritos na tabela 1. A maioria dos nanomateriais 

foi adicionada aos solos, diluídos em água destilada (excepto o TiO2 e o TiSiO4). 

O volume de água destilada utilizado correspondeu ao volume que se tinha que 

adicionar ao solo para ajustar a sua humidade a 80% da sua capacidade de 

retenção hídrica máxima. As suspensões de nanomateriais de titânio foram 

preparadas em dimetilsulfóxido- DMSO e adicionadas ao solo na concentração a 
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testar neste solvente, após a humidade do solo ter sido ajustada para 80% da sua 

capacidade de retenção hídrica máxima, por adição de água destilada. 

Adicionalmente foram preparados 2 controlos negativos: um com água destilada - 

30 dias (1C) e outro com dimetilsulfóxido-DMSO- 30d (2D). As amostras de solo 

com os respectivos nanomateriais e controlos foram incubadas, durante um 

período de 30 dias, em condições laboratoriais controladas (temperatura: 20±2oC; 

fotoperíodo: 8hE:16hL). Durante o período de incubação a humidade do solo foi 

ajustada a cada dois dias. Ao fim dos 30 dias foram retiradas 2g de cada amostra 

(réplica) de solo que foram conservadas a -80ºC para posterior extracção do DNA 

genómico total.  

 

Tabela 1. Nanomateriais testados e respectivas concentrações adicionadas ao 

solo OCDE. 
Nanomaterial Concentração 

testada 
Numeração da 

amostra 

o polímero carboxi metil celulose- CMC 1% (v/v) 10 

o polímero carboxi metil celulose 

hidrofobicamente modificado- HM-CMC 

1% (v/v) 11 

o polímero polietilglicol hidrofobicamente 

modificado- HM-PEG 

1% (v/v) 12 

vesículas de dodecil sulfato de 

sódio/brometo de didodecil dimetilamónio- 

SDS/DDAB 

1% (v/v) 5 

Vesículas de monolina/oleato de sódio- 

Mo/NaO 

1% (v/v) 3 

óxido de titânio- TiO2 5mg Kg-1 7 

silicato de titânio-TiSiO4 5mg Kg-1 6 

LumidotTM-CdSe/ZnS 0,2l g-1 4 

nanoparticulas de ouro 0,2ml g-1 9 

composto bimetalico Fe/Co estabilizado em 

tolueno 
0,2l g-1 8 
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2.4. Extracção de DNA  

 

 No presente estudo o DNA genómico total do solo foi extraído das 

amostras de solo utilizando UltraClean Soil DNA Isolation Kit® (Mo Bio 

Laboratories, Inc; Carlsbad, CA, USA), seguindo as recomendações dadas pelo 

fabricante. O DNA extraído foi armazenado a -20ºC para as futuras aplicações. A 

confirmação da extracção de DNA e a sua integridade foi feita em gel de agarose 

corado com brometo de etídio. 

 

2.5. Amplificação por Reacção da Polimerase em Cadeia (PCR)  

 

 O DNA extraído foi amplificado através da Reacção da Polimerase em 

Cadeia (PCR). No primeiro PCR foram aplicados os primers universais 27-F (5′- 

AGA GTT TGA TCC TGG CTC AG -3′) e 1494-R (5′- TAC GGT TAC CTT GTT 

ACG AC -3′) para amplificar cerca de 1450pb do 16S rDNA, seguindo o protocolo 

estabelecido por Gomes et al (2008) com algumas alterações. O PCR foi 

realizado num MultiGene Gradient Thermal Cycler do LabNet (LabNet 

International Inc., Woodbridge, NJ). A reacção de PCR utilizada (25µl) para a 

primeira amplificação continha: 1µl de amostra de DNA, tampão PCR 1X 

(Fermentas), 0,2mM dNTPs, 3,7mM MgCl2, 2,5µg de albumina de soro bovino 

(BSA), 0,1µM de cada primer e 2,5U de Taq DNA polimerase (Fermentas). O 

termociclador foi programado para: desnaturação inicial a 94ºC por 5min, 30 ciclos 

de desnaturação a 94ºC 45seg, emparelhamento dos primers a 56ºC 45seg e 

extensão a 72ºC 1:30min e extensão final a 72ºC durante 10min. 

 O segundo PCR, nested PCR, foram utilizados primers universais para a 

região bacteriana V6-V8 do 16S rDNA, 968F-GC (5′-GC-clamp-AAC GCG AAG 

AAC CTT AC -3′) e 1401R (5'- GCG TGT GTA CAA GAC CC -3'), e seguiram o 

protocolo estabelecido por Heuer et al (1997), com algumas alterações. A reacção 

de PCR utilizada para a amplificação continha: tampão PCR 1X (tampão PCR 

sem MgCl2: tampão PCR com KCl2, 1:1), 2.75 mM MgCl2, 0.2 mM de dNTPs, 0.1 

uM de cada primer, 1 U de Taq Polimerase (todos os reagentes foram adquiridos 
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na MBI Fermentas, Vilnius, Lithuania). Acetamida (50%, 5uL) foi adicionada para 

facilitar a desnaturação da hélice dupla do DNA e para impedir a formação de 

estruturas secundarias. O PCR foi realizado num MultiGene Gradient Thermal 

Cycler (LabNet International Inc., Woodbridge, NJ). Desnaturação inicial a 94ºC 

por 4 min, seguido de 34 ciclos de desnaturação a 95ºC 1min, annealing a 53ºC 

1min e extensão a 72ºC 1:30min, extensão final a 72ºC durante 7min. Os 

produtos da amplificação foram analisados através de electroforese em gel de 

agarose e armazenados a -20ºC até a sua utilização. 

 

2.6. Análise de PCR-DGGE 

 

 Para o conjunto de amostras foram efectuados três géis de DGGE (CBS 

Scientific Company, Del Mar, CA, USA) segundo o protocolo realizado por Heuer 

et al (1997). As amostras foram separadas em 3 grupos: (1C, 2D, 6 e 7 com as 

respectivas réplicas a, b e c), (1C, 3, 4, 5 e 8) e (1C, 9, 10, 11 e 12). A 

electroforese horizontal foi realizada em tampão TAE 1X como tampão de corrida 

em gel de gradiente desnaturante de 28% (LOW) – 54% (HIGH), temperatura do 

tampão a 60ºC, tempo de corrida de 16h e voltagem constante de 160V. O gel de 

poliacrilamida era composto por 0.17% (vol/vol) de TEMED (Tetra-metil-

etilenodiamina), 0.03% (wt/vol) persulfato de amónio, Acrilamida – N,N`-

metilenobisacrilamida (60:1), tampão TAE 1X, 2% glicerol, 8 M ureia, e 20% 

(vol/vol) formamida. Os produtos do PCR foram aplicados em quantidades entre 

2-4µl e adicionado 5µl de tampão de carga para DGGE. Para a detecção das 

bandas nos géis foi usada uma coloração com prata em que as soluções 

utilizadas foram 10% (v/v) de etanol com 0,5% de ácido acético para a fixação, 

para a coloração 0,1% (wt/v) de nitrato de prata, a solução de desenvolvimento 

contendo 0,15% de formaldeído, 1,5% (wt/v) de NaOH e por fim a solução stop 

com 0,75% (wt/v) de carbonato de sódio. Após a coloração os géis foram 

digitalizados utilizando um aparelho de imagem molecular (Molecular Image FX 

apparatus, Bio-Rad Hercules, CA). 
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2.7. Análise estatística 

 

 Os géis de DGGE após a digitalização foram analisados com o software 

Gelcompar 4.0 (Applied Maths) como descrito por Smalla et al. (2001). A posição 

e a intensidade das bandas para cada tratamento, foram processadas no 

programa Excel (Microsoft). A intensidade da banda foi convertida em intensidade 

relativa dividindo a sua intensidade pela soma da intensidade de todas a bandas 

de cada coluna (amostra). O coeficiente de similaridade Bray-Curtis foi então 

calculado com base na intensidade relativa de cada banda. A análise de 

similaridades (ANOSIM) foi utilizada de modo a testar se há (R=1) ou não (R=0) 

uma separação entre as comunidades bacterianas nos diferentes tratamentos 

(Clarke, 1993). Neste caso a análise de similaridade dos perfis da comunidade 

bacteriana foi utilizada como meio de testar se existe uma separação, isto é, 

diferenças significativas entre a estrutura da comunidade bacteriana nos 

diferentes tratamentos do solo. O valor de R no ANOSIM varia deste 0 até 1 

sendo que os valores mais elevados indicam maior separação entre tratamentos. 

Normalmente valores de R > 0,75 são considerados bem separados, valores > 0,5 

são considerados moderadamente separados e valores < 0,25 fracamente 

separados (Ramette, 2007). As diferenças entre a estrutura da comunidade 

bacteriana foram avaliadas graficamente utilizando uma escala multidimensional 

não-métrica (MDS) (Yannarell et al. 2005) com o programa PRIMER 5 (Primer-E 

Ltd, Plymouth UK). 
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Resultados 
 

3.1. Diversidade estrutural das comunidades microbianas 

 

 Neste trabalho o efeito da contaminação do solo por nanomateriais 

orgânicos e inorgânicos na diversidade estrutural das comunidades microbianas 

foi avaliado através do estudo da análise dos “fingerprints” de DGGE. Os perfis de 

DGGE resultantes da separação dos fragmentos amplificados estão apresentados 

na figura 1 (A, B, C). A diversidade das comunidades bacterianas entre cada tipo 

de tratamento foi afectada de maneira diferente, o que se traduz em perfis de 

DGGE diferentes. O número de bandas e a posição das mesmas é usado para 

estudar a variabilidade dos efeitos dos nanomateriais nas comunidades 

microbianas.   
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Figura 1: Perfis de DGGE de fragmentos de genes de 16s rDNA amplificados a partir das 
amostras de solo contaminadas com os nanomateriais.1C- Controlo; 2D- amostra com DMSO; 3- 
Amostra com Monolina; 4- Amostra com Lumidot; 5- Amostra com SDS; 6- Amostra com TiSO4; 7- 
Amostra com TiO2; 8- Amostra com Fe/Co; 9- Amostra com Au; 10- Amostra com CMC; 11- 
Amostra com HM-CMC; 12- Amostra com HM-PEG.  
 

 

 Para além da variabilidade entre amostras também se verifica alguma 

variabilidade entre sub-amostras, principalmente entre as réplicas das amostras 

2D e 6. Podemos também verificar que entre o controlo com água e o controlo 

com DMSO a diversidade da comunidade é diferente.  

 Os resultados da análise de escala multidimensional (Non-metric 

Multidimensional Scaling - NMDS) baseados nos perfis de bandas do DGGE, de 

cada tratamento, são apresentados na figura 2 (A, B e C), sendo a fidelidade de 

cada um dado pelo nível de stress. Neste caso temos níveis de stress de 0.08, 

0.14 e 0.13. A figura A é a que apresenta menor fidelidade. As réplicas das 

amostras 6 e 2D encontram-se mais distantes entre elas do que as restantes 

amostras. 
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 Figura 2: Diagramas de ordenação (NMDS) das amostras dos perfis de DGGE.  
 

 O NMDS B e C mostram uma separação mais evidente entre os vários 

tratamentos, em que podemos formar grupos entre sub-amostras que se dispõem 

em torno da amostra controlo (1C).  

 De modo a complementar a informação gráfica obtida pela NMDS aplicou-

se o ANOSIM obtendo um R Global de 0,327 para o Gel A, 0,896 para o Gel B e 

0,991 para o Gel C. O gel A é o que apresenta um menor valor de R Global. A 

tabela 1 representa o resultado do teste de Pairwise entre o grupo de 

nanomateriais e controlo em cada perfil de DGGE (A, B e C).  
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Tabela 1: Analise estatística ANOSIM dos valores de similaridade de Bray-Curtis 

(R) dos vários tratamentos com nanomateriais e o controlo 30 dias após a 

contaminação dos solos. 
Controlo vs. Tratamento Estatística R 

2D 0,296 

3 0,815 

4 0,667 

5 0,926 

6 0,556 

7 1 

8 0,667 

9 1 

10 1 

11 1 

12 1 
1C- Controlo; 2D- amostra com DMSO; 3- Amostra com Monolina; 4- Amostra com Lumidot; 5- Amostra com SDS; 
6- Amostra com TiSO4; 7- Amostra com TiO2; 8- Amostra com Fe/Co; 9- Amostra com Au; 10- Amostra com CMC; 
11- Amostra com HM-CMC; 12- Amostra com HM-PEG  

 

 

 Os resultados obtidos pelo ANOSIM e o teste de Pairwiser (Tabela 1) 

revelam que os nanomateriais 7 (TiO2), 5 (SDS), 9 (Au), 10 (CMC), 11 (HM-CMC) 

e 12 (HM-PEG) apresentam os valores de R mais elevados quando comparamos 

controlo-nanomaterial, pelo contrário a amostra 6 (TiSiO4), a 4 (Lumidot), e a 8 

(Fe/Co) exibem os menores valores.  

 

 

Discussão  
 

 Estudos realizados anteriormente por vários autores demonstraram já o 

efeito nefasto de alguns nanomateriais no ambiente e nomeadamente na 

comunidade microbiana do solo (Tong et al., 2007; Handy et al, 2008; Johansen 

et al, 2008). Neste trabalho, a análise de fingerprints da comunidade bacteriana e 

a análise estatística foram utilizadas de modo a avaliar o efeito de uma gama de 

nanomateriais orgânicos e inorgânicos na estrutura da comunidade bacteriana do 
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solo. A análise dos perfis de DGGE, obtido a partir dos produtos de amplificação 

do gene 16S rDNA das amostras de solo, revelou um complexo e específico 

padrão de bandas, indicando diferenças na estrutura das comunidades 

bacterianas para cada nanomaterial. O baixo número de bandas obtido nos perfis 

de DGGE comparado com o que é normal encontrar em comunidades 

microbianas naturais é provavelmente resultado da utilização de um solo artificial. 

Tal facto pode ocorrer ainda que o mesmo tenha sido preparado com 

antecedência, havendo tempo para estabilização da comunidade microbiana. 

Contudo, este solo tem sido apenas utilizado para ensaios ecotoxicológicos com 

organismos invertebrados e plantas, não havendo por isso nenhum estudo, pelo 

menos que seja do nosso conhecimento, que tenha envolvido avaliações da 

estrutura, função e diversidade da comunidade microbiana do solo OCDE. A 

análise de similaridades (ANOSIM) dos perfis de DGGE, baseada na similaridade 

de Bray-Curtis, foi utilizada de modo a avaliar se ocorriam ou não diferenças 

significativas na diversidade estrutural da comunidade bacteriana do solo como 

resposta à contaminação com os diferentes nanomateriais. O valor de R no 

ANOSIM varia entre 0 e 1 onde os valores mais elevados indicam uma maior 

separação entre os tratamentos (Clarke, 1993). A análise comparativa entre os 

fingerprints da comunidade bacteriana baseada no ANOSIM sugere que a 

estrutura da comunidade bacteriana do solo se apresentou como sendo 

significativamente diferente entre tratamentos. Em sintonia com os dados obtidos 

com o ANOSIM a análise NMDS dos perfis de DGGE mostrou uma nítida 

separação entre as amostras de solo contaminadas com os diferentes 

nanomateriais e controlo. As comparações entre as amostras de solo 

contaminado com as nanopartículas de ouro, TiO2, CMC, HM-CMC, HM-PEG e 

SDS e o controlo revelaram valores de R elevados indicando um efeito mais 

significativo sobre a diversidade estrutural das comunidades bacterianas. Pelo 

contrário, para as amostras de solo contaminadas com os nanomateriais TiSiO4, 

Lumidot e o Fe/Co registaram-se valores de R menores. Aparentemente os 

nanomateriais inorgânicos, à excepção do TiO2 e das nanopartículas de ouro, 

exercem um efeito menor na comunidade microbiana.  
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 Os compostos com óxidos, como o TiO2 e o TiSiO4, foram dissolvidos em 

DMSO e este composto pode ser tóxico para a comunidade bacteriana, uma vez 

que existem estudos sobre o efeito tóxico deste solvente em microrganismos 

(Stratton, 1987; El Jay, 1996). Contudo, os resultados obtidos pelo teste de 

Pairwise sugerem que o impacto do DMSO nas comunidades foi pouco 

significativo, o valor de R comparando o controlo com DMSO e o controlo com 

água foi de 0,296, indicando que os efeitos observados foram provocados pelos 

nanomateriais.  

 A literatura em relação a maioria dos nanomateriais utilizados neste 

trabalho é muito escassa nomeadamente no que refere a impactos na 

comunidade microbiana do solo. Estudos com nanomateriais inorgânicos, como o 

TiO2 e o LumidotTM-CdSe/ZnS (do inglês: quantum dots), comprovaram já o efeito 

tóxico destes compostos em bactérias (Wei et al., 1994; Block et al., 1997; Kwak 

et al., 2001; Kloepfer et al., 2004). Em relação às nanopartículas de TiO2 vários 

estudos foram já publicados sobre a sua toxicidade em bactérias (e.g. Wei et al., 

1994; Block et al., 1997; Kwak et al., 2001), em que a presença de luz é um factor 

crucial no aumento da toxicidade destas nanopartículas (Adams et al., 2006). 

Kloepfer et al. (2004) investigaram a toxicidade de quantum dots (CdSe e 

CdSe/ZnS) conjugados com adenina e AMP, através de curvas de crescimento, 

por um período de 5h, em Escherichia coli e Bacillus subtilis. Os autores 

verificaram que a toxicidade em E. coli foi muito menor que no caso de B. subtilis, 

e que a recuperação do crescimento celular era acompanhada da perda de 

fluorescência e expulsão dos nanomateriais pelas células. Um estudo realizado 

com nanoparticulas de Ag demonstrou a capacidade de bactérias Gram-negativas 

expulsarem este tipo de materiais, tal dever ter acontecido no caso de E.coli 

(Kyriacou et al., 2004). Vários estudos provam o efeito tóxico de metais como o 

Cd e o Zn, constituintes dos quantum dots, na comunidade microbiana do solo 

tanto ao nível de estrutura, biomassa ou função (Kandeler et al., 2000; Li et al., 

2006). Uma vez comprovada a sua toxicidade no seu tamanho normal, era de se 

esperar que provavelmente as suas formas nanometricas também o fossem.  

 Estes autores estudaram os efeitos tóxicos de nanomateriais em meios de 

cultura e na maioria em espécies isoladas, não em matrizes ambientais, como o 
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solo. Os estudos na comunidade bacteriana em condições ambientais são muito 

escassos, um exemplo é o estudo efectuado por Shah e Belozerova (2008). Estes 

autores estudaram os efeitos de 4 nanomateriais, nomeadamente nanopartículas 

de ouro (Au) também estudadas neste trabalho, na comunidade microbiana do 

solo durante um período de 15 dias. Neste trabalho as nanopartículas de ouro não 

provocaram efeitos significativos na comunidade bacteriana do solo tanto ao nível 

do número de unidades formadoras de colónias, do fingerprint metabólico (Biolog) 

como do perfil dos metil esteres dos ácidos gordos (FAME). Pelo contrário no 

nosso estudo as nanopartículas de Au afectaram de modo significativo a estrutura 

da comunidade bacteriana do solo, isto pode ser explicado pelo facto de usar um 

solo artificial, devido a menor diversidade bacteriana apresentada. Apesar da 

utilização de um solo padronizado permitir a reprodutibilidade dos resultados, 

pode apresentar impactos superiores devido a baixa diversidade observada. 

Quando existe uma comunidade microbiana diversa alguns grupos podem 

substituir outros que foram afectados, o que pode não ser possível quando a 

diversidade é menor.  

 A técnica de PCR-DGGE tem sido utilizada com sucesso na avaliação dos 

impactos na estrutura da comunidade microbiana do solo, resultantes da 

introdução de compostos tóxicos neste compartimento (e.g. Sigler e Turco, 2002; 

Becker et al., 2006; Tong et al., 2007). Contudo, para um estudo mais detalhado 

sobre os grupos da comunidade bacteriana do solo que estão a ser afectadas 

pela introdução dos nanomateriais será necessário efectuar uma análise posterior 

de clonagem e sequenciação de fragmentos de ADN relevantes detectados no 

perfil de DGGE, permitindo a identificação dos grupos taxonómicos mais 

afectados. De modo analisar em maior profundidade os resultados obtidos na 

estrutura da comunidade microbiana, poderíamos avaliar também o impacto dos 

nanomateriais ao nível funcional da comunidade, através da medição da 

actividade enzimática (Albiach et al., 2000; Tayler et al., 2002) ou da utilização de 

placas Biolog (Garland e Mills, 1991; Haack et al. 1995; Kelly e Tate, 1998).  

 Em suma, como nos podemos aperceber pela literatura disponível a 

avaliação dos efeitos ecotoxicológicos dos nanomateriais está apenas no início, 

mas os estudos já efectuados identificaram vários efeitos adversos que suscitam 
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desde já uma preocupação crescente sobre a libertação destes materiais no 

ambiente. Um dos desafios consiste em alargar a variedade de organismos 

testados a todos os Filos, assim como a utilização de uma gama de novos 

nanomateriais. Outro desafio é tentar simular em condições laboratoriais o que 

poderá ocorrer num ambiente natural. A ecotoxicidade dos nanomateriais requer 

uma abordagem multidisciplinar. É necessário tentar perceber a química dos 

nanomateriais (tamanho, forma e área de superfície) e como estes se comportam 

em diferentes matrizes ambientais. 

 

 

Conclusão  
 

 Dado ao aumento da produção de nanomateriais de todos os tipos, existe 

uma preocupação crescente, que precisa de ser abordada, sobre a sua potencial 

libertação para o ambiente e os consequentes efeitos sobre a saúde dos 

ecossistemas. 

 No presente estudo foi avaliado o efeito de uma série de nanomateriais 

orgânicos e inorgânicos na estrutura da comunidade bacteriana do solo, utilizando 

um solo artificial, através da análise de fingerprints de DGGE e análise estatística. 

Os nossos resultados indicam que a estrutura da comunidade microbiana foi 

significativamente afectada por todos os nanomateriais. Aparentemente os 

nanomateriais inorgânicos, à excepção do TiO2 e das nanopartículas de ouro, 

exercem efeitos menores na comunidade microbiana do solo. 

 Ainda muito trabalho há a fazer em relação aos efeitos dos nanomateriais 

no compartimento terrestre e na comunidade microbiana. Trabalhos futuros 

deverão explorar os efeitos dos nanomateriais ao nível de parâmetros como 

biomassa microbiana e aspectos funcionais desta comunidade. São necessários 

também mais estudos sobre o destino, transporte e transformações dos 

nanomateriais, associada ao tipo de matriz utilizada.  
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