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Introdução 
A exposição humana e do meio ambiente aos 

nanomateriais (NM) é inevitável devido a sua ampla 
utilização nas diversas áreas tecnológicas e, como 
resultado, pesquisas na área nanotoxicologia 
ganham maior atenção. Entretanto, a variedade de 
NM e aplicações desenvolvidas não param de 
crescer, enquanto, poucos estudos são realizados 
para caracterizar os efeitos da exposição e 
identificar o potencial toxicológico.  

A Nanotoxicologia1 estuda as propriedades 
biológicas específicas dos NM. Estas propriedades 
dependem da relação entre suas propriedades 
físicas e químicas, seu transporte biológico, 
evolução no ambiente, pontos de entrada nos 
organismos, nos órgãos e células e resposta celular 
para a exposição.  

As nanopartículas (NPs) de óxido de cobre 
(CuO) apresentam elevada toxicidade aquática e 
são utilizadas na composição de tintas anti-
incrustantes para revestimentos de embarcações e 
plataformas petrolíferas offshore.2 Na tentativa de 
reduzir a toxicidade, degradação química/física e 
facilitar a manipulação foram preparados 
nanocompósitos (NC) de NPs de CuO encapsuladas 
com polianilina (PANI). 
Este trabalho tem como objetivo sintetizar, 

caracterizar e avaliar a toxicidade aquática das NPs 
de CuO, PANI e de NPs CuO encapsuladas com 
PANI (CuO/PANI). Os NM preparados foram 
caracterizados por Difração de Raios-x (DRX), 
Potencial Zeta e Microscopia Eletrônica de 
Transmissão (MET). Os testes de toxicidade foram 
realizados com o microcrustáceo de água doce 
Daphnia magna (a toxicidade aguda foi realizada de 
acordo com a NBR 12.713 – ABNT, 2004 e a 
toxicidade crônica será realizada de acordo com a 
ISO 10.706, 2000).  

Resultados e Discussão 
As NPs de CuO foram sintetizadas de acordo 

com o método de decomposição térmica com 
algumas modificações.3 Posteriormente as NPs de 
CuO foram encapsuladas com a PANI a partir 
polimerização em emulsão da anilina.4 A Fig 1 (a) e 
(b) mostram as imagens de MET das NPs de CuO e 
NC de CuO/PANI, respectivamente. Na imagem da 
Fig 1 (b) pode-se observar o encapsulamento das 

NPs de CuO com uma camada de PANI com 
espessura entre 5 nm e 10 nm. 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Imagens de MET a) NPs de CuO e b) NC 
de CuO/PANI. 

 
Os testes toxicidade aguda (Tab 1) mostraram 

que a PANI pode ser considerada não tóxica, 
enquanto, as NPs de CuO e NC de CuO/PANI 
apresentaram elevada toxicidade. Foi observado 
uma redução no potencial toxicológico do NC de 
CuO/PANI em relação as NPs de CuO. Entretanto 
esta redução foi pouco significativa. Esta alta 
toxicidade, mesmo após o encapsulamento, pode 
ser atribuída ao tamanho reduzido do NC. 

 
Tabela 1. Resultados dos testes de toxicidade 
aguda das NPs de CuO, PANI e CuO/PANI. 

NPs CE50 (mg/L) - 48 h 
PANI 99,21 
CuO 0,32 

CuO/PANI 0,48 

Conclusões 
A síntese e caracterização das NPs de CuO, 

CuO/PANI foram realizadas. Os testes preliminares 
de toxicidade aguda indicam que a PANI não 
apresenta toxicidade nas concentrações testadas. O 
NC CuO/PANI apresentou uma redução na 
toxicidade em relação as NPs de CuO não 
encapsuladas. Os testes de toxicidade crônica (em 
andamento) fornecerão maiores informações quanto 
ao efeito de exposição a longo prazo. 
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