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RESUMO 

Introdução - A nanotecnologia aplicada à agricultura é uma realidade, sendo uma das 

possibilidades a utilização de nanopartículas (NP) biogênicas metálicas na tentativa 

de controlar patógenos agrícolas. Objetivo - O objetivo deste estudo foi sintetizar 

nanopartículas biogênicas de ferro (Fe-NP) utilizando Trichoderma harzianum (T. 

harzianum) como agente redutor e estabilizante, realizar a avaliação físico-química e 

verificar sua atividade em relação ao controle do mofo branco, assim como realizar 

análises de toxicidade in vitro e exposição em solo para avalição molecular da 

microbiota. Métodos - As Fe-NP foram sintetizadas utilizando o filtrado T. harzianum 

e sais de ferro. Para avaliação de tamanho e polidispersão (PDI) foi utilizada a técnica 

de Espalhamento Dinâmico de Luz (DLS), para medida do potencial zeta (ZP) a 

técnica de mobilidade eletroforética, e para avaliar a concentração das NP foi utilizada 

a técnica de rastreamento de nanopartículas (NTA). A avaliação da atividade sobre o 

mofo branco foi realizada in vitro, a toxicidade foi avaliada utilizando teste de Allium 

cepa com exposição as NP em 2,5x109 NPs/mL. Resultados e Discussão - Os 

resultados mostraram que a partir do fungo e sais utilizados, foi possível a síntese de 

duas diferentes nanopartículas (FeS-NP e FeCl-NP) sendo estas de diâmetro de 

262,3nm e 232,9nm, PDI 0,355 e 0,487, ZP -5,34mV, 2,38mV e concentração 1,8x1011 

NPs/mL, 2,5x1010 NPs/mL, respectivamente. As FeS-NP apresentaram atividade 

contra o mofo branco conseguindo segurar o crescimento de escleródios, não sendo 

letal para o T. harzianum e não apresentaram toxicidade. Ambas as Fe-NP não 

apresentaram efeitos na germinação das sementes de tomate. Conclusões - Com 

base nos resultados, nota-se que as FeS-NP apresentaram ótimas características 

devido à sua atividade e baixa toxicidade, sem interferir na germinação de sementes 

sendo assim uma possível opção para a utilização agrícola.  

  



1 INTRODUÇÃO 

Os fungos possuem componentes biológicos envolvidos em processos 

metabólicos, são fáceis de serem obtidos em larga escala e são economicamente 

viáveis, além de apresentarem grande produção de enzimas com potencialidade de 

redução de sais metálicos, o que facilita a formação e síntese de NP biogênicas 

metálicas (SILVA et al., 2016). Estas NP podem ser utilizadas para diferentes 

aplicações, sendo uma das possibilidades a utilização na área agrícola visando 

combate a pragas, porém ainda são necessários maiores estudos em relação a 

toxicidade, principalmente em relação ao solo e as bactérias do ciclo do nitrogênio, a 

nível molecular, e os impactos sobre seu metabolismo (YANG et al., 2013; GUILGER 

et al., 2017).  

Logo se faz necessário a realização de análises para a detecção de possíveis 

alterações desses microrganismos decorrentes da exposição às NP (THUL, SARANGI 

e PANDEY, 2013). Um dos métodos utilizados com esse objetivo é a quantificação 

molecular de fragmentos específicos de DNA e RNA de microrganismos do solo 

através da técnica de Reação em Cadeia da Polimerase em Tempo Real (qPCR). 

2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo Geral 

Sintetizar Fe-NP utilizando como agente redutor e estabilizante o fungo T. 

harzianum, realizar a caracterização físico-química destas e avaliar e sua toxicidade 

em relação a germinação de sementes e a microbiota do solo responsável pelo ciclo 

de nitrogênio. 

3 METODOLOGIA E DESENVOLVIMENTO 

3.1 Cultura de T.  harzianum e Síntese Biogênica de Nanopartículas de Ferro 

Inicialmente foi realizado a cultura de T. harzianum a partir do produto comercial 

Ecotrich® WP (Balagro) na formulação pó molhável 1x10¹º UFC/g, sendo a placa foi 

preparada com meio Ágar Batata-Dextrose (BDA) e 1 mL da solução de T. harzianum 

na concentração de 200mg/mL. Após 6 dias foi realizada a transferência de discos de 



micélio para meio caldo Batata-Dextrose Caldo (BD) onde foram mantidos em agitador 

(150rpm) com abrigo de luz, temperatura ambiente, por 12 dias (ÁVILA et al., 2005).  

Para a obtenção das soluções aquosas a base de T. harzianum foram seguidos 

os mesmos procedimentos realizados por Durán et al. (2007). Para a síntese das 

diferentes nanopartículas foram adicionados FeCl2 (0,2 M) e FeCl3 (0,1 M) para a 

síntese de FeCl-NP e na outra FeSO4 (0,1 M) para síntese de FeS-NP, as soluções 

foram mantidas a temperatura ambiente e agitação (150rpm) por 24 horas até 

apresentarem alteração na coloração (marrom escura límpida). 

 

3.2 Tamanho, polidispersão e potencial zeta 

As análises de tamanho e PDI foram realizadas pela técnica de espalhamento 

dinâmico de luz (DLS) e o ZP por mobilidade eletroforética (ZetaSizer Nano ZS 90 -

Malvern). A análise de concentração e distribuição de tamanho das Fe-NP foram 

realizadas por meio da técnica de rastreamento de nanopartículas NTA (Nanoparticles 

Tracking Analysis), com o equipamento NanoSight LM14 e uma câmera ligada ao 

software NanoSight v.2.3. Para a realização das análises as amostras foram 

sonicadas e diluídas a 25%. Foram realizadas três leituras por amostra a um ângulo 

fixo de 90º e temperatura de 25ºC. 

 

3.3 Avaliação da Citotoxicidade e Genotoxicidade pelo Ensaio Allium cepa 

Apos as raízes de Allium cepa terem atingido aproximadamente 2 cm foram 

colocadas em contato com as NP por um período de 24 horas. Após o período de 

contato foram fixadas Álcool etílico e Ácido acético (3:1) e mantidas na geladeira. A 

seguir as raízes foram submetidas à hidrólise ácida seguidas de coloração com reativo 

de Schiff . As lâminas foram preparadas por esmagamento do meristema utilizando 

Carmim acético 2%. Para as análises foram realizadas a contagem de cerca de 1000 

células por raiz considerando as fases da divisão celular e as alterações 

cromossômicas presentes. Todas as análises foram realizadas em triplicata e para a 

obtenção dos Índices Mitótico (IM) (Equação 1), Alterações (IA) (Equações 2) e os 

respectivos parâmetros relativos (Equações 3 e 4) foram realizados os seguintes 

cálculos: 

 

𝐼𝑀 =  
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐶é𝑙𝑢𝑙𝑎𝑠 𝑒𝑚 𝐷𝑖𝑣𝑖𝑠ã𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐶é𝑙𝑢𝑙𝑎𝑠 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠
      (𝐸𝑞. 1);            𝐼𝐴 =  

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐴𝑙𝑡𝑒𝑟𝑎çõ𝑒𝑠 𝐸𝑛𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐶é𝑙𝑢𝑙𝑎𝑠 𝑒𝑚 𝐷𝑖𝑣𝑖𝑠ã𝑜
      (𝐸𝑞. 2);  



  

 𝐼𝑀 𝑟𝑒𝑙 =  
𝐼𝑀 𝑑𝑜 𝑇𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜

𝐼𝑀 𝑑𝑜 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑒 𝑁𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜
    (𝐸𝑞. 3);                𝐼𝐴 𝑟𝑒𝑙 =  

𝐼𝐴 𝑑𝑜 𝑇𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜

𝐼𝐴 𝑑𝑜 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑒 𝑁𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜
     (𝐸𝑞. 4) 

 

3.4 Avaliação do potencial das nanopartículas no controle de pragas in vitro 

Para avaliar a atividade das nanopartículas no controle de pragas foram 

preparadas placas de Petri com meio BDA. Cada uma das placas foi exposta a 

escleródios. Foram montados controles e diferentes concentrações do teste (Quadro 

1). Para montagem da placa Mofo branco + T. harzianum, inicialmente o T. harzianum 

foi plaqueado seguido de adição de escleródios.  

Quadro 1 - Montagem das placas de avaliação do potencial de controle de pragas in vitro. 

Testes a 2,5x109 NPs/mL Teste a 5x109 NPs/mL Controles 

Mofo branco + FeCl-NP Mofo branco + FeCl-NP Mofo branco 

Mofo branco + FeS-NP Mofo branco + FeS-NP Mofo branco + T. harzianum 

 
3.5 Potencial de inibição do T. harzianum 

Para verificar o potencial de inibição do T. harzianum foram montadas placas 

contendo Fe-NP (2,5x109 NPs/mL e 5x109 NPs/mL) e placas controles, a seguir o T. 

harzianum foram plaqueados na concentração 0,127mg/mL.  

 

3.6 Germinação de sementes expostas as nanopartículas 

Para o ensaio de soja e feijão, inicialmente as sementes foram 

descontaminadas com hipoclorito 2% por 10 minutos (OLIVEIRA et al., 2018). Após 

lavagem estas foram colocadas em espuma fenólica pré umedecidas com água 

destilada. Para cada tratamento foram utilizadas soluções de NP na concentração de 

2,5x109 NPs/mL, como controle foram utilizados água esterilizada. Os resultados 

foram analisados após 7 dias da exposição.  

Na germinação de sementes de tomate foram seguidos os procedimentos 

adaptados de López-Moreno e colaboradores (2016), onde as sementes de tomate 

foram mantidas em contato (FeS-NP e FeCl-NP) na concentração de 2,5x109 NPs/mL 

sob agitação por 1 hora, sendo posteriormente deixadas em placas contendo meio 

ágar a 25ºC, o resultado foi avaliado após 7 dias de exposição. 

 



3.7 Exposição das nanopartículas no solo 

Após secagem do solo este foi homogeneizado em peneiras de 2mm (mesh). 

Os microcosmos foram preparados utilizando 10g do solo peneirado com 60% de 

umidade. As concentrações de exposição foram 2,5x109 NPs/mL, para o controle 

negativo foi utilizado água (HJELMSO et al., 2014), no dia de inicio do teste uma 

porção de solo foi coletada para controle (solo zero) e armazenado a -80oC. As 

amostras do solo foram coletadas após 15 e 180 dias de exposição. 

 

3.8 Análises de solo  

Para as extrações de DNA foi utilizado o Kit Power Soil® DNA Isolation (MoBio 

Laboratories). Após as extrações foi realizado a quantificação do DNA (Qubit 3.0 

Fluorometer), sendo todas as amostras diluídas a 100 ug/mL. Para a quantificação foram 

utilizados primers específicos Nitrogenase redutase (nirF), Nitrito redutase (nirK), Nitrito 

redutase (nirS), Nitrato redutase (narG), Nitrato redutase (cnorB) e Óxido nítrico redutase 

(nosZ) e como controle foi utilizado primers para o gene16SrRNA (Jung et al., 2011, 2012). 

 

4 RESULTADOS 

4.1 Tamanho, índice de polidispersão e potencial Zeta 

Os resultados das análises de DLS e NTA mostraram que as FeCl-NP possuem 

diâmetro menor e são mais dispersas em relação as FeS-NP (Tabela 2). 

Tabela 2 – Resultados obtidos com as análises de caracterização. 

Material Diâmetro (nm) Polidispersão Potencial zeta (mV) Concentração 

FeS-NP 262,3  4,9 0,355  0,040 -5,34  0,180 1,8x1011 NPs/mL 

FeCl-NP 232,9  61,4 0,487  0,095 2,38  1,510 2,5x1010 NPs/mL 

Embora cada nanopartícula tenha apresentado uma concentração estas foram 

ajustada para 2,5x1010 NPs/mL. 

4.2 Resultados da Avaliação da atividade das nanopartículas contra o mofo 

branco 

Os resultados mostraram que ambas as nanopartículas foram eficientes para o 

controle do mofo branco, sendo que as FeCl-NP não apresentaram liberação de 

micélio e formação de novos escleródios (Figura 1D, 1E), no entanto quando em 



contato com o T. harzianum, estas inibiram o crescimento deste fungo (Figura 1H, 1I), 

provavelmente devido ao pH ácido apresentado por esta NP. Em relação as placas 

contendo FeS-NP, estas apresentaram pequeno crescimento micelial do mofo branco, 

mas não a presença de novos escleródios (concentração 2,5x109 NPs/mL), já na 

concentração de 5x109 NPs/mL houve crescimento de micélio nem escleródios (Figura 

1F, 1G), as FeS-NP não inibiram o crescimento nos testes com T. harzianum. (Figura 

1J, 1K). O Trichoderma é utilizado como controle biológico nas lavouras, seu 

crescimento é um fator positivo, uma vez que, o mesmo é antagonista de patógenos, 

sendo um benefício para o controle biológico, já relatado por diversos estudos (ÁVILA 

et al., 2005). 

Figura 1 - Resultado da avaliação de atividade das nanopartículas, em A: Mofo branco; B: Trichoderma; 

C: Mofo branco e Trichoderma; D: Mofo branco e FeCl-NP a 2,5x109 NPs/mL; E: Mofo branco e FeCl-
NP a 5x109 NPs/mL; F: Mofo branco e FeS-NP a 2,5x109 NPs/mL; G: Mofo branco e FeS-NP a 5x109 
NPs/mL; H: Trichoderma e FeCl-NP a 2,5x109 NPs/mL; I Trichoderma e FeCl-NP a 5x109 NPs/mL; 
J:Trichoderma e FeS-NP a 2,5x109 NPs/mL; K: Trichoderma e FeS-NP a 5x109 NPs/mL. 

 

 

 

 

4.3 Resultados da Avaliação da Citotoxicidade e Genotoxicidade pelo Ensaio 
Allium cepa 

As Fe-NP apresentaram alterações significativas do IM em relação ao controle, 

sendo que as FeS-NP apresentaram índices menores. Em relação ao índice de 

alterações as FeS-NP não apresentaram toxicidade (Figura2).  

  



Figura 2 - Resultado da avaliação de cito e genotoxicidade utilizando Allium cepa. Na figura a indica 

(controle x exposição) para índice mitótico, e b (controle x exposição) para índice de alterações. 

 

4.4 Resultados da germinação de sementes expostas as nanopartículas 

Os resultados mostraram que na presença de NP não foram observadas 

diferenças significativas em relação a geminação das sementes de tomates, no 

entanto, o mesmo não foi observado para as sementes de feijão e soja, onde a FeCl-

NP apresentou menor índice de germinação para o feijão, provavelmente devido ao 

pH ácido (Figura 3). 

Figura 3 – Porcentagem da germinação de sementes de soja, feijão e tomate. Onde a = (controle x 
exposição) e b (FeS-NP x FeCl-NP) 

 

4.5 Resultados das análises moleculares da exposição das nanopartículas no 

solo  

Os resultados revelaram um aumento nos números de bactérias nos solos 

tratados com NP 15 dias após exposição, sendo estes estabilizados ou diminuídos 

após 160 dias (Figura 4A), inicialmente é observado a presença de grande quantidade 



de bactérias fixadoras (representada pela nitrogenase redutase) que após 160 dias 

apresentou uma queda (Figura 4B). 

Se comprarmos as quantidades com o solo controle a exposição a FeCl-NP 

após os 160 dias é a que mais se aproxima, indicando que provavelmente ocorreu 

uma estabilização destas bactérias, tanto em relação ao número (Figura 4A) como em 

relação a proporção (Figura 4B). 

Figura 4 - Análise molecular quantitativa de genes de bactérias envolvidas no ciclo do nitrogênio em 

solos expostos às FeCl-NP e FeS-NP, após 15 e 180 dias pós-tratamento. (A) Quantidades de genes 
de bactérias associadas ao ciclo do nitrogênio; (B) Proporções de genes de bactérias associadas ao 
ciclo do nitrogênio. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A síntese de Fe-NP a partir do T. harzianum como agente redutor foi possível, 

sendo que as diferentes NP produzidas apresentaram diferentes características físico-

químicas, assim como diferenças em relação a sua atividade.  



Ambas as NP apresentaram atividade em relação ao controle do mofo branco 

e embora as FeCl-NP tenham demonstrado melhor inibição, as FeS-NP mostraram 

ser a melhor opção devido ao fato destas não inibirem o crescimento de T. harzianum.  

Em relação aos níveis de toxicidade, quando comparadas ao controle, as FeS-

NP foram tóxicas. Em relação a germinação ambas não apresentaram efeitos nas 

sementes de tomate. 

Os estudos da microbiota do solo inicialmente (15 dias) mostraram a existência 

de alterações em relação a quantidade e distribuição, as quais se estabilizaram no 

caso da exposição a FeCl-NP, ficando a microbiota destas com características 

semelhantes ao controle. 

A utilização de Fe-NP biogênicas podem ser uma opção na tentativa de controle 

de patógenos agrícolas, porém existe a necessidade de maiores estudos para garantir 

a sua utilização na área agrícola. 
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