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Resumo

O rio Pitimbu localiza-se no litoral oriental do Estado do Rio Grande do 

Norte, mais precisamente na grande Natal, nos municípios de Macaíba, 

Parnamirim e Natal. Embora se trate de um importante manancial, 

abastecendo parte da zona sul da capital do Estado, suas águas têm sido alvo 

de dejetos industriais e domésticos, os quais não recebem tratamento 

adequado. O rio Pitimbu tem sua nascente situada no município de Macaíba e 

deságua na lagoa do Jiquí, e parte em direção a praia de Pirangi, lançando 

suas águas no mar. O presente estudo teve como objetivo avaliar 

quantitativamente e qualitativamente a qualidade das águas do rio Pitimbú, 

através de bioensaios de genotoxicidade que são ferramentas de grande 

importância nos estudos de genética toxicológica. Neste trabalho foram 

coletadas amostras de água de cinco pontos distribuídos ao longo do rio e 

amostras da água da lagoa do Jiqui após tratamento feito pela CAERN 

(Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte). Essas amostras 

foram analisadas através dos seguintes ensaios: teste de Allium cepa; o ensaio 

Cometa; o teste de Micronúcleo (MN); e o teste de Ames. Para realização do 

teste em Allium cepa foram utilizados 16 indivíduos para cada amostra testada, 

foram feitas análises dos aspectos microscópicos (danos citogenéticos) e 

macroscópicos (variações morfológicas). Eritrócitos de sangue periférico da 

espécie nativa Crenicichla menezesi, foram utilizados tanto para execução do 

teste de MN como para o ensaio Cometa, os exemplares desta espécie foram 

coletados em diferentes pontos do rio Pitimbu e o controle negativo foi 

realizado com peixes da mesma espécie que foram trazidos para o laboratório 
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e mantidos por 100 dias em condições ideais. Para execução do teste de 

Ames foram utilizadas as linhagens TA100, YG1042, TA98 e YG1041, sem 

ativação metabólica, o qual foi realizado pelo método direto. Os resultados 

obtidos no teste de Alium cepa monstraram que dois pontos de coleta de água 

induziram alterações no índice mitótico (índice de proliferação celular); além 

disso, todas as amostras de água do rio induziram aumento na freqüência de 

aberrações cromossômicas e/ou de MN, em relação ao grupo controle. Dois 

dos pontos de coleta também apresentaram alteração no crescimento da raiz e 

dois pontos produziram modificações morfológicas. Com o teste MN em 

eritrócitos uma alta freqüência de MN foi observada para três amostras 

coletadas. Resultados positivos nas mesmas amostras teste também foram 

obtidos com o ensaio cometa. Estes resultados sugerem que a espécie 

Crenicichla menezesi pode ser considerado como um bom bioindicador para 

análise de qualidade ambiental e que os testes de MN e cometa são viáveis 

para análise in situ. No teste de Ames, foi possível detectar a presença de 

atividade mutagênica nas águas do rio Pitimbu em diferentes níveis de 

mutagenicidade, sugerindo a presença de compostos que agem de forma 

direta no DNA tanto por mudança do quadro de leitura quanto por substituição 

de pares de bases. Em conjunto os dados indicam a presença de agentes 

mutagênicos, o que pode representar risco para a biota e os seres humanos. 
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Abstract

The Pitimbu River is located at the oriental portion of the State of Rio 

Grande do Norte, including three importants cities named Macaíba, Parnamirim 

e Natal. Although its high importance as a water source, which supplys great 

part of the South Zone of the Natal city, this river receives a large quantity of 

domestic and industrial waste water without treatment. The Pitimbu River 

headhas its river-head located in the city of Macaiba, goes through Parnamirim, 

then it flowing into at the Jiqui Lake in Natal. The aim of this study was to 

evaluate, qualitatively and quantitatively, the environmental quality of the 

Pitimbu River by genotoxicity bio-assays, which are important tools for genetics 

toxicological evaluation. In this work, five samples sites, distributed along the 

river, were used to collect water samples. Another point site, located near Jiqui 

lake, was used to collect drinkable water, which was treated by CAERN, the 

water treatment entreprise of Rio Grande do Norte. The following assays where 

used to evaluate the quality of these samples: Allium cepa assay; Comet 

assay; Micronuclei (MN) assay; and Ames test. For the Allium cepa assay, 

sixteen specimes where used for each water sample from the sample sites. In 

this assay both microscopic, like cytogenetic damage, and macroscopic 

aspects, as morphological variation were evaluated. Red blood cells from 

periferical blood of the Crenicichla menezesi native specie were used not only 

for the MN assay, but also for the Comet assay. These fishes were collected at 

different points on the Pitimbu River and the negative control was developed 

using fishes of the same species that were bring to the laboratory and 

maintained for 100 days in the optimal experimental conditions. For the Ames 
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test, TA100, YG1042, TA98 and YG1041 strains were used in the directed 

method without metabolic activation. The results found by the Allium cepa

assay showed that two water sample sites induced increase of mitotic index 

(IM). Additionally, compared to the control, all the water samples increased the 

chromossomal aberrations frequency and/or micronucleus. Among the sample 

sites, two also showed an abnormal growth rate in its root and two samples 

induced morphological alteration. With the MN test in red blood cells, a high 

frequence of MN was observed in tree sample. By comparing all the results 

obtained on the water sample points and with the negative control, a significant 

variation on the MN frequency was observed. Positive results were also 

observed for the same sample to water test by the Comet assay. These results 

allow concluding that the proposed specie Crenicichla menezesi has a good 

profile as a bio-indicator for the evaluation of environmental water quality and 

the MN and comet test can be usuful for in situ evaluation. By the Ames test, it 

was possible to detect the mutagenic activity on the waters from the Pitimbu 

River in different levels of mutagenicity. This result suggests that this river has 

several substances that induced changes directly to the DNA. The mechanisms 

involved to this phenomenon could be by both processes, by changing of the 

reading frame and by nucleotide substitution. These data set indicate the 

presence of mutagenic agents, which can represent in risk to biot and human 

beens.
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1

1. INTRODUÇÃO 
____________________________________________________________________________

Os relatos da história das civilizações mostram a busca incessante do 

homem por melhores condições de vida. Dentre os principais parâmetros 

históricos encontrados, a proximidade com corpos d’água parece ter sido um 

fator determinante para a fixação dos povos. Tal dependência se traduz tanto 

em relação à água doce quanto a salgada por se tratar de um composto vital a 

sobrevivência humana e demais espécies do planeta.

O planeta Terra tem a sua superfície terrestre composta por 75% de 

água, onde 97% de toda água existente são salgadas; formando os oceanos, 

2,5% são doces sendo que deles, 2% estão nas geleiras, e apenas 0,5% está 

disponível nos corpos d'água da superfície, isto é, rios e lagos, sendo que a 

maior parte, ou seja, 95%, está no subsolo, representando as águas 

subterrâneas. O que representa um montante na ordem de 113 trilhões de m3

que está própria para consumo humano (Wetzel, 1992). 

Apesar de parecer um número muito grande, a Terra corre o risco de não 

mais dispor de água consumível. A água na Natureza nunca é pura, pois nela 

estão dissolvidos gases, sais sólidos, íons e outros. Dentro dessa complexa 

mistura, há uma coleção variada de vida vegetal e animal, desde o fitoplâncton 

e o zooplâncton até os grandes mamíferos que habitam os oceanos. Enfim, a 

água é componente vital no sistema de sustentação da vida na Terra e por isso 

deve ser preservada, mas nem sempre isso acontece. Ao se fixar próximo a 

corpos d’água, o homem não se limita a captar apenas os recursos hídricos 

oferecidos, necessários a sua sobrevivência, promove modificações estruturais, 

como habitações, estradas e plantações, e ainda devolve aos corpos d’água os 

rejeitos de suas atividades. Como exemplo podemos citar o lançamento diário 

de 10 bilhões de litros de esgoto bruto que poluem rios, lagos, oceanos e áreas 

de mananciais, este dado faz parte da realidade brasileira, onde apenas 35% 

da população conta com serviço de coleta de esgoto e, desse total, só 10% 

recebe tratamento (Silveira, 2004). 

Além dos esgotos, tem-se também como fontes de poluição das águas o 

lançamento de substâncias provenientes das atividades agrícolas, industriais e 
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mineradoras (Kremser e Schnug, 2002; Hoehn e Pfeifer, 1994; Ballschmiter, 

1992). Com este comportamento despreocupado, o homem não avalia o 

tamanho dos prejuízos que está causando, não só ao meio ambiente, mas 

principalmente a ele próprio. 

A poluição das águas pode aparecer de vários modos, incluindo as 

poluições térmicas, que é a descarga de efluentes a altas temperaturas, 

poluição física, que é a descarga de material em suspensão, poluição biológica, 

que é a descarga de bactérias patogênicas e vírus, e poluição química, que 

pode ocorrer por deficiência de oxigênio, toxicidade e eutrofização (Trivedi e 

Raj, 1992; Bohm et al., 1989). Os compostos orgânicos lançados nas águas 

provocam um aumento no número de microrganismos decompositores. Esses 

microrganismos consomem todo o oxigênio dissolvido na água; com isso, os 

peixes que ali vivem podem morrer, não por envenenamento, mas por asfixia. 

As fezes lançadas na água acumulam-se na superfície, impedindo a entrada de 

luz. Os vegetais que vivem no fundo dos rios e lagos, como as algas, ficam 

impossibilitados de realizar a fotossíntese e, conseqüentemente, de produzir 

oxigênio. Os animais que se alimentam dessas algas acabam morrendo. 

Sobrevivem apenas as bactérias anaeróbias que são capazes de viver na 

ausência de oxigênio. Essas bactérias podem causar males à saúde humana. 

Entre as doenças causadas direta ou indiretamente pela água contaminada 

está, disenteria, amebíase, esquistossomose, malária, leishmaniose, cólera, 

entre várias outras (Craun, 1985). 

As conseqüências do lançamento de dejetos nos corpos hídricos tem 

sido largamente estudadas, como também os prejuízos causados ao homem. 

Como exemplo de tais estudos podemos citar o da Companhia de Águas e 

Esgotos do Rio Grande do Norte (CAERN), que desde de 1979, sentiu a 

necessidade de estudar as condições sanitárias da lagoa do Jiquí e do rio que a 

abastece o Pitimbu, como forma de controle da poluição em suas águas. Esse 

estudo foi e é de suma importância, tento em vista a significância do manancial 

como recurso hídrico. 

Dentre os danos que podem ser induzidos pela presença de 

contaminantes ambientais, lesões no material genético (DNA) merecem 

atenção especial, uma vez que podem estar relacionadas ao desenvolvimento 

de doenças como o câncer. Lesões no DNA são modificações na estrutura 
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química da molécula, as quais podem interferir em processos celulares como 

replicação e transcrição levando a morte celular e/ou induzir a ocorrência de 

mutações, que são modificações, permanentes e herdáveis na seqüência 

nucleotídica do DNA. Esta molécula é responsável por carregar a informação 

genética de um organismo, contendo as informações necessárias para a 

síntese de todas as proteínas. Estas desempenham funções estruturais, 

regulatórias e catalíticas dentro das células. Mutações podem alterar a 

informação genética acarretando em perda de funções, o que está relacionado 

a muitos processos degenerativos como o envelhecimento, doenças 

hereditárias e o câncer (Friedberg et al., 1995). 

As lesões no DNA podem se caracterizar em quebras na cadeia 

fosfodiéster do DNA, na formação de aductos, de sítios abásicos, ou ainda na 

formação de dímeros de pirimidinas, por exemplo. Já as mutações podem 

ocorrer tanto ao nível de genes quanto a nível cromossômico.

A mutação gênica é o processo pelo qual, os genes são alterados, 

podendo levar a uma perda ou ganho de função, seja pela substituição, 

inserção ou deleção de um único par de bases (mutação de ponto) ou de um 

segmento de pares de base. A mutação cromossômica pode ser classificada 

como alteração numérica e/ou estrutural dos cromossomos (Friedberg et al.,

1995).

Algumas mutações são oriundas de processos espontâneos e outras são 

induzidas, ou seja, produzidas por agentes mutagênicos. Esses agentes 

potencializam as taxas de mutações que normalmente ocorrem na natureza em 

níveis baixíssimos. Esses agentes podem ser classificados como químicos, 

físicos e biológicos, podendo ser incluídos também os ditos “produtos naturais” 

(Lutz e Koop, 1999; Landi et al. 1999). Dentre os agentes mutagênicos 

químicos, o gás mostarda, o ácido nitroso, o brometo de etídeo e a nicotina são 

modelos bem conhecidos (Rabello-Gay, 1991). Com o aumento de estudos na 

área de mutagênese e com o surgimento de técnicas apuradas para realizar 

novos testes, a lista das substâncias mutagênicas tem aumentado muito nos 

últimos anos; entre elas encontram-se os mutágenos ambientais (Umbuzeiro et

al., 2001). 

Devido às conseqüências da presença de agentes genotóxicos no meio 

ambiente, entre eles esgotos industriais e domésticos, uma área da Genética 
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vem se desenvolvendo consideravelmente. A Mutagênese Ambiental, que visa 

identificar agentes genotóxicos no ambiente, caracterizar seus mecanismos de 

ação e as conseqüências para células e organismos, decorrentes da exposição 

a tais agentes (Matson et al., 2006; Nehls e Segner, 2005; Umbuzeiro et al.,

2001; Kramer e Hubner, 2000). No Brasil, existem poucos pesquisadores e 

instituições que se dedicam a esta área. Entre eles podemos destacar a 

CETESB, que faz o monitoramento de agentes poluentes (água, solo e ar), no 

estado de São Paulo, porém sem características de instituição de pesquisa; e a 

FEPAM, cujo objetivo não é apenas monitorar a presença de agentes 

genotóxicos no ambiente, mas também desenvolver pesquisas no sentido de 

criar novas metodologias e contribuir para uma melhor qualidade de vida. Além 

disso, grupos de pesquisa dedicados a essa área do conhecimento vêem se 

consolidando principalmente no eixo Sul/Sudeste do Brasil. 

O presente estudo teve como objetivo identificar a presença de agentes 

mutagênicos nas águas do rio Pitimbu (RN), rio este que se constitui em 

tributário da lagoa do Jiquí, um dos principais mananciais de abastecimento 

d’água da cidade do Natal (RN). Cerca de 500 mil habitantes da zona sul da 

cidade do Natal, tem o seu fornecimento de água vindo do manancial da lagoa 

do Jiquí, representando cerca de 32% de todo fornecimento de água da 

CAERN. Reforçando a importância da caracterização dos agentes danosos ao 

material genético, tanto em nível toxicológico, genotóxico e mutagênico. 

Devido a grande população que utiliza estas águas para consumo 

doméstico e considerando que o Rio Pitimbu e a Lagoa do Jiquí são 

ecossistemas que vem sendo alterados, em virtude do lançamento de dejetos 

residenciais, industriais e agrícolas (Figura 01), é de fundamental importância 

investir em estudos referentes à presença de agentes mutagênicos no 

ambiente, tentando avaliar o grau de risco para a população humana que utiliza 

essas águas. 

Os dados neste trabalho são de grande importância, uma vez que, 

servem de parâmetro para correlacionar a ocorrência de doenças humanas, 

problemas em animais e plantas com a exposição destes organismos aos 

produtos presentes no ambiente. Desta forma, estas informações podem ser 

utilizadas como um banco de dados que servirão de parâmetros para detecção 

das possíveis mudanças ambientais que possam ocorrer no futuro.
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a. b.

c.

Figura 1: Poluição no Rio Pitimbu: a) 

efluentes industriais; b) óleo de 

veículos; c) lixo urbano. 
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2. OBJETIVOS 
____________________________________________________________________________

2.1. Objetivo Geral: 

Avaliar o potencial genotóxico e mutagênico das águas do Rio Pitimbu. 

2.2. Objetivos específicos: 

Detectar a possível atividade tóxica através dos parâmetros 

macroscópicos e microscópicos utilizando o sistema Allium cepa;

Avaliar in situ a ocorrência de danos ao material genético da espécie 

Crenicichla sp. através do ensaio Cometa e do teste de Micronúcleo; 

Avaliar o potencial mutagênico utilizando o teste de Ames (sistema 

procariótico – Salmonella typhimurium).
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3. REVISÃO DA LITERATURA 
____________________________________________________________________________

3.1 Caracterização da área de estudo 

3.1.1 Localização do Rio Pitimbu 

O rio Pitimbu (Figura 2) nasce no município de Macaíba, no estado do 

Rio grande do Norte, deságua na lagoa do Jiquí, da qual parte em direção a 

praia de Pirangi, lançando suas águas no mar. 

Figura 2: Encontro do Rio Pitimbu com a Lagoa do Jiquí. 

Com uma área de aproximadamente 14.627ha (levantamento realizado 

pelo consorcio VBA/Tecnosolo-2005), a bacia é parte integrante do sistema 

Pirangi com aproximadamente 458km², do qual o rio Pitimbu se constitui num 

dos tributários. A área de contribuição da bacia hidrográfica do Pitimbu a 

montante da lagoa do Jiquí totaliza 98Km2, inseridos nos municípios de 

Macaíba, Natal e Parnamirim. 

A Bacia do rio Pitimbu localiza-se na região do litoral oriental do estado, 

entre os paralelos 5050’00’’ e 5057’53’’ de latitude sul e os meridianos 35011’08’’
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e 35023’19’’ de longitude oeste de Greenwich. Seus limites são: ao norte a bacia 

do rio Potengi, a leste o oceano atlântico, ao sul a bacia do rio Trairi e a oeste 

as bacias do Potengi e do Trairi (Figura 3). 

Mapa de Localização

Natal

Parnamirim

Macaíba

Rio
Pitim

bu

Rio
Pitim

bu

Lagoa do Jiqui

Legenda

estradas

rios

lagoas

Projeção UTM
Datum Horizontal:

Córrego Alegre, MG

Figura 3: Localização da Bacia do rio Pitimbu. Imagem de Satélite (Elaborada a 

partir da Imagem Satélite Landsat TM7) 

3.1.2 Caracterização dos problemas na bacia do rio pitimbu. 

Segundo o documento “R7- Relatório Final/Secretaria de Recursos 

Hídricos /RN” a bacia do rio Pitimbu tem as seguintes características que 

condicionam o seu sistema institucional (Figura 4): 

- Área de drenagem reduzida (150 km2); 

- Gestão ambiental e de águas urbanas são os principais aspectos 

relacionados com recursos hídricos na bacia. Dentro destes se 

destaca que a bacia é utilizada como manancial de abastecimento 
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e as fontes de impactos são os esgotos sanitários sem tratamento, 

a erosão do solo, lixo urbano e impacto da drenagem urbana; 

- Envolvem três municípios com forte potencial de transferência de 

impactos quantitativos e qualitativos dos recursos hídricos. 

Na Figura 4 as áreas urbanas de Parnamirim e Natal, margem direita e 

esquerda do rio Pitimbu contribuem com carga de esgoto sem tratamento, 

aumento do escoamento pluvial devido a urbanização e da poluição pluvial, 

além da erosão e produção de lixo urbano. Estas cargas estão comprometendo 

o atual manancial urbano a jusante, utilizado para o abastecimento urbano da 

capital Potiguar. 

Área urbanaÁrea rural

Área

Preservada

Expansão

urbana

Jusante para

montante

Carga de esgoto

cloacal, sedimentos e

pluvial devido a

urbanização

Manancial

superficial

Abastecimento de água a partir de

Manancial subterrâneo

Figura 4: Características da Bacia Hidrográfica do Rio Pitimbu 

Nos municípios de Parnamirim e Macaíba, são encontradas diversas 

plantações no leito da bacia, como por exemplo: manga, banana, jaca, abacate, 
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milho, feijão, entre outras. A agricultura apresenta manejo de baixo e médio 

nível tecnológico, adubação parcelada e irrigação no período seco. 

Desde a nascente até a entrada da lagoa do Jiquí, o rio Pitimbu estende-

se por 33Km. Nos primeiros 13 Km o rio corta áreas rurais, sendo o contato 

com suas margens restrito pela falta de acesso. A partir daí, a proximidade da 

periferia de Parnamirim e Natal condiciona uma maior ocupação da bacia, 

verificando a presença de indústrias e de crescimento populacional em direção 

as suas margens. Neste trecho determinam-se alguns pontos de intersecção do 

curso d’água com estradas, com as BR’s 101 e 304, configurando locais em 

que as populações circunvizinhas utilizam o rio para lavagem de roupa, 

recreação, banho de animais e outros (Figura 5). 

Figura 5: Uso antrópico, comunidade ribeirinha utiliza o Rio Pitimbu para 

diversos fins (Banho, lavagem de roupa e de animais). 

3.1.3 Importância da bacia hidrográfica do rio Pitimbu 

O rio Pitimbu abastece cerca de 160 mil usuários (Tabela 1), onde em 

Macaíba o total de moradores concentrados na zona rural, e área conjugada 

com a cidade de Parnamirim totalizam 8.594 habitantes. Para o município de 
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Natal a CAERN explora água desse manancial a uma vazão de 700L/s, 

contribui com algo próximo a 32% do fornecimento de água na zona sul da 

cidade, com esta vazão a CAERN atende uma população estimada de 130 mil 

habitantes além da zona sul da cidade do Natal, as zonas leste e oeste. Não 

podendo esquecer do pólo industrial composto por 56 unidades, das quais 37 

encontram-se localizadas no município de Macaíba e 19 em Parnamirim. 

Tabela 1: Usuários da Bacia do Rio Pitimbu 

Macaíba Parnamirim Natal
1 Fazenda/ Sítios 21 11 2 34
2 Granjas/ Chácaras 35 48 5 88
3 Indústrias 22 17 0 39
4 Condomínios 0 6 2 8
5 Público 0 8 1 9
6 Serviços 1 8 1 10
7 Residências rurais 0 2 0 2
8 Propriedades urbanas 0 28 1 29
9 Apenas identificados - sem cadastro 2 6 17 25

10 Abandonados 0 3 0 3
11 Sub-moradias 0 8 0 8

81 145 29 255Total

Total
Municípios

ClassesOrd.

Fonte: R7- Relatório Final/Secretaria de recursos hídricos /RN (2005). 

3.2 Descrição da Bacia Hidrográfica do Rio Pitimbu 

3.2.1 Clima/Pluviometria/Regime de Ventos 

Ainda segundo o documento “R7- Relatório Final/Secretaria de Recursos 

Hídricos /RN” o clima na bacia varia de úmido a sub-úmido, com temperatura 

média anual de 27,1 C e umidade relativa anual entre 76 e 79%. Apresenta 

pluviometria com regime de chuvas regulares, onde as maiores ocorrências de 

precipitações são verificadas nos meses de fevereiro a setembro. A 

precipitação anual média fica em torno de 1560 a 1650mm (na região de Natal, 

Parnamirim), sendo que no município de Natal as precipitações máximas e 

mínimas ficam em torno de 3500 e 3530mm, respectivamente (Tabela 2). 

Em síntese, a região apresenta os seguintes indicadores na 

caracterização climática: 

- Pluviosidade média anual .........................1.380mm;



12

- Temperatura do ar: 

Média das Máximas .............................. 32,7ºC;

Média das Mínimas............................... 21,8ºC;

Média anual .......................................... 25,4ºC;

Máxima absoluta................................... 34,1ºC;

Mínima absoluta.................................... 16,3ºC;

- Umidade relativa média anual................................79,3%;

- Evaporação total anual..........................................1.553,5mm;

- Insolação total anual ............................................2.677,2h;

- Pressão atmosférica.............................................1.004,8hPa;

- Velocidade média anual dos ventos..................... 4,9 m/s; 

- Direção predominante dos ventos........................Sudeste.

Tabela 2: Indicadores de concentração do regime pluviométrico na região da 
Bacia Hidrográfica do Pitimbu 

Período Meses % do Total Anual

Mês mais chuvoso Abr 16,2

Bimestre mais chuvoso Mar/Abr 31,1

Trimestre mais chuvoso Mar/Mai 44,8

Semestre mais chuvoso Fev/Jul 79,9

3.2.2 Vegetação 

Ainda segundo o “R7- Relatório Final/Secretaria de Recursos Hídricos 

/RN” a vegetação é composta por florestas subperenifólia, densa, possuindo 
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folhas largas, com troncos geralmente delgados e solo recoberto com húmus. 

Nas áreas de intervenção humanas são visualizados tabuleiros costeiros. 

A Savana Florestada ocorre com expressividade na parte da bacia que 

se estende desde a nascente do rio até sua foz, e recobre áreas areníticas 

lixiviadas com solos profundos, de clima tropical eminentemente estacional.

A savana florestada densa apresenta um porte maior e a cobertura do 

solo é maior, isto é, a vegetação forma um dossel contínuo, não permitindo a 

penetração de luz até o solo. A savana florestada aberta, por sua vez, 

apresenta um porte menor do que a anterior, as árvores estão mais espaçadas 

e não chegam a formar um dossel contínuo, onde é freqüente a presença de 

um tapete graminoso em função da penetração de luz até o solo. 

Quanto às áreas de Formações Pioneiras, constituem-se nas primeiras 

comunidades vegetais que se estabelecem sobre os terrenos que, na área 

estudada, são as planícies fluviais e as depressões aluvionares. A vegetação 

tem um porte que dificilmente ultrapassa os dois metros de altura e cobre quase 

totalmente o solo (Costa, 1995). 

3.2.3 Geologia 

A geologia da área em estudo compreende três unidade: Formação 

Barreiras, Depósitos eólicos e Aluviões, apresentando uma estratigrafia 

constituída por rochas pré-cambrianas do embasamento cristalino, sobrepostos 

por sedimentos areníticos e calcários com idade geológica Mesozóica e período 

Cretáceo (Segundo, 2002). 

A Tabela 3 mostra as unidades geológicas componentes da Bacia do Rio 

Pitimbu.
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Tabela 3: Área das Unidades Geológicas da Bacia do Rio Pitimbu 

Área de Proteção Área da Bacia Unidades

ha % Ha %
Grupo Barreiras 872,44 18,20 1956,46 16,05
Paleocascalheiras 3435,03 71,67 8706,50 71,43
PaleoDunas 453,70 9,47 1493,95 12,26
Total 4792,96 100,00 12188,71 100,00

Fonte: IDEMA/LAGEOMA 

3.2.4 Geomorfologia 

Quanto ao relevo, a área de interesse é caracterizada por 2 regiões 

distintas, a parte alta da bacia tem altitudes variando entre as cotas 180 e 45, 

sendo a declividade média de 2,30m/km. Já a parte baixa, apresenta altitudes 

que variam de 4 a 45m, com declividade de 0,29 m/km. De acordo com as 

plantas da divisão de cartografia da SUDENE, a área de drenagem da bacia do 

Rio Pitimbu é de 180,00km², sendo o comprimento do leito principal de 37,00km 

e declividade média de 1,03m/km. 

Na área, objeto de estudo os aspectos geomorfológicos permitem 

identificar quatro compartimentos do relevo: leito recente e sub- recente, 

vertente, tabuleiro e dunas (Tabela 4). 

Tabela 4: Área das Unidades Geomorfológicas da Bacia do Rio Pitimbu 

Área de Proteção Área da Bacia Unidades
Há % Ha %

Dunas Longitudinais 
Arrassadas 388,56 8,11 1.420,75 11,66
Lagoas 31,79 0,66 31,79 0,26
Tabuleiro Costeiro 1.517,30 31,66 7.626,60 62,57
Talude 1.944,66 40,58 2.198,32 18,04
Vale de Interplanicie 910,29 18,99 911,25 7,48
Total 4.792,60 100,0012.188,71 100,00

Fonte: IDEMA/Lageoma 
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3.2.5 Solos 

Os solos de maior expressão na área da Bacia do Pitimbu são os 

Latossolos, que ocorrem associados aos tabuleiros do grupo Barreiras nas 

regiões de alto e médio curso da bacia. Na região de baixo curso, já próximo ao 

litoral observa-se o predomínio das Areias Quarzosas Distróficas. Aparecem, 

ainda, com pouca representatividade geográfica, coberturas arenosas 

podolizadas margeando o vale do rio Pitimbu (Segundo, 2002).

As coberturas arenosas podolizadas que margeiam o vale do Pitimbu, 

apresentam textura arenosa na superfície e argilosa nos horizontes inferiores. 

Ocorrem em relevo plano à suave ondulado, estando sujeitas a alagamentos. 

3.3 Ecotoxicologia 

Ecotoxicologia é o estudo da toxicologia que permite analisar o impacto 

potencialmente deletério de substâncias ou compostos químicos, que 

constituem poluentes ambientais, sobre os organismos vivos, causados pelas 

atividades antrópicas (Figura 6) (Hinton, 2005). 

Dentro da ecotoxicologia alguns conceitos são de fundamental importância, 

entre eles: 

3.3.1 Biodegradação

Biodegradação é a decomposição de uma substância orgânica, pela 

ação de organismos vivos, normalmente microrganismos e, em especial, as 

bactérias. Algumas substâncias se decompõem mais rapidamente e de forma 

mais completa que outras. A biodegradação completa resulta em um composto 

que é convertido em água e dióxido de carbono. Algumas substâncias podem 

se degradar em moléculas intermediárias menores. Essa é a chamada 

degradação primária. Essas moléculas normalmente são intermediárias no 

processo final de biodegradação; porém, em alguns casos, elas podem ser 

mais persistentes ou mais tóxicas que o poluente original. Este processo pode 
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ocorrer sob condições aeróbicas (com oxigênio) e anaeróbicas (sem oxigênio) 

(Hinton, 2005). 

3.3.2 Bioacumulação 

O acúmulo de qualquer produto químico nas células de um organismo 

vivo, em concentrações mais elevadas do que as encontradas no seu meio é 

chamado de bioacumulação, que pode ser de forma direta através do ambiente 

que os envolve (bioconcentração) e indiretamente a partir da alimentação 

(biomagnificação). O volume de bioacumulação depende do equilíbrio entre a 

taxa pela qual a substância entra nas células do organismo e a velocidade com 

a qual ela é decomposta ou excretada. Se um organismo ingerir uma pequena 

quantidade de poluente, ele pode ser capaz de eliminá-lo sem acúmulo 

significativo; entretanto, se o organismo for incapaz de eliminar o contaminante 

de seu corpo, haverá bioacumulação. De forma alternativa, quando um 

ambiente estiver severamente contaminado, um organismo poderá absorver 

uma quantidade maior da substância que aquela que ele pode excretar. Haverá 

bioacumulação, a não ser que se reduza a concentração do contaminante. À 

medida que se sobe no nível trófico maior será a quantidade de químicos 

acumulados no ser vivo, verifica-se que nos animais predadores os valores de 

concentração são mais elevados que nos animais  que estes se alimentam 

(Hinton, 2005). 

Os testes de toxicidade são utilizados para prever o impacto de um 

poluente no meio ambiente. Os resultados desses experimentos são utilizados 

para calcular a quantidade máxima de material que pode ser descarregada sem 

um efeito tóxico direto no meio ambiente. O tipo exato de teste realizado 

depende da legislação local e do provável destino do contaminante, ou seja a 

análise do ambiente e da sua fauna e flora são importantes para montar um 

plano de biomonitoramento: por exemplo, se o ambiente em estudo possuir 

peixes eles fornecerão uma estimativa dos contaminantes presentes na coluna 

d’água, para análise de metais pesados que tendem a acumular no sedimento, 

um animal séssil é o ideal. Devido à necessidade de estudos mais 

aprofundados na toxicologia ambiental, uma nova área de estudo se fez 

necessária (Hinton, 2005). 
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TESTES
TOXICOLOGICOS

Descarga de 
contaminantes

Bioacumulação
Biodegradação

Organismos
Expostos

Figura 6: Desenho esquemático dos processos estudados pela ecotoxicologia. 

3.4 Mutagênese ambiental 

A partir da década de 70, vários testes foram e vêm sendo desenvolvidos 

para se avaliar o grau de mutagenicidade de diferentes compostos. Este grande 

avanço ocorreu devido ao progresso no conhecimento dos processos biológicos 
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em nível molecular, como a natureza das lesões no material genético e os 

mecanismos de reparo de DNA. Tudo isto contribuiu para uma fundamentação 

teórica para tais testes, que vêm sendo largamente utilizados. Dentre eles, os 

mais empregados são os que utilizam microrganismos, como bactérias, 

leveduras e fungos filamentosos, além de células de mamíferos em cultura. 

Como exemplos podem ser citados, o Induteste (Moreau et al., 1976; Smith et

al., 1976), SOS cromoteste (Quillardet et al., 1982), teste de Ames (Ames et al.,

1973; 1976), o teste Cometa (Ostling e Johanson, 1984), cultura de linfócitos 

(Moorhead et al., 1960), entre tantos outros. Devido à facilidade de realização e 

ao curto tempo de geração, é possível estudar o efeito dos compostos, a curto e 

longo prazo, em um grande número de amostras com relativa facilidade e 

rapidez.

Algumas destas metodologias vêm sendo largamente empregadas no 

estudo de mutágenos ambientais que possam induzir danos ao material 

genético. Como exemplos podem ser citados os estudos realizados por 

Pellacani et al. (2006), utilizando o teste cometa em leucócitos humanos e em 

eritrócitos de carpas presentes na área de estudo, para verificação de danos no 

DNA, utilizando tais ferramentas para analisar as substâncias genotóxicas 

presente na água de um lago situado na região central da Itália. O que pode ser 

concluído foi que o teste cometa com a espécie nativa e com leucócitos 

mostrou resultados positivos para a detecção de danos no DNA, onde a 

utilização de eritrócitos de peixes é o futuro para uma associação com possíveis 

danos em humanos. Shen et al. (2000), aplicando o teste de Ames em 

amostras das águas de superfície do Lago Taihu (China), observaram efeitos 

genotóxico nas amostras estudadas, sendo a genotoxicidade atribuída a dois 

mecanismos molecular distintos: substituição de base e alteração do quadro de 

leitura causada por inserção ou deleção de nucleotídeos respectivamente. 

Utilizando esta mesma metodologia, Umbuzeiro et al. (2001), mantém um 

programa, a 20 anos, de monitoramento da qualidade das águas de superfície 

no estado de São Paulo, onde 30.000 revertentes/l foram observados em 137 

amostras positivas. Em 1998, este teste foi oficialmente incluído, no Programa 

de Monitoramento da Qualidade das Águas no Estado de São Paulo. 

Reifferscheid e Grummt (2000), montaram um projeto de monitoramento 

de fontes naturais de água, manipulada para o consumo humano. Utilizando 
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amostras naturais e concentradas do rio Rhine, Elba, Mulde, Wupper e uma 

fonte de água natural (Alemanha). O monitoramento foi realizado através do 

teste de Ames e teste cometa, onde foram encontrados resultados 

estatisticamente positivos, para ambos os testes. 

 Vargas et al. (2001), realizaram um estudo de monitoramento das águas 

do Rio Sinos que cobre, áreas urbanas, agrícolas e industriais de grande 

relevância para o estado do Rio Grande do Sul (metalúrgica, fabricas de 

sapatos, químicos, têxtil, etc). Utilizando o teste de Ames, os resultados foram 

negativos para a presença de agentes genotóxicos e utilizando o SOS 

cromoteste, que mostrou uma resposta positiva para genotoxicidade. Este 

resultado vem mostrar a importância da realização de diferentes testes em 

conjunto, determinando assim uma metodologia apropriada para o ecossistema 

em estudo. 

 Rosenkranz et al. (2000), compararam os resultados obtidos em 

diferentes trabalhos nos quais os teste de Ames e SOS cromoteste foram 

utilizados, os autores verificaram que dependendo da natureza química dos 

compostos estudados, um ou outro teste pode ser mais eficaz na determinação 

da possível genotoxicidade do composto. Os autores sugerem que os dois 

testes não são equivalentes, mais que um é complementar ao outro. 

3.4.1 Testes Utilizados para Avaliar Citotoxicidade, Genotoxicidade e 

Mutagenicidade de Diferentes Compostos. 

Devido ao crescente mercado de novos compostos, que são introduzidos 

para consumo mundial, sejam eles na industria alimentícia, farmacêutica ou 

química, vários testes foram desenvolvidos para a detecção de possíveis 

agentes tóxicos. Inicialmente, tais testes se restringiam à avaliação 

epidemiológica ou testes in vivo (EPA, 1979). Esses, por sua vez, nem sempre 

levam a resultados conclusivos, são bastante lentos e de alto custo. Com o 

intuito de aumentar a confiabilidade dos resultados, testes rápidos e de curta 

duração foram desenvolvidos.

 Rosenkrans et al., (2000) defendem a importância do uso associado de 

diferentes testes de genotoxicidade e mutagenicidade, balizando que a 

avaliação desta agregação, pode contribuir para um melhor entendimento dos 
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resultados. Para tais avaliações, deve-se levar em consideração a natureza 

química dos compostos, uma vez que dependendo disto um teste pode se 

mostrar mais eficiente do que outro quanto à detecção frente a compostos ou 

misturas complexas.

3.4.1.1 Teste de Allium cepa 

Este teste fundamenta-se na avaliação de citotoxicidade e 

genotoxicidade em amostras de resíduos, solo e efluentes, que indiquem a 

presença de poluentes ambientais. O teste é realizado em um organismo 

eucariótico complexo, nas espécies do gênero Allium. Estas são reconhecidas 

como excelentes biomarcadores de efeitos citotóxico e genotóxico de agentes 

químicos (Grant 1994; Grant 1999; Rank 2003). 

O mesmo vem sendo freqüentemente utilizado no monitoramento 

ambiental, para a detecção de genotoxinas em efluentes, onde a espécie mais 

utilizada é a Allium cepa. O sistema Allium cepa desenvolvido por Warmre-

Stran, (1935) é considerado um bioensaio simples, rápido e de grande 

sensibilidade (Steinkellner et al., 1998). Possui ainda a vantagem de reunir, em 

um só teste, diferentes tipos de parâmetros de avaliação; os macroscópicos, 

onde são avaliados, crescimento, forma, turgescência, coloração da raiz, entre 

outros, e os parâmetros microscópicos que são, índice de proliferação celular 

(índice mitótico), anormalidades mitóticas e aberrações cromossômicas, em 

células das raízes meristemáticas (Vidakovic-Cifrek et al., 2002). Os resultados 

provenientes do teste Allium cepa estimam o efeito tóxico total, da possível 

substância tóxica a ser testada (DeMarini et al., 1991; Fiskesjo, 1993). 

3.4.1.2 Teste de AMES ou Mutateste 

Dentre os vários ensaios microbianos, o mais comumente utilizado tem 

sido o teste de Ames (Ames et al., 1973; 1976), devido sua facilidade de 

execução, baixo custo, rápida resposta, sensibilidade e reprodutibilidade (Maron 

e Ames, 1983). Este sistema vem sendo amplamente utilizado na determinação 

da mutagenicidade de inúmeros compostos, sejam eles químicos ou físicos, 
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puros ou fracionados (Umbuzeiro-Valent et al., 1999; Dobiás et al., 1999; Hrelia 

et al., 1999; Rydén et al., 2000; Gasiorowski et al., 2001). 

O teste de Ames detecta grande número de mutágenos ambientais, 

aproximadamente 80 a 85%; no entanto, falha na detecção de alguns 

cancerígenos conhecidos (Brusick e Young, 1981). Entre eles, podemos citar 

dietilestilbestrol, benzeno, asbestos, pesticidas clorados e alguns metais, 

especialmente os derivados do cromo hexavalente (Marzin e Vophi,1985; Petrilli 

e De Flora, 1977). 

O teste de Ames, desenvolvido por Ames et al. (1973) e modificado por 

Maron e Ames (1983), avalia o potencial de um certo composto químico ou 

misturas complexas de induzirem mutações no genoma de linhagens 

bacterianas mutantes (auxotróficas) revertendo-as para o estado selvagem 

(prototrófico).

Utiliza as linhagens de Salmonella typhimurium, especialmente 

construídas para este ensaio, que detectam mutações pontuais específicas de 

vários tipos como transições, transversões e modificação do quadro de leitura, 

de modo que o evento mutacional de reversão permite estabelecer a freqüência 

e o tipo de mutação ocorrido. A mutação leva à inativação de uma enzima da 

via de biossíntese da histidina (his) impedindo, portanto, seu crescimento em 

meio desprovido de tal aminoácido. Dessa forma, em meio mínimo, somente 

conseguirão crescer aquelas colônias que sofreram uma nova mutação, 

levando a reversão so fenótipo, passando, portanto, à condição de proficiência, 

ou seja, sendo capazes de sintetizar a histidina (his+).

Essas linhagens apresentam também outras modificações que 

aumentam a sensibilidade do teste. Entre estas podemos citar: mutação rfa que 

leva a um aumento da permeabilidade da célula bacteriana por alterar a 

camada lipopolissacarídica da parede celular e a mutação uvrB tornando-as 

incapazes de reparar lesões no DNA por excisão de nucleotídeos, exceto a 

linhagem TA102 que é uvr+. A deleção no gene uvrB estende-se até o gene da 

biotina, de modo que essas linhagens também são auxotróficas para esta 

vitamina (Maron e Ames, 1983). 

As linhagens mais recomendadas para a realização deste ensaio são as 

TA97, TA98, TA100, TA102 e TA1535 (Gathehouse et al., 1994; Mortelmans e 

Zeiger, 2000).
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3.4.1.3 Teste de micronúcleo 

O teste de micronúcleo é um dos testes utilizados na citogenética que 

vem se mostrando um dos mais sensíveis e rápidos biomarcadores de 

alterações estruturais, como quebras e/ou alterações numéricas do 

cromossomo (Bonassi et al. 2005; Heddle et al., 1983 e 1991). Este teste vem 

sendo utilizado de forma direta, pois permite a verificação da população exposta 

de forma crônica, a diferentes compostos. 

O teste de micronúcleo consiste na observação de uma pequena massa 

nuclear delimitada por membrana e separada do núcleo principal. Os 

micronúcleos são formados durante a telófase da mitose ou meiose, quando o 

envelope nuclear é reconstituído ao redor dos cromossomos das células filhas. 

São resultantes de fragmentos cromossômicos acêntricos ou de cromossomos 

inteiros que não foram incluídos no núcleo principal. Assim sendo, o 

micronúcleo representa perda de cromatina em conseqüência de dano 

cromossômico estrutural (fragmento) ou dano no aparelho mitótico (Figura 7). É 

importante ressaltar que os micronúcleos são formados durante a mitose, 

independentemente do tipo de dano ocorrido durante o ciclo (Fenech et al.

1997).

Este teste vem sendo utilizado em diferentes áreas de estudo como 

análise de populações humanas (Fenech et al., 1999; Faust et al., 2004), 

avaliação de risco de câncer (Wang et al., 2006), estudos ambientais (Matson et

al., 2005; Neri, et al., 2003), alimentação (Fenech & Ferguson, 2001), entre 

outros estudos. 

Muitos são os organismos utilizados como bioindicador, na realização 

deste teste, entre eles podemos citar rãs (Lajmanovich et al., 2005), Allium cepa

(Chandra et al., 2005) e mais freqüentemente os peixes que têm demonstrado a 

sensibilidade destes organismos no biomonitoramento ambiental e a 

substâncias químicas (Bolognesi, 2006; Migliore, 2006; Das et al., 1986; Al-

Sabti et al., 1995).
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Figura 7: Diagrama ilustrando a origem do micronúcleo a partir de um 

fragmento cromossômico acêntrico ou de um cromossomo inteiro (A); em (B), a 

formação de uma ponte citoplasmática e de um micronúcleo a partir de um 

fragmento cromossômico acêntrico (Fenech et al. 1997). 

3.4.1.4 Teste Cometa 

No teste de eletroforese de células individualizadas em gel, células 

(proveniente de tecidos ou culturas) tratadas com as amostras teste, são 

colocadas em gel de agarose e lisadas para liberação do DNA. Posteriormente 

são feitas a eletroforese alcalina e a coloração do material com brometo de 

etídeo. Este procedimento permite visualizar quebras cromossômicas, o que é 

indicativo de danos no DNA, induzidas pelo tratamento. A observação das 

condições do material genético testado é feita através de microscopia à 

fluorescência. Se o DNA for danificado, pequenos fragmentos de DNA terão 

migração diferenciada em relação às moléculas intactas, o que proporcionará 

um rastro, cuja imagem se assemelha a um cometa (Figura 8), por esta razão 

este teste é denominado de teste cometa. A qualificação da extensão dos 

danos é feita pelo tamanho do rastro observado (Singh et al., 1988). Por se 

tratar de um sistema que utiliza células de eucariotos, os resultados obtidos 

com este teste complementarão os obtidos nos sistemas procariotos 

(bactérias).
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Figura 8: Níveis de danos ao DNA detectados através do teste cometa. 
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4. ANEXAÇÃO DOS ARTIGOS 

4.1 Artigo I - Cytotoxic and Genotoxic Potential of Surface Water from the 

Pitimbu River, Northeast Brazil. 

Os corpos hídricos de muitas regiões brasileiras vêm sofrendo acelerada 

degradação ambiental causada pelos efluentes industriais, domésticos e por 

lixiviados de origem agrícola. Algumas medidas preventivas e corretivas para a 

preservação da flora e da fauna aquática baseiam-se em estudos 

ecotoxicológicos, estabelecendo limites permissíveis de poluentes na água. 

Nem sempre estes estudos são suficientes para avaliar a qualidade das águas, 

devido à complexidade e variabilidade de compostos orgânicos e inorgânicos 

que podem estar presentes. Desta forma, é recomendado que a caracterização 

seja complementada com ensaios biológicos mediante a aplicação de testes de 

toxicidade. Dentre os diferentes ensaios biológicos utilizados destaca-se aquele 

que utiliza Allium cepa. O teste de Allium cepa vem sendo largamente utilizado 

por demonstrar que é possível fazer uma triagem inicial da toxicidade no 

ambiente, apresenta-se ainda como um recurso prático, de baixo custo, rápida 

execução e de fácil utilização para a detecção de poluição e da presença de 

agentes genotóxicos. 

O objetivo desse trabalho foi avaliar a genotoxicidade e a toxicidade da 

água de superfície coletada ao longo do rio Pitimbu, uma importante fonte de 

distribuição de água para a cidade do Natal. 

Os resultados mostraram que duas das amostras de água produziram 

alterações no índice mitótico (índice de proliferação celular); além disso, todas 

as amostras de água do rio aumentaram a freqüência de aberrações 

cromossômicas e/ou de micronúcleo, em relação ao grupo controle. Dois dos 

pontos coletados também apresentaram alteração no crescimento da raiz e dois 

pontos produziram modificações morfológicas nas raízes. Das amostras de 

água coletada, a proveniente do ponto próximo a uma região industrial foi a que 

se apresentou mais tóxica e genotóxica. Embora a água tratada (processo de 

cloração) para o consumo humano não seja genotóxica, os dados indicam que 
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a água de superfície do rio Pitimbu contém compostos com potencial tóxico e 

genotóxico que podem estar impactando este ecossistema. 

Este artigo foi aceito na revista Genetics and Molecular Biology. 
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Abstract

In this study, the onion (Allium cepa) root test was used to evaluate the genotoxicity of 

the Pitimbu River (Natal city, Brazil) surface water. The water was collected at five 

sampling sites along the river and one sample was obtained after the treatment

(flocculation, chlorination and pH correction) of the river water for human consumption.

All raw river water samples increased the frequency of chromosomal abnormalities

and/or micronuclei and two of the water samples produced alterations in the mitotic

index of the root cells. Two of the water samples also altered root growth and two 

produced morphological modifications in the A. cepa roots. Water collected from a site 

near an industrial area was the most consistently toxic and genotoxic of the samples.

Although the water chlorinated for human consumption was not genotoxic, the data 

indicate that surface water from the Pitimbu River contains toxic and genotoxic 

compounds that potentially may impact this aquatic ecosystem.
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Introduction

Urban-industrial and agricultural wastes can add significant amounts of contaminants to 

surface water and sediments and, consequently, water pollution is a serious problem for 

the health of the biota and humans that interact with these aquatic ecosystems. The 

contamination of water resources by genotoxic compounds is a worldwide problem

(Claxton et al., 1998; Kong, 1998; Vargas et al., 2001; Ohe et al., 2003; Buschini et al.,

2004). Because of the importance of water quality to health, many toxicity and 

genotoxicity tests have been used in combination with physical and chemical analysis in 

order to evaluate both water and environmental quality (Smaka-Kincl et al., 1996; 

Claxton et al., 1998; Umbuzeiro et al., 2001; Vargas et al., 2001; Ohe et al., 2003; 

Isidori et al., 2004). Water quality is an important risk factor in cancer and relative risk 

has been estimated in areas supplied with mutagenic drinking water. The observed 

exposure-response relationship indicated a relative risk for lymphomas, pancreatic 

cancer and esophageal cancer compared with areas in which non-mutagenic drinking 

water was consumed (Koivusalo et al., 1995; Tao et al., 1999).

Many types of genotoxicity and mutagenicity assays employing microorganisms

and mammalian cells have used for monitoring of complex environmental samples such 

as river water (Verschaeve, 2002; Isidori et al., 2004; Reinecke and Reinecke, 2004; 

Russo et al., 2004). However, plant assays, such as the Allium cepa test, may have some

advantages over microbial and mammalian cell tests for environmental monitoring.

Plant assays are highly sensitive to many environmental pollutants, including heavy 

metals (Fiskesjo, 1988), and have been used for monitoring the potential synergistic 

effects of mixtures of pollutants, including hydrophilic and lipophilic chemicals (Grover 

and Kaur, 1999; Ateeq et al., 2002; Rank et al., 2002; De Campos and Viccini, 2003). 

Furthermore, the test plants can be directly exposed to complex mixtures or 

environmental samples either in the laboratory or in situ (Fiskesjo, 1985b; Grant et al.,

1992; Rank, 2003). Because of the large size of their chromosomes, higher plants are 

suitable for cytological analysis and the responses seen in plant tests are highly 

correlated with those seen in other biological systems, making plant tests good 

candidates for evaluating the genotoxicity of environmental samples (Grant, 1999; 

Sadowska et al., 2001).  Onion (Allium cepa) root-tip cells can be used to measure a 

variety of morphological and cytogenetic factors that can be used as toxicity indicators, 

such factors including root morphology and growth, mitotic index determination, and the 
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induction of micronuclei and aberrant metaphases and anaphases (Grant, 1994,1999; 

Evseeva et al., 2003). 

In this study, we used the Allium cepa test to evaluate the toxicity and 

genotoxicity of  surface water collected at five sampling sites, and  on the Pitimbu River, 

an important water source that supplies drinking water for the 170,000 habitants of the 

city of Natal in the northeastern Brazilian state of Rio Grande do Norte 

(www.serhid.rn.gov.br/igarn). Treated drinking water derived from one of the sites was 

also tested.
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Material and Methods

Geography of the Pitimbu river 

The Pitimbu river (5 50´S, 35 05´W to 6 00´S, 35 25´W), is located in the 

northeastern Brazilian state of Rio Grande do Norte (RN) between (Figure 1). The size 

of the hydrographic basin upstream of the Jiqui Pond totals 98 Km2. The river receives 

municipal wastewater from the cities of Macaiba, Parnamirim and Natal in RN state, as 

well as industrial and agricultural wastewater. This basin, also acts as the principal water 

source for the southern area of the city of Natal. The river empties into the Jiqui Pond, 

which provides 32% of the gross domestic water supply for the city of Natal, and is the 

principal source of water for the people in the southern part of the city. Pitimbu River 

water is treated for drinking using a conventional technique that includes flocculation, 

chlorination and pH correction. Due to its lack of turbidity and color, no coagulation is 

used in processing the water during the dry period (September to april) At Macaiba, the 

Pitimbu River passes through an agricultural area, while at Parnamirim, it passes through 

an important industrial area of RGN state. 

Sampling

Surface water was collected from the Pitimbu river at five different sampling

sites (sites 1 to 5) and a sample of treated drinking water was obtained at site 6 CAERN 

(Companhia de águas e esgotos do Rio Grande do Norte) water treatment station at site 6 

(Figure.1), one set of samples being collected in January 2003 (Summer in the southern 

Hemisphere) and another during July (winter) of the same year. The sample sites were as 

follows: site 1 was at the headwaters of the Pitimbu River, located in the vicinity of the 

city of Macaiba; site 2 was located downstream of an agricultural area; site 3 was 

located close to the city of Parnamirim and an industrial area containing factories 

manufacturing textiles, soft drinks, candies, snacks and paper; site 4 was located 

downstream of the industrial area; site 5 was located at the Jiqui Pond; and site 6 was at 

a water treatment site run by the RGN Water and Sewage Company (Companhia de 

Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte - CAERN ) for the production of potable water 

using the water purification criteria of Statutory Instrument 518 (SI-518) of the Brazilian 
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Health Ministry (Table 1), the purification process involving flocculation with aluminum

sulfate, sedimentation, filtration, chlorination with sodium hypochlorite and pH 

correction.

The Allium cepa test

The procedure was based on previously described methods (Fiskesjo, 1985a; 

Rank and Nielsen, 1998). Bulbs of the common onion (Allium cepa L.) were purchased 

at a local supermarket and eight bulbs prepared for each sample. The bulbs were peeled 

and placed in distilled water for 48 hours, after which some of the newly-formed root 

tips were cut from each bulb and examined morphologically for any visible 

abnormalities.  If the root-tip length was normal (2-3 cm) and cell organization 

apparently normal for all the root tips, individual sets of eight bulbs were placed in water 

from each sample site for 24 hr at 25 C  1 C. Distilled water was used as a negative 

control and 300 mM aqueous hydrogen peroxide (Merck) as a positive control mutagen.

After 24 hours some root tips were removed from the bulbs, fixed 3:1 in ethanol:glacial 

acetic acid and kept overnight at 4 C before being hydrolyzed in 1N HCl at 60 C for 10 

min, rinsed in tap water and stained in Schiff’s reagent using Feulgen’s method

(Alexander et al., 1950). Microscope slides were prepared by squashing the stained root 

tips in 45% (v/v) glacial acetic acid. One slide was prepared per bulb and all slides were 

coded and examined blind using bright-field microscopy at a total magnification of 40x. 

Genotoxicity was evaluated by counting the number of chromosomal breaks in 100 

anaphase and metaphase cells per slide and also counting the number of micronuclei in 

2000 interphase nuclei per bulb, micronuclei being recognized based on their being less 

than one-third the diameter of the nucleus, being separated from the main nucleus and 

having a staining intensity similar to that of the main nucleus. Cytotoxicity was assessed 

by recording the total mitotic index and the mitotic index for each stage of mitosis as 

calculated from a total of 2000 cells for each bulb. After 72 hours treatment root length 

was measured with a electronic digital caliper (Starrett 727 series) and used as an index 

of toxicity, while macroscopically observable morphological modifications such as 

changes in root consistency and color and the presence of tumors, hook roots and twisted 

roots were also recorded. Since the water samples were collected during winter and 

summer, a total of 16 bulbs were analyzed for each sample.



32

Statistical analysis 

The root was considered the experimental unit for statistical analysis.  Mean 

values and standard deviations were calculated for each experimental group and 

evaluated using Student’s t-test for independent samples.
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Results

The t-test showed no statistically significant differences between the assay results 

obtained with water samples collected in the winter and summer of 2003 so the data 

were data were combined to generate Table 4. Roots exposed to distilled water for 72 hr 

(negative control) had an average length of 4.4cm and all showed normal morphology

whereas roots exposed to water from site 3 showed a reduction in length while those 

exposed to treated water showed an increase in length. In addition, roots exposed to 

water from sites 1, 2 and 3 showed an increase in abnormal morphology, mainly in the 

form of twisted roots. There was an increase in the mitotic index of the root-tip cells 

from roots exposed to water from site 4 and site 6 (the treated drinking water), while 

water from the remaining four sites showed no significant cytotoxicity effects (Table 4). 

Root-tip cells from roots exposed to water from sites 1, 3 and 5 showed a significant 

increase in the frequency of chromosome damage.  Although the sample from site 1, the 

most up-stream sampling site, and site 6 showed an increased frequency of chromosome

damage, neither was statically significant.  All the water samples and the positive, but 

not the negative, control produced mitotic damage in the root-tip cells, the most frequent

abnormalities being multi-polar anaphases, c-mitosis and stickiness. Although the 

micronuclei frequency was higher in the root-tip cells exposed to water from all the sites 

and the positive control as compared to those exposed to distilled water, this increase 

was only statistically significant for the positive control and water from sites 1 and 3 

(Table 4). 

Root-tip cells treated with the river water samples also showed alterations 

regarding the frequency of cells in different stages of mitosis (Table 5), with relatively 

small, but statistically significant increases (as compared to the negative control) in the 

frequency of metaphase cells occurring in roots exposed to water from sites 1, 2, 5 and 

6, while larger increases in metaphase cell frequencies were produced by exposure to 

water from sites 3 and 4. The frequency of anaphase cells was significantly increased by 

exposure to water from sites 1 and 6, while water from site 4 produced a significant 

decrease in the frequency of anaphase cells (Table 5).



34

Discussion

Among the assays that have been used for evaluating water quality, plant systems are 

recognized as sensitive biomonitors of the cytotoxic and genotoxic effects of 

environmental chemicals and can be used for the detection of environmental mutagens

both in situ and in the laboratory (Grant, 1999). Toxic effects are evaluated in the A.

cepa test by analyzing the macroscopic parameters of root growth and root morphology,

while both genotoxicity and cytotoxicity can be monitored through cytological 

parameters such as the number of chromosome breaks and micronuclei, mitotic index 

and chromosome and mitotic damage. Positive results in higher plant systems indicate 

the presence of cytotoxic and/or genotoxic substances in the environment, and indicate 

the potential for direct or indirect risks for living organisms (Fiskesjo, 1993). 

The Pitimbu river receives untreated wastes from agricultural operations (mainly

at sites 1 and 2), industrial plants (mainly at sites 3 and 4) and domestic sewage (sites 1 

to 4) and is the main water source for the Jiqui Pond (site 5) (Figure 1). In the present 

study, the treatment of A. cepa roots with surface water samples from the Pitimbu river 

caused alterations in mitotic index, chromosome and mitotic damage and/or changes in 

the frequency of micronuclei and also alterations in morphological parameters, mainly in 

the form of twisted roots. Although all the raw water samples showed some degree of 

genotoxicity compared to the distilled water control the water from site 3, located 

adjacent to an industrial area, appeared to be the most damaging as evidenced by its 

capacity to induced an increased micronuclei frequency and chromosome and mitotic

damage as well as increasing the frequency of twisted roots and decreasing root length 

and (non significantly) mitotic index. The water sample obtained after treatment of the 

river water at the CAERN treatment plant produced a statistically significant increase of

in mitotic index and multi-polar anaphase frequencies. However, overall it was less toxic 

and genotoxic than the raw river water samples.  These data indicate the presence of 

cytotoxic and genotoxic substances in the raw river water that are reduced by the water 

treatment process.

The cytotoxic and/or genotoxic compounds present in the river water were not 

directly identified in this study but were assessed in the study by Santos et al. (2002), 

previously unpublished data from which is given in Tables 2 and 3.  These tables show 

that there were high levels of potentially toxic metals such as aluminum, copper, iron, 

zinc and others in surface water and sediments from several Pitimbu river sites and that 
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these levels were above those permitted by the Brazilian National Environment Council 

(Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA) Statutory Instrument 357/2005 

(http://www.mma.gov.br/conama/res/res05/res35705.pdf). In particular, high 

concentrations of potentially toxic metals were detected by Santos et al. (2002) at a river 

site matching our sampling site 3, which displayed consistently high levels of 

genotoxicity.

Potentially toxic metals, resulting from some agricultural and industrial activities 

are one the most common environmental contaminants and several have been shown to 

be mutagenic and/or carcinogenic in both human and animal studies. Metals, such as 

arsenic (III), chromium (VI), and nickel (II), increase the risk of cancer, especially lung 

and skin cancers (Harris and Shi, 2003; Leonard et al., 2004). Plant assays have been 

considered useful tools for evaluating and ranking the toxicity and genotoxicity of 

metals (Fiskesjo, 1988; Steinkellner, et al., 1998; Evseeva et al., 2003; Chandra et al.,

2005; Unyayar et al., 2006). Various metals are known to induce chromosome breaks, 

fragments and micronucleus formation in plants and mammalian test systems

(Knasmuller et al., 1998). Among the effects induced are formation of DNA–DNA and 

DNA–protein cross-links, alterations of mitotic spindles formation producing aberrant 

mitotic stages, and induction of sister chromatid exchanges (SCE). The induction of 

micronuclei is usually caused by chromosome breaks or fragments or spindle poisoning, 

which is an anomalous disjunction of chromosomes during anaphase. Metals such as 

iron and copper can also cause indirect effects due to increased oxidative stress leading 

to cytotoxicity and DNA damage (Knasmuller et al., 1998; Steinkellner et al., 1998; 

Costa et al., 2002; Harris and Shi, 2003; Waisberg et al., 2003; Leonard et al., 2004; 

Chandra et al., 2005; Unyayar et al., 2006). 

Although the treated water from site 6 in the Jiqui pond did not produce a 

significant genotoxic response, there was some indication of genotoxic potential. 

Chlorination is a common water disinfectant method which is able to reduce microbial

water pollution,  but which can also produce genotoxic and toxic compounds  if 

precursors are present in the water to be treated and the level of chlorine is high 

(Komulainen, 2004). Surface water can contain variable levels of organic matter,

including humic acids that are the main source of potentially toxic by-products of 

disinfection with chlorine, which can react with such compounds. The major

chlorination by-products that have been the object of intensive evaluation are the 

trihalomethanes, halogenated acetic acids and chlorinated furanones, most of which are 
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known carcinogens, although the cellular mechanisms of their carcinogenicity are poorly 

understood (Komulainen, 2004). Some authors have also used plant assay to assess the 

genotoxicity induced by the by-products of disinfection, with positive results having 

been obtained in A. cepa and Tradescantia assays with carboxylic acids and halogenated 

derivatives of peracetic acid, sodium hypochlorite and chlorine dioxide (Monarca et al.,

2002; Monarca et al., 2003; Monarca et al., 2005). 

This report is the first to evaluate the genotoxicity of environmental samples

from northeast Brazil, a region with deficiencies in basic sanitation and the treatment

and disposal of urban-industrial and agriculture wastes. Our results indicate that Pitimbu

river water contains significant levels of genotoxic activity. 
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Figure Headings & Tables 

Figure 1. Sampling sites in the Pitimbu River, Rio Grande do Norte, northeastern Brazil. 
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Table 1. Chemical and bacteriological analysis performed on treated drinking water obtained 

from the Pitimbu river. The analysis was performed by the Rio Grande do Norte Water and 

Sewage Company (Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte) using the water 

purification criteria of the Brazilian Health Ministry Statutory Instrument 518 (SI-518). 

Parameters

Free Chlorine

(mg L-1 ) 

Total Coliforms† 

(colony forming units 

mL-1)

pH

Nitrates

(mg L-1)

Turbidity

(units)‡

Levels permitted by SI-

518.

0.2-5.0 Not found 95% 6.0-9.5 10.0 5.0

Assayed levels 0.5 100 6,0 1.6 0.5
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Table 2: Analysis of Pitimbu river surface water. An asterisk indicates levels exceeding those 

permitted by current Brazilian legislation National Environment Council (Conselho Nacional do 

Meio Ambiente – CONAMA) Statutory Instrument 357/2005. The cytotoxic and/or genotoxic 

compounds present in the river water were not directly identified in this study but were assessed 

in the study by Santos et al. (2002), previously unpublished data from which is given in this 

table.

Analytical parameters Mean values 

Inorganic (mg L-1)

HCO3
- 32.4

Cl- 29.5

Na+ 11.8

Ca2+ 6.2

Mg2+ 4.1

K+ 3.5

SO4
2- 2.6

NO3
- 1.6

NH3 0.2

Fe3+ 0.8*

Al 0.1*

Ba 0.06

Cu 0.005

Cr 0.005

Cd 0.0005

Organic  (mg L-1)

Oil 10.8175*

Bacteriological (CFU 100 mL-1)

Coliforms total  3.92 x103*

Coliforms fecal 1.015 x103*
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Table 3: Analysis of Pitimbu river sediments. An asterisk indicates levels exceeding those 

permitted by the Brazilian National Environment Council (see heading to Table 2). The cytotoxic 

and/or genotoxic compounds present in the river water were not directly identified in this study 

but were assessed in the study by Santos et al. (2002), previously unpublished data from which is 

given in this table. 

Element Mean value (mg 

kg-1)

Al 24,800

Fé 17,200

Mg 400

Ba 120

Zn 45*

Pb 25*

Cu 23*

La 22*

Ni 15

Te 6*

Mo, 2*

As 1.17

Hg 0.46*

Cd 0.224

Ag 0.185*
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Fig. 01 
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4.2 Artigo II - Micronucleus test in Crenicichla menezesi (Ariidae) used for in 

situ surface water monitoring.

O teste do micronúcleo tem sido muito utilizado para avaliar os efeitos 

de compostos mutagênicos presentes no meio ambiente em diferentes 

organismos. Os micronúcleos correspondem a fragmentos cromossômicos ou 

cromossomos inteiros, presentes no citoplasma das células, considerados 

resultantes de lesões causadas por agentes mutagênicos. Dentre muitos 

testes de mutagênese, o teste de micronúcleo (MN) é um ensaio 

tecnicamente simples, confiável e sensível. Este teste propicia a detecção de 

agentes clastogênicos (que quebram cromossomos) e aneugênicos (que 

induzem aneuploidia ou segregação cromossômica anormal) e tem sido 

amplamente utilizado há vários anos com um grande número de substâncias 

testadas em vários organismos tais como moluscos, plantas, anfíbios e 

mamíferos. Os peixes estão sendo atualmente empregados nas análises 

citogenéticas devido às grandes vantagens do fácil manuseio, da 

manutenção em laboratório e baixo custo da metodologia. A utilização dos 

eritrócitos de peixes permite uma rápida resposta sem sacrifício e sofrimento 

dos organismos utilizados no biomonitoramento.

O objetivo principal deste trabalho foi verificar a eficiência do teste de 

micronúcleos em eritrócitos de sangue periférico, de peixes da espécie 

Crenicichla menezesi, da família Ariidae, como biomarcador de 

genotoxicidade. Por se tratar de uma espécie caracterizada por hábito 

alimentar carnívoro e de ser uma espécie césio, característica propícias a sua 
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utilização como espécie bioindicadora para análises pontuais. Devido a isto 

os peixes foram coletados em diferentes pontos ao longo do Rio Pitimbu. 

A análise de eritrócitos dos peixes demonstrou freqüências de 

micronúcleos significativamente elevadas nos peixes em diferentes pontos 

onde foram coletados. Apresentou ainda redução significativa em relação ao 

controle que foi mantido no laboratório por 100 dias em condições 

experimentalmente ideais. 

O teste de micronúcleos em peixes da espécie Crenicichla menezesi

apresenta-se como um bom bioindicador, podendo ser mais uma 

possibilidade do biomonitoramento da genotoxicidade em ambientes naturais. 



51

4.3 Estudo genotóxico através do Teste Cometa das águas do Rio 

Pitimbu/RN, Brasil, utilizando a espécie Crenicichla menezesi (Ariidae), como 

biomonitor (parte do manuscrito em preparação). 

O ensaio cometa é um teste muito sensível, e que vem sendo 

amplamente utilizado em estudo de genética toxicológica, com finalidade de 

biomonitoramento ambiental ou no monitoramento populacional em humanos. 

O método é baseado na migração do DNA num gel de agarose exposto a um 

campo elétrico. As células são quebradas para remover proteínas celulares e 

o DNA é descompactado sob condições alcalinas. Posteriomente a 

descompactação o DNA é submetido a uma corrida eletroforética, onde as 

células adquirem uma morfologia semelhante à de um cometa; onde a 

cabeça representa a parte intacta do DNA e a cauda, fragmentos 

provenientes de lesões. A grande vantagem que apresenta o teste cometa é 

a possibilidade do seu uso em qualquer organismo e tipo celular. 

Muitos são os organismos que estão sendo alvo de investigação do 

teste cometa, entre eles os peixes, por estarem expostos às descargas de 

poluentes de forma direta, e de forma, indiretamente quando se alimentam de 

organismos aquáticos contaminados. Devido a estas características os peixes 

são considerados excelentes bioindicadores para avaliações ambientais. 

Os estudos realizados pela análise dos eritrócitos, através do teste 

cometa, nos peixes coletados em diferentes pontos ao longo do Rio Pitimbú, 

demonstram Índices de Danos significativamente elevados. Apresentou ainda 

redução no índice de dano de forma significativa no controle que foi mantido 

no laboratório por 100 dias em condições experimentalmente ideais. 
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4.4 Estudo mutagênico através do Teste de Ames das águas do Rio 

Pitimbu/RN, Brasil. 

As mutações são eventos raros de difícil detecção e análise, por esta 

razão nas últimas décadas cerca de 100 testes rápidos “short-term” foram 

desenvolvidos com o objetivo de detectar substâncias com atividades 

mutagênicas, carcinogênicas e/ou teratogênicas. Entre estes testes encontra-

se o Teste de Ames também conhecido como ensaio 

Salmonella/microssoma. Talvez o ensaio ensaio mais utilizado para avaliação 

de mutagenicidade em amostras ambientais e validado em larga escala por 

diversos laboratórios. Trata-se de um ensaio de mutação reversa que utiliza 

linhagens de Salmonella typhimurium e é realizado na presença ou ausência 

de ativação metabólica (-S9). Neste trabalho optou-se pela utilização as 

linhagens TA98, TA100, YG1041 e YG1042, sendo as duas últimas altamente 

sensíveis aos nitrocompostos e aminas aromáticas. Essa combinação 

permite indicar a classe de compostos presentes nas amostras. 

A mutagenicidade (RM  2) e os indícios de mutagenicidade (RM = 1,5 

- 1,9) observados nos resultados obtidos neste trabalho monstram a presença 

de agentes mutagênicos para alguns pontos de amostragem. Podendo ser 

constatado com a positividade observada para as cepas TA100 e TA98, que 

detectam a presença, nas águas do rio Pitimbú, de compostos com 

capacidade de promover mutações, tanto por substituição de pares de bases, 

como por mudança no quadro de leitura. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O trabalho aqui desenvolvido permitiu avaliar de maneira satisfatória a 

qualidade, através de parâmetros genotóxicos, das águas superficiais do Rio 

Pitimbu. Permitiu ainda um aumento considerável no conhecimento das 

técnicas utilizadas em mutagêneses ambiental.

Embora existam legislações, tanto no âmbito federal, estadual e 

municipal, que assegurem o direito da população à qualidade ambiental e que 

atribuem às instâncias governamentais a obrigação de zelar e promover a 

qualidade ambiental. A qualidade dos recursos hídricos é uma preocupação 

constante de vários Estados brasileiros, devido a grande quantidade de 

doenças que são veiculadas pelas águas. A Resolução CONAMA Nº 

357/2005 visa controlar o lançamento no meio ambiente de poluentes, 

proibindo o lançamento em níveis nocivos ou perigosos para os seres 

humanos e outras formas de vida; considerando que a saúde e o bem-estar 

humano, bem como o equilíbrio ecológico aquático, não devem ser afetados 

pela deterioração da qualidade das águas. Esta qualidade quando para 

consumo humano, é regulada por leis federais (BRASIL, 2004) que 

descriminam alguns aspectos como: características físico-químicas, presença 

de metais e algumas substâncias tóxicas como benzeno e pesticidas. Porém, 

existem inúmeras substâncias que estão presentes no ambiente que precisa 

de uma regulamentação mais efetiva e específica. Como no caso de 

compostos genotóxicos/mutagênicos, incluindo carcinógenos, conhecidos ou 

não, que se tornam componentes das misturas ambientais complexas que 

podem ter efeitos adversos para o homem e a biota nativa. Apesar disto, a 

legislação brasileira não prevê estudos de genotoxidade para análise da 

qualidade de águas. Complementando a legislação Federal o Estado de São 

Paulo através da CETESB implantou o teste de Ames nas avaliações 

rotineiras para avaliação da qualidade de água, dos recursos hídricos no 

Estado.

Mundialmente existem diferentes legislações que regem os testes para 

avaliação da qualidade de águas superficiais. Na Alemanha, esta qualidade é 

monitorada por ensaios de toxicidade aguda com peixe, microcrustáceo, alga 
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e bactéria, por outro lado, a França utiliza como parâmetro biológico, o ensaio 

de toxicidade aguda com Daphnia. A Holanda, Inglaterra, Itália, Portugal e 

Suécia, existem programas específicos de controle de efluentes líquidos, os 

testes utilizados são com peixes, microcrustáceos e algas no monitoramento 

ambiental. A legislação Canadense é bastante esclarecedora usando 

parâmetros físicos, químicos e ecotoxicológicos. Nos Estados Unidos a 

legislação objetiva a manutenção da integridade física, química e biológica 

das águas para tanto são utilizados nos testes organismos de águas doce e 

marinha de três níveis tróficos. Em geral, nestas legislações estão previstos 

análises de genotoxicidade em pelo menos dois sistemas (bactéria e 

eucariontes) e no mínimo dois ensaios. Na maioria dos casos são feitos o 

teste de Ames e o de micronúcleo e/ou aberrações cromossômicas. Havendo 

resposta positiva em algum dos ensaios, recomendam-se novas análises 

incluindo ensaios de carcinogenicidade (Zagato e Bertoletti, 2006; Cimino, 

2006).

No presente trabalho, utilizamos quatro ensaios (Índice mitótico e 

alterações cromossômicas, MN, Cometa e Ames) e três dferentes sistemas 

(planta, peixe e bactéria). Em todos os teste, resultados positivos quanto a 

genotoxicidade foram obtidos, o que inclui de mutações de ponto a quebras 

de cromossoma. Observa-se ainda o forte impacto da atividade industrial, 

visto que os resultados mais críticos de atividade genotóxica foram obtidos 

nas amostras de água coletadas nos pontos 3, 4 e 5, que correspondem aos 

pólos industriais (pontos 3 e 4) e Lagoa do Jiqui (ponto 5). É possível ainda 

que parte dos agentes mutagênicos sejam mantidos na água mesmo após o 

tratamento da CAERN. 

Observa-se ao longo de toda a faixa do leito do Rio Pitimbu um 

crescimento urbano e a disposição irregular de resíduos industriais, lixo e 

esgoto doméstico ou ainda grande assoreamento de suas margens. De uma 

forma geral, não só no Estado do Rio Grande do Norte mais em quase todo o 

território Nacional falta uma Política de Gestão Ambiental. Basicamente a 

atenção é dada à análise dos parâmetros de potabilidade e/ou contaminação 

das águas, não levando em consideração a presença de muitos poluentes 

com capacidade de interagir com o material genético. Além disso, não existe 

um plano de ação por parte dos órgãos de gestão ambiental, essa ação 
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facilitaria a disponibilização de informações catalogada com relação aos 

resíduos gerados nas indústrias Norteriograndese e, como conseqüência 

dessa desinformação, está a falta de controle com relação ao destino final 

desse material.

Embora as pesquisas que visam diagnosticar e restaurar ambientes 

aquáticos degradados tenham aumentado muito nas últimas décadas, 

inexistem soluções instantâneas que possam resolver a problemática da 

degradação ambiental. O desenvolvimento de uma consciência ambientalista, 

muito mais do que medida punitiva, ainda é o meio mais eficaz de evitar a 

concretização da grande crise da água, prevista para um futuro bem próximo. 

Pelas características físicas da área estudada, percebe-se que esta é 

ambientalmente frágil e, sobretudo com a forte pressão urbana que hoje se 

configura, constata-se que a bacia hidrográfica do rio Pitimbu vem sofrendo 

um processo de degradação acentuado, o que poderá resultar a médio e 

longo prazo na inviabilidade de uso deste recurso hídrico para abastecimento 

público.
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6. CONCLUSÕES 

O conjuto de resultados obtidos este trabalho sugere a presença de 

compostos mutagênicos nas águas do rio Pitimbu Natal/RN, capazes de 

induzir alterações ao material genético, tanto a nível gênico quanto 

cromossômico. Foi possível ainda estabelecer a aplicação dos ensaios de 

MN e cometa para avaliação in situ de impacto ambiental, sendo a espécie 

Crenicichla menezesi adequada para avaliação pontual em rios e lagos, 

visto seus hábitos alimentares e por ser territorialista. 

Visto a positividade para todos os ensaios realizados verifica-se que a 

qualidade das águas do rio Pitimbu pode estar comprometida, ficando 

envidende a necessidade de uma melhor fiscalização e controle. Medidas 

devem ser tomadas, visando à redução das fontes poluidoras presentes ao 

longo do rio Pitimbu, tentando assim prevenir danos à biota e a população 

humana exposta a tais poluentes. 



57

7. REFERÊNCIAS 
__________________________________________________________________________

__

AL-SABTI, K & METCALFE, CD. Fish micronuclei for assessing genotoxicity 

in water. Mut. Res., 343, 121-135, 1995. 

AMES, BN.; FLAMM, WG & MEHLMAN, MA. eds. Advances in Modern 

Technology, vol. 5. Hemisphere Publishing Corp., Washington, D.C, 

1976.

AMES, BN.; McCANN, J & YAMASAKI, E. Methods for detecting carcinogens 

and mutagens with the Salmonella/mammalian microssome 

mutagenesis test. Mut. Res., 31, 347-364, 1973. 

BALLSCHMITER, K. Transport And Fate Of Organic-Compounds In The 

Global Environment. Angewandte Chemie-International Edition In 

English, 31 (5): 487-515, 1992. 

BOHM, GM; SALDIVA, P H; PASQUALUCCI, CA; MASSAD, E; MARTINS,

MDEE; ZIN, WA; CARDOSO, WV; CRIADO, PM; KOMATSUZAKI, M & 

SAKAE, RS; Biological effects of air pollution in Sao Paulo and Cubatão. 

Environ Res., 49 (2):208-16, 1989. 

BOLOGNESI, C; PERRONE, E; ROGGIERI, P & SCIUTTO, A. Bioindicators 

in monitoring long term genotoxic impact of oil spill: Haven case study. 

Marine Environmental Research, 62, 287–291, 2006. 

BONASSI, S; UGOLINI, D; KIRSCH-VOLDERS, M; STROMBERG, U; 

VERMEULEN, R & TUCKER, JD. Human population studies with 

cytogenetic biomarkers: Review of the literature and future prospectives

Envir. Mol. Mut., 45 (2-3): 258-270, 2005. 



58

BRASIL, Portaria nº 518, de 25 de março de 2004, Estabelece os 

procedimentos e responsabilidades relativos ao controle e vigilância da 

qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade, 

e dá outras providências. Diário Oficial da União; Poder Executivo, de 26 

de março de 2004, Seção 1. 

BRUSICK, DJ & YOUNG, RR. Procedures: Manual level. Environmental 

assessment biological tests. (EPA-600/8-81-024), NTISPB 82-228966, 

Litton Bionetics, INC., Kensington, MD, 1981. 

CHANDRA, S; CHAUHAN, LKS;MURTHY, RC; SAXENA, PN; PANDE, PN & 

GUPTA, SK. Comparative biomonitoring of leachates from hazardous 

solid waste of two industries using Allium test. Science Of The Total 

Environment, 347(1-3):46-52, 2005. 

CIMINO, MC. Comparative Overview of Current International Strategies and 

Guidelines for Genetic Toxicology Testing For Regulatory Purposes 

Environmental and MolecularMutagenesis, 47,362-390, 2006. 

CRAUN, GF. A summary of waterborne illness transmitted through 

contaminated groundwater. J. Environ. Health. 48 (3):122-127, 1985. 

DEMARINI DM, LAWRENCE BK, BROOKS HG, HOUK VS. Compatibility of 

organic solvents with the Microscreen prophage-induction assay: solvent--

mutagen interactions. Mutat Res. 263(2):107-13, 1991. 

DOBIÁS, L; KÁSOVÁ, J; GAJDOS, O; VIDOVÁ, P; GAJDOSOVÁ, D; 

HAVRÁNKOVÁ, J; FRIED, M; BINKOVÁ, B & TOPINKA, J. Bioassay-

directed chemical analysis and detection of mutagenicity in ambient air of 

the coke oven. Mut. Res., 445, 285-293, 1999. 

EPA. Short-term test for carcinogens and other genotoxic agents. Cincinnati, 

EPA, 30, (EPA 625/9-79-0063), 1979. 



59

FAUST, F; KASSIE, F; KNASMÜLLER, S; KEVEKORDES, S & MERSCH-

SUNDERMANN, V. Use of primary blood cells for the assessment of 

exposure to occupational genotoxicants in human biomonitoring studies. 

Toxicology. 198 (1-3):341-50, 2004. 

FENECH, M. The advantages and disadvantages of the cytokinesis-block 

micronucleus method. Mut. Res., 392 (1-2): 11-18, 1997. 

FENECH, M; HOLLAND, N; CHANG, WP; ZEIGER, E & BONASSI, S. The 

human micronucleus project – an international collaborative study on the 

use of the micronucleus technique for measuring DNA damage in 

humans. Mut. Res., 428, 271-283, 1999. 

FENECH, M & FERGUNSON, LR. Vitamins/minerals and genomic stability in 

humans. Mut. Res., 475, 1-6, 2001. 

FISKESJO G. The Allium Test In Waste-Water Monitoring. Environ Toxicol 

Water Quality,8:291-298, 1993. 

FRIEDBERG, EC; WALLKER, GC & SIEDE, W. DNA repair and mutagenesis. 

Washington: ASM Press, v. 1, 407-434, 1995. 

GASIOROWSKI, K; BROSKOS, B & SZYBA, K. Antimutagenic activity of 

fluphenazine in short-term tests. Mutagenesis, 16:1, 31-38, 2001. 

GATHEHOUSE, D; HAWORTH, S; CEBULA, T; GAKE, E; KIER, L; 

MATSUSHIMA, T; MELCION, C; NOHMI, T; VENITT, S & ZEIGER, E. 

Recommendation for the performance of bacterial assays. Mut. Res., 312 

(3): 217-233, 1994. 

GRANT, WF. The present status of higher plant bioassays for the detection of 

environmental mutagens. Mut. Res., 310, 175-185, 1994. 



60

GRANT, WF. Higher plant assays for the detection of chromosomal 

aberrations and gene mutations--a brief historical background on their 

use for screening and monitoring environmental chemicals. Mut. Res.,

426, 107-112, 1999. 

HEDDLE, JA; CIMINO, MC; HAYASHI, M; ROMAGNA, F; SHELBY, MD; 

TUCKER, JD; VANPARYS, P & MACGREGOR, JT. Micronuclei As An 

Index Of Cytogenetic Damage - Past, Present, And Future, Envir. Mol. 

Mut., 18 (4): 277-291 1991. 

HEDDLE, JA; HITE, M; KIRKHART, B; MAVOURNIN, K; MACGREGOR, JT; 

NEWELL, GW & SALAMONE, MF. The Induction Of Micronuclei As A 

Measure Of Genotoxicity - A Report Of The United-States Environmental-

Protection-Agency Gene-Tox Program, Mut. Res., 123 (1): 61-118, 1983. 

HINTON, DE; KULLMAN, SW; HARDMAN, RC; VOLZ, DC; CHEN, PJ; 

CARNEY, M & BENCIC, DC. Resolving mechanisms of toxicity while 

pursuing ecotoxicological relevance? Marine Pollution Bulletin, 51, 635–

648, 2005. 

HOEHN, E & PFEIFER, HR. Pollution And Pollutant Transport In The 

Geosphere - An Introduction To The Symposium. Eclogae Geologicae 

Helvetiae, 87 (2): 311-319, 1994. 

HRELIA, P; FIMOGNARI, C; MAFFEI, F; SPINELLI, D; LAMARTINA, L; 

SARVA, MC & FORTI, GC. Influence of nitroreductase and O-

acethyltransferase on the mutagenicity of substituted 

nitrobenzothiophenamines in Salmonella typhimurium. Chem.-Biol.

Interact., 118, 99-11, 1999. 

KRAMER, M & HUBNER, I. Significance of an in vivo genotoxicity test for 

surface waters is increased when the physiological characteristics of the 

test organism (Bivalvia Mollusca) are taken into account. Acta

Hydrochimica et Hydrobiologica, 28, 83-91, 2000. 



61

KREMSER, U & SCHNUG, E. Impact of fertilizers on aquatic ecosystems and 

protection of water bodies from mineral nutrients. Landbauforschung

Volkenrode, 52 (2): 81-90, 2002. 

LAJMANOVICH, RC; CABAGNA, M; PELTZER, PM; STRINGHINI, GA & 

ATTADEMO, AM. Micronucleus induction in erythrocytes of the Hyla 

pulchella tadpoles (Amphibia : Hylidae) exposed to insecticide 

endosulfan. Mut. Res., 587(1-2): 67-72, 2005. 

LANDI, S; HANLEY, NM; WARREN, SH; PEGRAM, RA & DE MARINI, DM. 

Indution of genetc damage in human lymphocytes and mutations in 

Salmonella by trihalomethanes: roles of red blood cells and GSTT1-1 

polymorphism. Mutagenesis, 14(5): 479-482, 1999. 

LEVIN, DE; HOLLSTEIN, M; CHRISTIMAN, MF; SCHWIERS, E A & AMES, 

BN. A new Salmonella tester stran (TA102) with T:A base pairs at the site 

of mutation delects oxidative mutagens. Proc. Nat. sci. Acad., 79, 7445-

7449, 1982. 

LUTZ, WK & KOPP, SA. Threshold dose response for tumor induction by 

genotoxic carcinogens modeled via cell-cycle delay. Toxicol. Sci., 49(1): 

110-115, 1999. 

MATSON, CW; LAMBERT, MM; McDONALD, TJ; AUTENRIETH, RL;

DONNELLY, KC; ISLAMZADEH, A; POLITOV, DI & BICKHAM, JW.

Evolutionary toxicology: Population-level effects of chronic contaminant 

exposure on the marsh frogs (Rana ridibunda) of Azerbaijan.

Environmental Health Perspectives, 114 (4): 547-552, 2006. 

MATSON, CW; PALATNIKOV, G; ISLAMZADEH, A; MCDONALD, TJ;

AUTENRIETH, RL.; DONNELLY, KC & BICKHAM, JW. Chromosomal 

damage in two species of aquatic turtles (Emys orbicularis and Mauremys 



62

caspica) inhabiting contaminated sites in Azerbaijan. Ecotoxicology, 14 

(5): 513-525, 2005. 

MARON, DM & AMES, BN. Revised methods for the Salmonella mutagenicity 

test. Mut. Res., 113, 173-215, 1983. 

MARZIN, DR & VOPHI, I. Study of the mutagenic of metal derivatives with 

Salmonella typhimurium TA102. Mut. Res., 155, 45-49, 1985. 

MIGLIORE, L; COLOGNATO, R; NACCARATI, A & BERGAMASCHI E. 

Relationship between genotoxicity biomarkers in somatic and germ cells: 

findings from a biomonitoring study. Mutagenesis, 21 (2): 149–152, 2006. 

MOORHEAD, PS; NOWELL, PC; MELLMAN WJ; BATTIPS, DM & 

HUNGERFORD, DA. Chromossome preparations of leukocytes cultured 

from human peripheral blood. Exp. Cell. Res., 20, 613-616, 1960. 

MOREAU, D; BAILONE, A & DEVORET, R. Prophage  induction in 

Escherichia coli KT12 envA uvrB: a riglhly sensitive test for potencial 

carcinogens. Proc. Nat. Acad. Sci., 73, 3700-3704, 1976. 

MORTELMANS, K & ZEIGER, E. The Ames Salmonella/microssome

mutagenicity assay. Mut. Res., 455, 29-60, 2000. 

NEHLS, S & SEGNER, H. Comet assay with the fish cell line rainbow trout 

gonad-2 for in vitro genotoxicity testing of xenobiotics and surface 

waters. Environmental Toxicology And Chemistry, 24 (8): 2078-2087, 

2005.

NERI, M; FUCIC, A; KNUDSEN, LE; LANDO, C; MERLO, F & BONASSI, S.

Micronuclei frequency in children exposed to environmental mutagens: a 

review. Mut. Res., 544 (2-3): 243-254, 2003. 



63

OSTLING, O & JOHANSON, KJ. Microelectrophoretic study of radiation-

induced DNA damages in individual mammalian cells. Biochem. Biophys. 

Res. Com., 123(1): 291-298, 1984. 

PELLACANI, C; BUSCHINI, A; FURLINI, M; POLI P & ROSSI, C. A battery of 

in vivo and in vitro tests useful for genotoxic pollutant detection in surface 

waters. Aquatic Toxicology, 77, 1–10, 2006. 

PETRILLI, FL & DE FLORA, S. Toxicity and mutagenicity of hexavalent 

chromium on Salmonella typhimurium. Appl. Environ. Microbiol., 33, 805-

809, 1977. 

QUILLARDET, PH & HOFNUNG, M. The SOS Cromoteste, a colorimetric 

bacterial assay for genotoxins: procedures. Mut. Res., 147, 65-78, 1982. 

RABELLO-GAY, MN; RODRÍGUEZ, MAR & MONTELEONE-NETO, R. 

Mutagênese, Teratogênese e Carcinogênese. Métodos e critérios de 

avaliação. ed.1ª, SBG, SP-Brasil, 1991. 

RANK, J. The method of Allium Anaphase-Telophase chromosome aberration 

assay. Ekologija 1, 38-42, 2003. 

REIFFERSCHEID, G & GRUMMT, T. Genotoxicity in German surface waters 

- Results of a collaborative study. Water Air and Soil Pollution, 123, 67-

79, 2000. 

ROSENKRANZ, HS; MERSCH-SUNDERMANN, V & KLOPMAN, G. SOS 

chromotest and mutagenicity in Salmonella: evidence for mechanistic 

differences. Mut. Res., 431, 31-38, 1999. 



64

RYDÉN, E; EKSTRÖM, C; HELLMÉR, L & BOLCSFOLDI, G. Comparison of 

sensitivities of Salmonella typhymurium strains TA102 and TA2638A to 

16 mutagens. Mutagenesis, 15(6): 495-502, 2000. 

SEGUNDO JEAG. Diagnóstico geoquímico ambiental de água e sedimento 

de fundo do Rio Pitimbu, região sul da grande Natal (RN). Dissertação 

Mestrado, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, RN, 

2002.

SHEN, L; LIN, GF; TAN, JW & SHEN, JH. Genotoxicity of surface water 

samples from Meiliang Bay, Taihu Lake, Eastern China. Chemosphere,

41, 129-132, 2000. 

SILVEIRA, BSS. Irrigação por infiltração com efluente de lagoa anaeróbia em 

solo cultivado com milho (Zea mays L.). Dissertação (Mestrado), 

Universidade Estadual de Campinas; Faculdade de Engenharia Civil, 

Arquitetura e Urbanismo, Campinas, SP, 2004. 

SINGH, NP; McCOY, MT; TICE, RR & SCHNEIDER, EL. A simple technique 

for quantitation of low lewel of DNA damage in individual cells. Exp. Cell 

Res., 175, 184-191, 1988. 

SMITH, CL & OISHI, M. Molecular mechanism of virus induction .1. Procedure 

for biochemical assay of prophage induction. Molecular & General 

Genetics, 148 (2): 131-138 1976. 

STEINKELLNER, H; MUN-SIK, K; HELMA, C; ECKER, S; MA, TH; HORAK,

O; KUNDI, M & KNASMULLER, S. Genotoxic effects of heavy metals: 

Comparative investigation with plant bioassays. Envir. Mol. Mut., 31 (2): 

183-191, 1998. 



65

TRIVEDI, PR & RAJ, G. Nuclear and thermal pollutions. Akashdeep

Publishing House, 23, 278-281, 1992. 

UMBUZEIRO-VALENT, G; ROUBICEK, D A. & HAEBISCH, EMAB. 

Mutagenic and antimutagenic evaluation of the juice of the leaves of 

Bryophyllum calycinum (Kalanchoe pinnata), a plant with antihistamine 

activity. Envir. Mol. Mut., 33, 325-327, 1999. 

UMBUZEIRO, G de A; ROUBICEK, DA; SANCHEZ, PS & SATO, MIZ. The 

Salmonella mutagenicity assay in a surface water quality monitoring 

program based on a 20-year survey. Mut. Res., 491, 119-126, 2001. 

VARGAS, VMF.; MIGLIAVACCA, SB; MELO, AC; HORN, RC; GUIDOBONO, 

RR; FERREIRA, ICFS & PESTANA, MHD. Genotoxicity assessment in 

aquatic environments under the influence of heavy metals and organic 

contaminants. Mut. Res., 490, 141-158, 2001. 

VIDAKOVIC-CIFREK Z, PAVLICA M, REGULA I, PAPES D.  Cytogenetic 

damage in shallot (Allium cepa) root meristems induced by oil industry 

"high-density brines". ARCHIVES OF ENVIRONMENTAL 

CONTAMINATION AND TOXICOLOGY, 43 (3): 284-291, 2002. 

WANG, X; WU, XY; LIANG, ZQ; HUANG, YC; FENECH, M & XUE, JL. A

comparison of folic acid deficiency-induced genomic instability in 

lymphocytes of breast cancer patients and normal non-cancer controls 

from a Chinese population in Yunnan. Mutagenesis, 21 (1): 41-47, 2006. 

WETZEL, RG. Clean water: a fading resource. Hydrobiologia, 243, 21-30, 

1992.

ZAGATTO, P.A. E BERTOLETTI, E. Ecotoxicologia aquática princípios e 

aplicações. In: Aplicação dos ensaios ecotoxicológicos e legislação 

permanente. Rima Editora, P. 347-379, 2006. 



66



67

8. ANEXOS 
__________________________________________________________________________

__

8.1 Participação em eventos nacionais 

1. Leal, MAS; Egito, LCM e Agnez-Lima, LF. Teste de resistência da 
Chromobacterium violaceum a metais. CIENTEC 2006. 

2. Leal, MAS; Egito, LCM, Medeiros, JAC e Agnez-Lima, LF. 
Resistência de Chromobacterium violaceum à radiação UV. In: 52° 
Congresso Brasileiro de Genética, realizado em Foz do Iguaçu-Pr, no 
período de 03 a 06 de setembro de 2006. 

3. Leal, MAS; Egito, LCM, Melo, LFM; Medeiros, JAC e Agnez-Lima, 
LF. Avaliação do potencial mutagênico da violaceina utilizando o 
teste de Ames. In: 52° Congresso Brasileiro de Genética, realizado 
em Foz do Iguaçu-Pr, no período de 03 a 06 de setembro de 2006.

CIENTEC 2006.

4. Melo, LFM; Egito, LCM e Agnez-Lima, LF. Análise da
mutagenicidade do efluente da estação de tratamento de esgoto da 
UFRN.

5. Cabral, T. M.; Oliveira, G. B.; Barbosa, J. S.; Egito, L. C. M.; 
Coutinho, L.G.; Agnez-Lima, L. F.; Batistuzzo de Medeiros, S. R; 
utilização do ensaio cometa na avaliação do potencial genotóxico das 
águas da barragem engenheiro armando ribeiro gonçalvez (assu, rn). 
In. IX Congresso Brasileiro de Ecotoxicologia, realizado em São 
Pedro – SP, no período de 04 a 06 de Julho de 2006. 

6. LIMA, L H G M ; MENESES, C H D G ; SOUSA, Jair M ; EGITO, 
Lucila Carmem Monte ; Batistuzzo de Medeiros, S.R. ; LIMA, 
Lucymara Fassarella Agnez ; VIDAL, Márcia Soares . Avaliação do 
Potencial genotóxico das águas do açude de Bodocongó através dos 
índices de metáfase e anáfase aberrante em sistema Allium cepa. In: 
XVII Encontro de Genética do Nordeste, 2006, Recife. Anais do XVII 
Encontro de Genética do Nordeste, 2006.

7. Batistuzzo de Medeiros, S.R. ; MARCON, Alexandre Endres; 
CABRAL, Thiago de Melo ; GALVÃO, T B ; BARBOSA, Jefferson da 
Silva ; EGITO, Lucila Carmem Monte ; OLIVEIRA, G B ; MELO,



68

Luciane Fentanes Moura de ; MEDEIROS, Maria das Graças ; LIMA, 
Lucymara Fassarella Agnez . Análise da genotoxicidade das águas 
do Rio Açú, RN, através da técnica de micronúcleo de eritrócitos de 
peixes. In: XVII Encontro de Genética do Nordeste, 2006, Rrecife. 
Anais do XVII Encontro de Genética do Nordeste, 2006.

8. SOUSA, Jair M ; MENESES, C H D G ; LIMA, L H G M ; EGITO, 
Lucila Carmem Monte ; Batistuzzo de Medeiros, S.R. ; LIMA, 
Lucymara Fassarella Agnez ; HOFFMANN, Lúcia Vieira ; VIDAL,
Márcia Soares . Avaliação da genotoxicidade das águas do açúde 
Bodocongó por meio do teste de micronúcleos em Allium cepa. In: 
XVII Encontro de Genética do Nordeste, 2006, Recife. Anais do XVII 
Encontro de Genética do Nordeste, 2006. 

9. OLIVEIRA, Ana Helena Sales de ; SILVIA, Acarízia Eduardo da ; 
EGITO, Lucila Carmem Monte ; MELO, Luciana Fentanes Moura de ; 
COUTINHO, Leonam Gomes ; AGNEZ-LIMA, L. F. . Aplicação do 
método científico como metodologia para o ensino de nível médio em 
escolas públicas de Natal. In: III Encontro Nordestino de Biólogos, 
2005, Fortaleza. Anais do evento, 2005.

10. SANTOS, PE. ; EGITO, LCM. ; Molina WF ; Agnez-Lima LF ; 
MEDEIROS, S. R. B. . Cathrops spixii na avaliação da
genotoxicidade do Rio Potengi/RN-Brasil utilizando o teste de
micronúcleo e o ensaio cometa. In: VII Congresso Brasileiro de
Mutagênese, Carcinogênese e Teratogênse Ambiental, 2005, Natal. 
Genetics and Molecular Biology, 2005. v. 28. p. 154-154.

11. Melo, LFM ; EGITO, L. C. M. ; SANTOS, P. E. ; MEDEIROS, S. R. B. 
; LIMA, L. F. A. . Análise da genotoxicidade das águas da estação de 
tratamento de esgoto da UFRN. In: VII Congresso Brasileiro de 
Mutagênese, Carcinogênese e Teratogênse Ambiental, 2005, Natal. 
Genetics and Molecular Biology, 2005. v. 28. p. 173-173.

12. Sousa, AO ; EGITO, L. C. M. ; MEDEIROS, S. R. B. ; Agnez-Lima LF 
. Verificação do perfil genotóxico da violaceína. In: VII Congresso 
Brasileiro de Mutagênese, Carcinogênese e Teratogênse Ambiental, 
2005, Natal. Genetics and Molecular Biology, 2005. v. 28. p. 183-183.

13. EGITO, L. C. M. ; SANTOS, P. E. ; MEDEIROS, S. R. B. ; Agnez-
Lima LF . Teste de micronúcleo utilizando Crenicichla spp com 
biomarcador. In: VII Congresso Brasileiro de Mutagênese, 
Carcinogênese e Teratogênse Ambiental, 2005, Natal. Genetics and 
Molecular Biology, 2005. v. 28. p. 210-210.



69

13. MEDEIROS, M. G. ; EGITO, L. C. M. ; Sales R ; MEDEIROS, S. R. B. 
; Agnez-Lima LF . Teste de transformação bacteriana para avaliação 
da mutagenicidade do antineoplásico taxol. In: VII Congresso 
Brasileiro de Mutagênese, Carcinogênese e Teratogênse Ambiental,, 
2005, Natal. Genetics and Molecular Biology, 2005. v. 28. p. 223-223. 

14. Barbosa JS ; EGITO, L. C. M. ; SANTOS, P. E. ; Agnez-Lima LF ; 
MEDEIROS, S. R. B. . Análise da genotoxicidade das águas 
superficiais da lagoa de extremóz/RN. In: VII Congresso Brasileiro de 
Mutagênese, Carcinogênese e Teratogênse Ambiental,, 2005, Natal. 
Genetics and Molecular Biology, 2005. v. 28. p. 225-225.

15. Marcon AE ; Barbosa JS ; MEDEIROS, M. G. ; EGITO, L. C. M. ; 
Agnez-Lima LF ; MEDEIROS, S. R. B. . Análise, através do teste 
Allium cepa, da genotoxicidade das águas do rio Piranhas-Açu no 
município de Alto do Rodrigues. In: 51 Congresso Nacional de 
Genética, 2005, Águas de Lindoia. 51 Congresso Nacional de 
Genética, 2005.

16. MEDEIROS, M. G. ; Lima AFO ; EGITO, L. C. M. ; Sales R ; 
Scortecci, KC ; Agnez-Lima LF ; MEDEIROS, S. R. B. . DNA 
plasmidial e células de Allium cepa tratadas com o antineoplásico 
Taxol. In: 51 Congresso Nacional de Genética,, 2005, Águas de 
Lindoia. 51 Congresso Nacional de Genética,, 2005.

17. Melo, LFM ; EGITO, L. C. M. ; SANTOS, P. E. ; MEDEIROS, S. R. B. 
; Agnez-Lima LF . Análise da mutagenicidade dos efluentes da 
estação de tratamento de esgotos da UFRN. In: 51 Congresso 
Nacional de Genética, 2005, Águas de Lindoia. 51 Congresso 
Nacional de Genética, 2005.

18. Barbosa JS ; SANTOS, P. E. ; EGITO, L. C. M. ; Marcon AE ; Agnez-
Lima LF ; MEDEIROS, S. R. B. . Avaliação do potencial genotóxico e 
mutagênico das águas da Lagoa de Extremoz. In: 51 Congresso 
Nacional de Genética, 2005, Águas de Lindoia. 51 Congresso 
Nacional de Genética, 2005.

19. Sousa, AO ; EGITO, L. C. M. ; MEDEIROS, S. R. B. ; Agnez-Lima LF 
. Estudo da atividade genotóxica da violaceína. In: 51 Congresso 
Nacional de Genética, 2005, Águas de Lindoia. 51 Congresso 
Nacional de Genética, 2005.

20. FREITAS, M. A. ; Medeiros. ACS ; EGITO, L. C. M. ; SANTOS, P. E. ; 
Lima CM ; Agnez-Lima LF ; MEDEIROS, S. R. B. . Análise da 
atividade genotóxica das águas superficiais do Rio Golandim, do 
Município de São Gonçalo do Amarante - RN. In: 50º Congresso 
Brasileiro de Genética, 2004, Florianópolis. 50º Congresso Brasileiro



70

de Genética, 2004.

21. Melo, LFM ; EGITO, L. C. M. ; SANTOS, P. E. ; MEDEIROS, S. R. B. 
; Agnez-Lima LF . Estudo genotóxico das águas da estação de 
tratamento de esgoto da UFRN. In: 50 Congresso Brasileiro de 
Genética, 2004, Florianópolis. 50 Congresso Brasileiro de Genética, 
2004. v. 28. p. 1121-1121.

22. Meneses CHSG ; EGITO, L. C. M. ; FREITAS, M. A. ; Agnez-Lima LF 
; MEDEIROS, S. R. B. ; Vidal MS . Estudo da influência das águas do 
açude de Bodocongó/PB sobre o ciclo celular do meristema radicular 
de Allium cepa. In: 50 Congresso Brasileiro de Genética, 2004, 
Florianópolis. 50 Congresso Brasileiro de Genética, 2004. v. 28. p. 
1054-1054.

23. Barbosa JS ; Lima FC ; EGITO, L. C. M. ; SANTOS, P. E. ; Agnez-
Lima LF ; MEDEIROS, S. R. B. . Análise da Genotoxicidade de 
Amostras de Água da Lagoa de Extremoz RN. In: III Simpósio e IV 
Mostra Científica do Centro de Biociências, 2004, Natal. III Simpósio 
e IV Mostra Científica do Centro de Biociências, 2004.

24. MOURA, F. C. ; MEDEIROS, M. G. ; EGITO, L. C. M. ; LIMA, A. F. O. 
; MEDEIROS, S. R. B. ; LIMA, L. F. A. . Avaliação genotóxica dos 
estrógenos conjugados. In: 16 jornada de ginecologia e obstetrícia do 
Rio Grande do Norte, 2003, Natal. 16 jornada de ginecologia e 
obstetrícia do Rio Grande do Norte e 13 jornada da Maternidade 
Januário Cicco, 2003.

25. SILVA, J. M. C. ; EGITO, L. C. M. ; MEDEIROS, M. G. ; LIMA, L. F. 
A. ; MEDEIROS, S. R. B. . Estudos da influência das águas do Rio 
Pitimbu sobre o ciclo celular do meristema radicular de Allium cepa. 
In: 5 encontro nacional de biólogos e 2 encontro nordestino de 
biólogos, 2003, Natal. 5 encontro nacional de biólogos e 2 encontro 
nordestino de biólogos, 2003. p. 56-56.

26. MOURA, F. C. ; MEDEIROS, M. G. ; EGITO, L. C. M. ; Lima AFO ; 
MEDEIROS, S. R. B. ; Agnez-Lima LF . Genotoxic assessment of 
estrogen conjugated (premarim).. In: 4th International conference on 
Environmental Mutagens in Human Populations e 6o Congresso da 
Sociedade Brasileira de Mutagênese, Carcinogênese e Mutagênese 
Ambiental, 2003, Florianópolis. Genetics and Molecular Biology, 
2003. v. 26. p. 153-153.

27. MOURA, F. C. ; MEDEIROS, M. G. ; EGITO, L. C. M. ; Lima AFO ; 
MEDEIROS, S. R. B. ; Agnez-Lima LF . Avaliação genotóxica dos 
estrógenos conjugados. In: 16 Jornada de Ginecologia e Obstetrícia 
do Rio Grande do Norte, 2003, Natal. 16 Jornada de Ginecologia e



71

Obstetrícia do Rio Grande do Norte, 2003.

28. SILVA, J. M. C. ; EGITO, L. C. M. ; MEDEIROS, M. G. ; Agnez-Lima 
LF ; MEDEIROS, S. R. B. . Estudo da influência das águas do rio 
Pitimbú sobre o ciclo celular do meristema radicular de Allium cepa. 
In: 5 Encontro Nacional de Biólogos, 2003, Natal. 5 Encontro 
Nacional de Biólogos, 2003.

29. SILVA, J. M. C. ; EGITO, L. C. M. ; MEDEIROS, M. G. ; Agnez-Lima 
LF ; MEDEIROS, S. R. B. . Avaliação do potencial mutagênico das 
águas do rio Pitimbu (RN) utilizando meristema radicular de Allium 
cepa. In: 49 Congresso Nacional de Genética, 2003, Águas de 
Lindoia. 49 Congresso Nacional de Genética, 2003 

8.2 Participação em evento internacional 

1. Barbosa JS ; Lima FC ; EGITO, L. C. M. ; SANTOS, P. E. ; Agnez-
Lima LF ; MEDEIROS, S. R. B. . Genotoxicity Assessment in water 
sample from Extremoz lake, RN.. In: 2nd International symposium in 
Biochemistry of Macromolecules and Biotechnology, 2004, 2004, 
Recife. 2nd International symposium in Biochemistry of 
Macromolecules and Biotechnology, 2004, 2004. v. 1. p. 59-59.

8.3 Publicações 

1. SANTOS, Patrícia Estevam dos; EGITO, Lucila Carmem Monte; 

MEDEIROS, Silvia Regina Batistuzzo de ; AGNEZ-LIMA, L. F. . Eugenia 

caryophyllata infusion induces oxidative DNA damage, SUBMITED. Food 

and Chemical Toxicology, 2006. 

2. VARELA-BARCA, Francisco Napoleão Túlio; EGITO, Lucila C. Monte; 

MEDEIROS, Maria das Graças; AGNEZ-LIMA, L. F.; MEDEIROS, Sílvia 

Regina Batistuzzo de . BASE EXCISION REPAIR PATHWAY IS 

INVOLVED IN THE REPAIR OF OXIDATIVE LESIONS GENERATED BY 

FLAVONOIDS OF PEPPER TREE STEM BARK (Schinus terebinthifolius, 

Raddi), SUBMITTED. Mutation research. Genetic toxicology and 

environmental mutagenesis, 2006. 



72

3. EGITO, Lucila Carmem Monte ; MEDEIROS, Maria das Graças ; 

MEDEIROS, Silvia Regina Batistuzzo de ; AGNEZ-LIMA, L. F. . Cytotoxic

and Genotoxic Potential of Surface Water from Pitimbu River, Northeast 

Brazil. ACEITO. Genetics and Molecular Biology, 2006. 

4. EGITO, Lucila Carmem Monte ; SANTOS, Patrícia Estevam dos ; MELO, 

Luciana Fentanes Moura de ; MEDEIROS, Silvia Regina Batistuzzo de ; 

AGNEZ-LIMA, L. F. . Micronucleus test in Crenicichla menezesi (Ariidae)

used for in situ surface water monitoring, SUBMITED. Environmental 

Research, 2006. 

8.4 Premiações 

1. Prêmio Iniciação Científica - Categoria Mutagênese, Sociedade Brasileira 

de Genética e o Conselho de Informação sobre Biotecnologia - CIB. 

2. Melhor trabalho - Centro de Letras e Artes - XII Seminário de Iniciação 

Científica, Universidade Federal do Pará. 

3. Melhor trabalho - 16 Jornada de Ginecologia e Obstetrícia do Rio Grande 

do Norte, 2003, Natal. 16 Jornada de Ginecologia e Obstetrícia do Rio 

Grande do Norte, 2003. 



73



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (None)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /Arial-Black
    /Arial-BlackItalic
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /ArialUnicodeMS
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /Impact
    /LucidaConsole
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /TimesNewRomanMT-ExtraBold
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 75
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 2.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 75
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 150
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f300130d330b830cd30b9658766f8306e8868793a304a3088307353705237306b90693057305f00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000700072006f00660065007300730069006f006e006e0065006c007300200066006900610062006c0065007300200070006f007500720020006c0061002000760069007300750061006c00690073006100740069006f006e0020006500740020006c00270069006d007000720065007300730069006f006e002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000650072002000650067006e006500640065002000740069006c0020007000e5006c006900640065006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500640073006b007200690076006e0069006e006700200061006600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e00200064006900650020006700650073006300680069006b00740020007a0069006a006e0020006f006d0020007a0061006b0065006c0069006a006b006500200064006f00630075006d0065006e00740065006e00200062006500740072006f0075007700620061006100720020007700650065007200200074006500200067006500760065006e00200065006e0020006100660020007400650020006400720075006b006b0065006e002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200071007500650020007000650072006d006900740061006e002000760069007300750061006c0069007a006100720020006500200069006d007000720069006d0069007200200063006f007200720065006300740061006d0065006e0074006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200065006d00700072006500730061007200690061006c00650073002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f006900740020006c0075006f006400610020006a0061002000740075006c006f00730074006100610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e0020006500730069006b0061007400730065006c00750020006e00e400790074007400e400e40020006c0075006f00740065007400740061007600610073007400690020006c006f00700070007500740075006c006f006b00730065006e002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000610064006100740074006900200070006500720020006c00610020007300740061006d00700061002000650020006c0061002000760069007300750061006c0069007a007a0061007a0069006f006e006500200064006900200064006f00630075006d0065006e0074006900200061007a00690065006e00640061006c0069002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d002000700061007300730065007200200066006f00720020007000e5006c006900740065006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500740073006b007200690066007400200061007600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d00200070006100730073006100720020006600f600720020007000e5006c00690074006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f006300680020007500740073006b0072006900660074002000610076002000610066006600e4007200730064006f006b0075006d0065006e0074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /KOR <FEFFc5c5bb34c6a90020bb38c11cb97c0020ac80d1a0d558ace00020c778c1c4d558b2940020b3700020c801d569d55c00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c9002540875284e8e55464e1a65876863ff0c53ef4ee553ef9760573067e5770b548c6253537030028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f003002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef69069752865bc6aa28996548c521753705546696d65874ef63002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f3002>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d0061002000760069007300750061006c0069007a006100e700e3006f0020006500200069006d0070007200650073007300e3006f00200061006400650071007500610064006100730020007000610072006100200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d0065007200630069006100690073002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


