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RESUMO 
 

 

O Brasil configura entre os maiores produtores de castanha de caju do mundo. 
Contudo a queima da castanha ainda é realizada de forma artesanal, sobretudo no 
semiárido brasileiro. Diante disto, o objetivo deste estudo foi realizar uma 
caracterização físico-química do material particulado (MP) emitido pela queima 
artesanal da castanha de caju, assim como determinar o risco ocupacional e 
mecanismos moleculares associados. As características mais evidentes do MP 
foram a prevalência de partículas finas, morfologias típicas da queima de biomassa, 
como as "tar ball" e os elementos K, Cl, S, Ca e Fe. Além disso, análises de 
modelagem atmosférica sugerem que essas partículas podem atingir regiões 
distantes da fonte de emissão. Os hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (HPAs) 
com potencial carcinogênico, tais como: benzo(a)pireno, dibenzo(a,h)antraceno, 
benzo(a)antraceno, benzo(b)fluoranteno, criseno, benzo(k)fluoranteno, 
indeno(1,2,3,-c,d)pireno e benzo(j)fluoranteno foram os mais abundantes nas duas 
campanhas de monitoramento do ar. Dentre os oxi-HPAs, a benzantrona                      
(7H-benzo(d,e)antraceno-7-ona) teve a maior concentração e a avaliação do risco 
de câncer de pulmão indicou um aumento de 12 a 37 casos de câncer a cada 
10.000 pessoas expostas. A análise química da casca torrada da castanha 
identificou os HPAs: fenantreno, benzo(g,h,i)perileno, pireno e benzo(a)pireno, além 
do alérgeno 3-pentadecilfenol, análogo do urushiol, como prevalecentes.                  
A exposição ocupacional aos HPAs foi confirmada pelo aumento dos níveis urinários 
de 1-hidroxipireno, assim como a genotoxicidade foi evidenciada pelo aumento de 
micronúcleos e broto nuclear em células da mucosa oral, nos trabalhadores 
expostos. Outros biomarcadores de efeito, tais como cariólise, cariorréxis, picnose, 
condensação da cromatina e células binucleadas também tiveram a sua frequência 
aumentada quando comparado com um grupo controle não exposto. A investigação 
dos mecanismos moleculares associados ao extrato orgânico do MP mostrou 
citotoxicidade em células do pulmão humano (A549) em concentrações ≥ 4 nM 
BaPeq. Utilizando doses não citotóxicas, o extrato foi capaz de ativar proteínas 
envolvidas na via de resposta ao dano no DNA (Chk1 e p53). Além disso, foi 
verificado a contribuição específica dos quatro HPAs mais representativos na 
amostra de queima da castanha de caju e o benzo(a)pireno foi o HPA mais eficiente 
na ativação de Chk1 e p53. Por fim, o extrato orgânico foi capaz de aumentar de 
forma persistente a expressão de mRNAs envolvidos na metabolização dos HPAs 
(CYP1A1 e CYP1B1), bem como resposta inflamatória (IL-8 e TNF-α) e parada no 
ciclo celular (CDKN1A) para reparo no DNA (DDB2). As altas concentrações de MP 
e os seus efeitos biológicos associados alertam para os graves efeitos nocivos da 
queima artesanal da castanha de caju e medidas urgentes, tais como o uso de 
equipamentos de proteção individual e exaustores coletivos devem ser tomadas 
para o desenvolvimento sustentável da atividade. 
 
 
Palavras-chave: Queima da castanha de caju, material particulado, hidrocarbonetos 
policíclicos aromáticos, 1-hidroxipireno, genotoxicidade, via de resposta ao dano no 
DNA. 
 



ABSTRACT 
 

 

Brazil is among the largest cashew nut producers of the world. However, the roasting 
process is still carried out artisanally, especially in the Brazilian semiarid region. In 
face of this occupational problem, the aim of this study was to perform a physical-
chemical characterization of the particulate matter (PM) emitted by the roasting of 
cashew nuts, as well as to determine the occupational risk and molecular 
mechanisms associated. The most evident PM characteristics were the prevalence of 
fine particles, typical biomass burning morphologies such as tar ball and the 
presence of the elements K, Cl, S, Ca and Fe. In addition, atmospheric modeling 
analyses suggest that these particles can reach neighboring regions of the emission 
source. Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) with carcinogenic potential, such 
as benzo[a]pyrene, dibenz[a,h]anthracene, benzo[a]anthracene, 
benzo[b]fluoranthene, chrysene, benzo[k]fluoranthene, indeno[1,2,3-c,d]pyrene and 
benzo[j]fluoranthene were the most abundant PAHs found in the two air monitoring 
campaigns. Among the identified oxy-PAH the benzanthrone                                         
(7H-benz[d,e]anthracen-7-one) had the highest concentration and the evaluation of 
lifetime cancer risk showed an increase of 12 to 37 cases of cancer for every 10,000 
exposed people. Chemical analysis of roasted cashew nuts identified the PAHs: 
phenanthrene, benzo[g,h,i]perylene, pyrene and benzo[a]pyrene, besides the            
3-pentadecilfenol allergen (urushiol analogue) as prevalent. Occupational exposure 
to PAHs was confirmed by the increase of urinary 1-hydroxypyrene levels and 
genotoxic effects were evidenced by the increase on micronuclei and nuclear bud 
frequency in exfoliated buccal mucosa cells among the exposed workers. Other 
biomarkers of effects such as karyorrhexis, pyknotic, karyolytic, condensed chromatin 
and binucleated cells also have their frequencies increased when compared to an 
unexposed control group. The investigation of the molecular mechanisms associated 
with the PM organic extract showed cytotoxicity in human lung cell lines (A549) at 
concentrations ≥ 4 nM BaPeq. Using non-cytotoxic doses the extract was able to 
activate proteins involved in the DNA damage response pathway (Chk1 and p53). 
Moreover, the specific contribution of the four most representative PAHs in the 
cashew nut roasting sample showed that benzo[a]pyrene was the most efficient to 
activate Chk1 and p53. Finally, the organic extract was able to increase persistently 
the mRNA expression involved in the PAHs metabolism (CYP1A1 and CYP1B1), 
inflammatory response (IL-8 and TNF-α) and cell cycle arrest (CDKN1A) for DNA 
repair (DDB2). The high PM concentrations and its biological effects associated warn 
of the serious harmful effects of artisanal cashew nut roasting and urgent actions 
should be taken to the sustainable development of this activity. 
 
 
Key words: Cashew nut roasting, particulate matter, polycyclic aromatic 
hydrocarbons, 1-hydroxypyrene, genotoxicity, DNA damage response. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 1.1 Queima da castanha de caju 

 

A queima da castanha de caju é uma importante atividade econômica e social 

ao redor do mundo. Entretanto, os maiores produtores são países tropicais e em 

desenvolvimento que não oferecem condições básicas para o desenvolvimento 

sustentável da atividade. De acordo com a Organização para Agricultura e 

Alimentação das Nações Unidas cerca de 31 países em todo o mundo produziram 

4,15 milhões de toneladas de castanha de caju em 2012 e os dez maiores 

produtores foram: Vietnã, Nigéria, Índia, Costa do Marfim, Benin, Filipinas, Guiné-

Bissau, Tanzânia, Indonésia e Brasil (FAOSTAT, 2012). 

O semiárido é uma das regiões mais pobres do Brasil, sendo caracterizado 

por períodos de fortes secas que flagelam milhares de nordestinos.    A falta de 

água, e consequentemente ausência de emprego e renda, tornam parte da 

população permissiva a qualquer tipo de atividade que possa ser desenvolvida 

durante o ano inteiro, promovendo o sustento familiar. Nesse contexto, o 

beneficiamento artesanal da castanha de caju é uma alternativa socialmente e 

financeiramente viável, pois além de poder ser desenvolvida por todos os membros 

de uma família, é um produto facilmente comercializável. Em geral, a atividade pode 

ser desenvolvida durante o ano inteiro, onde mesmo nos períodos de seca, a 

castanha produzida no período de safra pode ser acondicionada e processada 

durante a entressafra. Contudo, a falta de assistência aos trabalhadores, a 

informalidade da atividade e a falta de conhecimento da sociedade em geral a 

respeito das condições em que ocorre o beneficiamento, inibem qualquer forma de 

controle dos potenciais efeitos lesivos à saúde dos trabalhadores (DE OLIVEIRA 

GALVÃO, 2011). 

Segundo dados do IBGE/2014 a produção agrícola brasileira de castanha de 

caju em 2014 foi de 107.713 toneladas e o nordeste brasileiro contribuiu com 98,2% 

desta produção. Dentre os estados com maior produção estão o Ceará (51.211 

toneladas), Rio Grande do Norte (27.405 toneladas) e Piauí (12.347 toneladas) 

(IBGE/2014). De acordo com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 

Exterior - MDIC, somente no mês de janeiro de 2016 o Rio Grande do Norte 



INTRODUÇÃO 

 
23 

exportou 218 toneladas de castanha de caju, o que representou uma receita de 

US$1,68 milhões, sendo o terceiro produto na pauta de exportação do Estado, 

ficando atrás apenas do melão e sal marinho (MDIC, 2016). 

O processamento da castanha de caju é mais complicado do que a de outros 

frutos secos. A castanha deve ser assada ou cozida em água (ou vapor) fervente 

para remoção manual da amêndoa. Uma amêndoa com boa qualidade é 

considerada quando o teor de umidade é baixo (5-6%) e são ligeiramente 

esbranquiçadas (CHANDRASEKARA & SHAHIDI, 2011). Este beneficiamento pode 

ser realizado de forma artesanal ou no sistema de mini fábricas. 

Um dos maiores problemas da queima artesanal da castanha de caju são as 

condições nas quais ocorrem a torra para se obter a amêndoa. Este processo é 

realizado em recipientes denominados "tachos" e não se utiliza a madeira como 

combustível. A própria casca da castanha (epicarpo + mesocarpo esponjoso) é 

utilizada para retroalimentar os tachos (Figura 1) e em geral, não se utilizam 

equipamentos de proteção individual. Este processo é realizado por grupo familiares 

em palhoças e a inalação dos poluentes oriundos da queima pode exceder 10 horas 

por dia. Na cidade de João Câmara - RN ele ocorre geralmente das 02:00 da manhã 

e continua até 12:00 (Figura 2). Além da exposição por via respiratória, existe o 

contato dérmico, uma vez que a casca torrada da castanha contém trabéculas nas 

quais é alojado o líquido da castanha de caju (LCC), que é bastante inflamável. 

O LCC é uma fonte natural e renovável de alquilfenóis que são utilizados 

como matéria prima na fabricação de diversos polímeros. Ele é composto de uma 

certa quantidade do ácido anacárdico, cardol, 2-metilcardol e do cardanol que 

consiste principalmente de 3-pentadecilfenol. O baixo custo de obtenção do            

3-pentadecilfenol a partir do LCC aumenta o interesse por este composto pela 

indústria e ciência. O cardanol e seus derivados podem ser utilizados para diversos 

fins, entre eles, aditivos, antioxidantes, óleos lubrificantes, resinas, pesticidas e 

tensoativos (CIEŚLIK-BOCZULA & KOLL, 2009; MAZZETTO & LOMONACO, 2009; 

SULTANIA et al., 2011; SOARES, 2013). Mais recentemente o extrato da casca 

torrada da castanha de caju tem demonstrado uma ação larvicida contra o Aedes 

aegypti, mosquito transmissor do vírus da dengue, chikungunya e zika (TORRES et 

al., 2015). 
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Castanha de caju

(in natura)

Quebra da casca e remoção da

película
Processo de queima no tacho

Amêndoa da castanhapronta

para comercialização

Mesocarpo

esponjoso (onde se 

encontra o LCC)

Amêndoa

Figura 1. Processo de queima artesanal da castanha de caju em que o mesocarpo é 

utilizado para retroalimentar os tachos com a castanha in natura. Fotos: Marcos Felipe. 

Figura 2. Condições nas quais ocorre a queima artesanal da castanha de caju na 

comunidade do Amarelão, João Câmara - RN. (A, B, C, D) Trabalhadores participando da 

queima da castanha em tachos; (E, G) fumaça liberada durante o processo; (F) quebra da 

casca e remoção da película; (H) Beneficiamento da castanha durante a madrugada e (I) 

Caminhão abastecido com a amêndoa para ser comercializada. Fotos: Marcos Felipe. 
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 1.2 Poluição atmosférica 

 

A poluição atmosférica representa um dos maiores problemas da atualidade, 

podendo causar sérios danos ao meio ambiente e, de forma mais preocupante, ao 

ser humano. É possível observar que ao longo dos últimos anos vem crescendo a 

preocupação da população acerca dos possíveis efeitos adversos à saúde causados 

pela exposição à poluentes atmosféricos. Esta preocupação, porém, não é um fato 

recente. Os efeitos nocivos da poluição do ar vêm sendo mais claramente 

documentados desde a primeira metade do século passado, durante episódios de 

alta concentração de poluentes como os observados no Vale Meuse, na Bélgica em 

1930; em Donora, na Pensilvânia em 1948; e em Londres, Inglaterra, no inverno de 

1952 (FIRKET, 1931; CIOCCO & THOMPSON, 1961). Em outubro de 2013 a IARC 

classificou a poluição do ar como carcinogênica para os seres humanos (Grupo 1) 

(LOOMIS et al., 2013; IARC, 2013a). 

De acordo com a resolução nº 03 de 28/06/1990 estabelecida pelo Conselho 

Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) e que rege os critérios de poluição do ar no 

Brasil, considera-se poluente atmosférico “qualquer forma de matéria ou energia 

com intensidade e em quantidade, concentração, tempo ou características em 

desacordo com os níveis estabelecidos, e que tornem ou possam tornar o ar 

impróprio, nocivo ou ofensivo à saúde, inconveniente ao bem-estar público, danosos 

aos materiais, à fauna e à flora ou prejudicial à segurança, ao uso e gozo da 

propriedade e às atividades normais da comunidade”. 

Dentre os principais poluentes atmosféricos destaca-se o material particulado 

(MP). O MP representa uma mistura complexa e heterogênea de elementos que se 

mantém suspensos na atmosfera devido ao seu pequeno tamanho aerodinâmico e 

cujas características físico-químicas mudam no tempo e espaço. Ele engloba 

compostos químicos diferentes que variam de acordo com a fonte de emissão. Os 

principais componentes do MP são os compostos orgânicos adsorvidos, que podem 

ser voláteis ou semivoláteis (hidrocarbonetos policíclicos aromáticos e quinonas); os 

metais de transição (ferro, níquel, cobre, zinco, vanádio); íons (sulfato, nitrato); 

material de origem biológica (endotoxinas, bactérias esporulantes, pólen) e minerais 

(quartzo, amianto, poeira de solo) (KELLY & FUSSELL, 2012; BROWN et al., 2013; 

RAASCHOU-NIELSEN et al., 2013). 
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Quanto à fonte de emissão o MP pode ser de origem natural ou 

antropogênica. O primeiro inclui as emissões provocadas por erupções vulcânicas, 

tempestades de areia (haboob), ressuspensão de poeira do solo pelos ventos, 

aerossóis marinhos, incêndios naturais em florestas e os pólens das plantas. Dentre 

as fontes antrópicas destacam-se os diversos processos e operações industriais 

(produção de metais, cimento, cal e produtos químicos), a queima de combustível 

para fins de transporte e produção de energia, queimadas na agricultura e 

incineração de lixo (KELLY & FUSSELL, 2012). 

As partículas originadas da combustão de matéria orgânica apresentam um 

núcleo de carbono elementar que é revestido com uma camada de diversos 

componentes, incluindo os hidrocarbonetos orgânicos de alto peso molecular, 

metais, nitratos e sulfatos. Todos estes componentes desempenham um papel 

importante na toxicidade do MP. Devido ao aumento no número de carros novos 

com motores a diesel em países industrializados, as partículas de exaustão de 

diesel contribuem com a maior parte do MP atmosférico (até 90%) nas maiores 

cidades do mundo (REID et al., 2005; KELLY & FUSSELL, 2012). 

Existem diversas maneiras de classificar o MP e uma das principais é a 

categorização de acordo com o diâmetro aerodinâmico em fração grossa (partículas 

menores que 10 µm - MP10), fina (partículas menores que 2,5 µm - MP2,5) e ultrafina 

(partículas menores que 0,1 µm - MP0,1).  

 

1.2.1 Efeitos na saúde humana 

 

A fração particulada grossa, quando inalada pelo homem, fica retida nas vias 

aéreas superiores, sendo expelida principalmente pelo mecanismo mucociliar. No 

entanto, as frações particuladas fina e ultrafina, quando inaladas, podem atingir as 

vias respiratórias inferiores, chegando aos alvéolos pulmonares, onde podem 

exercer seu potencial tóxico nas células alveolares, tais como macrófagos, 

neutrófilos e células epiteliais. Além disso, algumas partículas podem transpor a 

barreira epitelial alveolar, cair na circulação sanguínea e desencadear os seus 

efeitos sistêmicos nos diversos órgãos, principalmente no sistema cardiovascular 

(BROWN et al., 2013; DEMARINI, 2013; FAJERSZTAJN et al., 2013; RAASCHOU-

NIELSEN et al., 2013). 
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Estimativas recentes sugerem que a exposição ao MP2,5 contribuiu para      

3,2 milhões de mortes prematuras em todo o mundo em 2010, em grande parte 

devido às doenças cardiovasculares e 223.000 mortes por câncer de pulmão (LIM et 

al., 2012; IARC, 2013b). A relação entre os efeitos da exposição ao MP a curto e 

longo prazo e mortes ocasionadas por doenças cardiopulmonares, incluindo o 

câncer de pulmão, doença pulmonar obstrutiva crônica e infarto do miocárdio já é 

bem estabelecida na literatura (HOEK et al., 2013; RAASCHOU-NIELSEN et al., 

2013; SHAH et al., 2013). 

A exposição à poluição do ar em ambiente externo deverá tornar-se a 

principal causa de mortalidade prematura em todo o mundo até 2050, ultrapassando 

a malária e a baixa qualidade da água, que são os riscos ambientais tradicionais 

associados a mortes prematuras (FAJERSZTAJN et al., 2013). Além disso, DeMarini 

(2012) sugere que a poluição do ar seja classificada como grupo 1 quanto o seu 

potencial de causar mutação em células germinativas humanas, estabelecendo uma 

relação entre a exposição ambiental e doenças hereditárias. 

 

1.2.2 Medição do material particulado e instrumentação 

 

A concentração de MP em alguns ambientes ocupacionais supera em várias 

ordens de grandeza os níveis no meio ambiente. Devido ao aumento do interesse 

nos efeitos do MP na saúde, muitos métodos de amostragem têm sido 

desenvolvidos, tais como o método de amostragem gravimétrica, método de 

medição de massa inercial e métodos ópticos (MOOSMÜLLER et al., 2001; KIM et 

al., 2004). 

A utilização de instrumentos de medição em tempo real, também conhecidos 

como instrumentos de medição direta, tem se mostrado uma alternativa ao método 

gravimétrico sobretudo em regiões de difícil acesso. Um desses instrumentos é o 

monitor de aerossol portátil DustTrak™ cujas medições foram bem correlacionadas 

com o método gravimétrico para MP2,5 em amostragens de fumaça de soldagem e 

cinzas de óleos (KIM et al., 2004), queima de madeira e carvão (KINGHAM et al., 

2006), queima de biomassa no ambiente doméstico (KURMI et al., 2008), ambiente 

interno de universidade (YANOSKY et al., 2002) e áreas residenciais 

(RAMACHANDRAN et al., 2000).  
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As técnicas utilizadas por amostradores em tempo real fornecem informações 

a respeito do padrão temporal das exposições ao MP. As medições são realizadas 

continuamente num curto ou longo período, diferente da abordagem gravimétrica em 

que a concentração é determinada em virtude do acumulo de partículas em filtros 

num dado período de amostragem. A facilidade de utilização dos instrumentos de 

medição em tempo real é uma de suas principais vantagens. Não há necessidade de 

análises adicionais para se obter as concentrações das partículas, e as medições 

são registradas na memória interna do equipamento. No entanto, não é possível 

determinar a composição química do particulado e as medições de aerossóis com 

propriedades ópticas diferentes tendem a ser superestimadas (RAMACHANDRAN et 

al., 2000; YANOSKY et al., 2002; KIM et al., 2004; KINGHAM et al., 2006). 

A técnica de microscopia eletrônica de varredura acoplada à espectroscopia 

de raios X por energia dispersiva (MEV-EDS) também têm sido utilizada em vários 

estudos para melhor caracterizar o MP em ginásios escolares (BRANIŠ & 

ŠAFRÁNEK, 2011), regiões de mineração a céu aberto (HUERTAS et al., 2012), 

ambientes urbanos (CHUNG et al., 2012), produtos de retardadores de chama e 

poeiras ambientais (WAGNER et al., 2013) e rotatórias de trânsito (WILKINSON et 

al., 2013), principalmente porque fornece simultaneamente informações a respeito 

do tamanho, morfologia e composição elementar das partículas. É importante 

destacar que os tamanhos obtidos pela análise das imagens corresponde ao 

tamanho físico das partículas ao invés do tamanho aerodinâmico que são mais 

relacionados com a definição de MP (HUERTAS et al., 2012). 

A acurácia na medição dos poluentes do ar, assim como o entendimento das 

interações destes poluentes com fatores climatológicos são de fundamental 

importância para os estudos de dinâmica atmosférica. Já é bem estabelecido que a 

poluição do ar não é necessariamente um evento com consequências locais, mas 

pode ser uma problemática mais abrangente. Alguns poluentes do ar podem ser 

transportados regionalmente, internacionalmente e até intercontinentalmente, 

dependendo das condições meteorológicas, orográficas e fonte de emissão (WANG 

et al., 2010; ROLPH et al., 2014; VELLINGIRI et al., 2015). Uma importante 

ferramenta no estudo do seu transporte são os modelos de dispersão que simulam 

trajetórias, altura e deposição dos poluentes atmosféricos. Algumas de suas 

aplicações incluem a previsão da influência de incêndios florestais, cinzas 
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vulcânicas, poeiras transportadas pelo vento e produtos advindos de acidentes 

químicos e nucleares (ROLPH et al., 2014). 

 

 

 1.3 Hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (HPAs) 

 

O termo hidrocarboneto policíclico aromático (HPA)  é comumente utilizado 

para designar uma classe de compostos orgânicos com mais de 1500 elementos 

que contém carbono e hidrogênio organizados em dois ou mais anéis aromáticos 

fusionados (Figura 3). Outras características gerais a esta classe de compostos são 

o alto ponto de fusão e ebulição e o caráter lipofílico. A presença de HPAs no 

ambiente está relacionada principalmente às emissões provenientes do processo de 

pirólise incompleta da matéria orgânica a partir de fontes naturais, industriais, 

comerciais, veiculares e residenciais. A exposição de humanos pode ocorrer pela via 

inalatória, digestiva ou absorção dérmica (US-EPA, 2010; JARVIS et al., 2013, 

2014a; AMARILLO et al., 2014; CALLÉN et al., 2014). 
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Figura 3. Alguns dos hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (HPAs), variando de 3 a 7 

anéis aromáticos, identificados neste estudo. A seta no benzo(a)pireno indica a região baía, 

enquanto que no dibenzo(a,l)pireno representa a região fiorde, essas regiões determinam o 

potencial mutagênico e tumorigênico dos HPAs. A figura foi montada a partir das estruturas 

de HPAs descritas em IARC (2010) e JARVIS et al. (2014a). 
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Apesar da similaridade estrutural, os HPAs variam muito quanto ao seu 

potencial carcinogênico, sendo classificados pela International Agency for Research 

on Cancer (IARC) como carcinogênicos (grupo 1), prováveis carcinogênicos (grupo 

2A), possíveis carcinogênicos (grupo 2B) e sem classificação quanto a 

carcinogenicidade (grupo 3). Além dos HPAs individuais, a IARC classifica a 

exposição de mistura complexas de HPAs em algumas atividades ocupacionais 

quanto ao seu potencial carcinogênico. As atividades de gaseificação do carvão, 

produção de coque, destilação de alcatrão de hulha, limpeza de chaminé, 

pavimentação e cobertura de estradas com piche são consideradas do grupo 1 

(IARC, 2010). 

Os HPAs que possuem a região baía (ex. benzo(a)pireno, Figura 3) são 

rígidos, planares e seus metabólitos (diol epóxido) reagem tipicamente com resíduos 

de guanina, ao passo que os HPAs com a região fiorde (ex. dibenzo(a,l)pireno, 

Figura 3) são não planares e tipicamente reagem com resíduos de adenina. Estudos 

comparando esses dois tipos de HPAs mostram que os que possuem região fiorde 

apresentam uma maior mutagenicidade e potencial tumorigênico devido as 

diferentes estruturas de adutos de DNA formados (JARVIS et al., 2014a). 

Exposições elevadas aos HPAs no ambiente ocupacional estão associadas 

com um aumento significativo no risco de câncer nos trabalhadores. Muitos dos 

efeitos biológicos dos HPAs, incluindo o estresse oxidativo e danos ao DNA, 

acredita-se ser mediado pela ativação do receptor aril hidrocarboneto (AhR) e 

subsequente indução da metabolização pelas enzimas do citocromo P450 (CYP) 

(NEBERT et al., 2000; JARVIS et al., 2013, 2014a; MURRAY et al., 2014).               

O benzo(a)pireno (BaP) pode agir via AhR como atenuador da expressão de 

CYP1A1 (Figura 4). A ligação dos metabólitos dos HPAs ao DNA e os efeitos 

associados que ocorrem como consequência são considerados os principais 

mecanismos de mutagenicidade e carcinogenicidade atribuída aos HPAs (JARVIS et 

al., 2014a). Além disso, tem sido documentado que esses produtos de 

metabolização podem causar uma resposta inflamatória (DREIJ et al., 2010). 

A metabolização dos HPAs ocorre inicialmente pelas enzimas da fase I e 

peroxidases, produzindo metabolitos reativos ao DNA, enquanto que na fase II os 

produtos gerados são convertidos a conjugados polares. As enzimas da fase I 

catalisam a mono-oxigenação dos HPAs para as formas de fenóis e epóxidos. As 

isoenzimas do CYP, principalmente CYP1A, CYP1A2 e CYP1B1, e a epóxido 
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hidrolase podem formar os diol-epóxidos que compõem a principal classe de 

metabolitos carcinogênicos associada aos HPAs. Além disso, essas enzimas podem 

gerar os cátions radicais pela oxidação de elétrons e a oxidação de HPAs fenóis 

pode levar a formação de quinonas. O polimorfismo em humanos para enzimas da 

fase I tem sido associado com a susceptibilidade aos efeitos dos HPAs (IARC, 

2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelo menos três mecanismos moleculares distintos tem sido propostos para 

explicar o processo de iniciação de tumores em virtude da exposição aos HPAs. 

Estes modelos incluem a formação de diol-epóxido, cátions radicais e o-quinonas.   

A metabolização dos HPAs em diol-epóxido pode levar a formação de adutos de 

DNA, principalmente nas guaninas e adeninas, gerando mutações em proto-

oncogenes e genes supressores de tumor. O cátion radical leva a formação de 

adutos de DNA, gerando sítios abásicos. As o-quinonas podem gerar espécies 

Figura 4. Ativação do receptor aril hidrocarboneto (AhR) pelo benzo(a)pireno (BaP) e 

consequente aumento na expressão de CYP1A1 que é envolvido na biotransformação do 

BaP em metabólitos, tais como o BaP-7,8-diol-9,10-epóxido. Este metabólito pode gerar 

adutos de DNA mutagênicos. Os elementos responsivos a xenobióticos (ERX) são 

sequências de DNA localizadas a montante da região promotora do gene CYP1A1 que 

potencializam a sua expressão. Figura adaptada de MURRAY et al. (2014). 
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reativas de oxigênio (EROs) e potencialmente gerar mutações em TP53 e demais 

genes supressores de tumor e/ou proto-oncogenes (Figura 5) (USEPA, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O potencial mutagênico e carcinogênico, assim como a sua ampla distribuição 

fizeram com que a USEPA determinasse uma lista de 16 HPAs tidos como 

prioritários em análises químicas voltadas para os estudos de risco na saúde 

humana, são eles: naftaleno (N), acenaftileno (Aci), acenafteno (Ace), fluoreno (Flu), 

fenantreno (Fen), antraceno (Ant), fluoranteno (Flt), pireno (Pir), benzo(a)antraceno 

(BaA), criseno (Cri), benzo(b)fluoranteno (BbF), benzo(k)fluoranteno (BkF), 

benzo(a)pireno (BaP), indeno(1,2,3,-c,d)pireno (InP), dibenzo(a,h)antraceno 

(DBahA) e benzo(g,h,i)perileno (BghiP) (USEPA, 2003, 2010). Embora o uso destes 

16 HPAs seja bem estabelecido na comunidade científica nos últimos 40 anos, com 

o avanço das metodologias analíticas, estudos de associação toxicológica e 

ocorrência no meio ambiente, se faz necessário uma discussão e atualização desta 

lista, incluindo HPAs de alto peso molecular e elevada carcinogenicidade (ex. família 

Figura 5. Visão geral dos principais eventos que precedem a carcinogenicidade atribuída 

aos hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (HPAs). EROs (espécies reativas de oxigênio). 

(Figura adaptada de USEPA (2010). 
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dos dibenzopireno) e HPAs derivados como os alquilados (alquil-HPAs), oxigenados 

(oxi-HPAs) e nitrados (nitro-HPAs) (ANDERSSON & ACHTEN, 2015).  

Os oxi e nitro-HPAs desempenham um importante papel na mutagenicidade 

atribuída ao MP. Estudos realizados com linhagens de Salmonella sensíveis a esse 

grupo de compostos orgânicos (YG1041) indicaram uma atividade mutagênica para 

a fração de nitro-HPAs, enquanto que os oxi-HPAs apresentam uma capacidade de 

gerar adutos de DNA (UMBUZEIRO et al. 2008a, 2008b). 

A avaliação do risco carcinogênico da exposição aos HPAs em seres 

humanos muitas vezes envolve a comparação com o BaP e duas abordagens são 

comumente utilizadas. Na primeira, o BaP é utilizado como marcador substituto para 

quantificar estimativas de risco das misturas de HPAs no ar (WHO, 2000) e nos 

alimentos (EFSA, 2008). A segunda abordagem baseia-se no potencial lesivo dos 

diferentes HPAs expresso em relação ao BaP, que é atribuído um valor numérico de 

uma unidade (1). Os valores determinados para os diferentes HPAs são 

denominados de fatores de potência relativa (FPR), fator de equivalência tóxica 

(FET), ou fatores de potência equivalente (FPE) (BOSTRÖM et al., 2002; USEPA, 

2010; JARVIS et al., 2014a). 

As avaliações de risco frente a misturas complexas de HPAs é uma questão 

controversa. Apesar dos avanços nas abordagens existentes, elas possuem 

algumas limitações. A composição dessas misturas no ambiente variam 

significativamente dependendo da localização e tempo de coleta da amostra. 

Dependendo da composição pode-se observar efeitos aditivos ou antagônicos. Além 

disso, para uma avaliação baseada em FET ser válida, os mecanismos de ação 

toxicológicos devem ser comuns a todos os HPAs analisados. Outro ponto é que 

existe uma certa disparidade entre os valores nas diferentes escalas do FET 

(NISBET & LAGOY, 1992; MULLER, 1997; LARSEN & LARSEN, 1998; COLLINS et 

al., 1998; CALIFORNIA-EPA, 2004; USEPA, 2010) e para alguns HPAs 

simplesmente não existe um valor determinado do FET. Uma alternativa para este 

problema seria a utilização de fatores de avaliação de misturas (MAFs), no entanto 

não existem estudos suficientes contemplando toda a variedade de fontes emissoras 

(JARVIS et al., 2014a). 
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 1.4 Biomonitoramento de populações expostas 

 

Os biomarcadores de exposição refletem a exposição humana em diferentes 

rotas. Mas o monitoramento biológico dos HPAs é restrito devido aos poucos HPAs 

para os quais os metabólitos estão disponíveis como padrões. Contudo, esta 

limitação é parcialmente superada pela utilização de metabólitos marcadores da 

exposição total aos HPAs, tal como o 1-hidroxipireno (1-OHP) (HANSEN et al., 2008; 

YUAN et al., 2015). 

O metabólito urinário do BaP, o 3-hidroxibenzo(a)pireno (3-OHBaP) seria um 

biomarcador mais apropriado para avaliar a exposição a HPAs carcinogênicos. Suas 

concentrações urinárias foram correlacionadas com adutos de DNA diol-epóxido 

benzo(a)pireno (BPDE) nos pulmões de ratos após a injeção intravenosa de BaP 

(MARIE-DESVERGNE et al., 2010a, 2010b). No entanto, a detecção deste 

metabólito exige um método analítico altamente sensível, pois a concentração 

urinária do 3-OHBaP é 1000 vezes menor que a do 1-OHP (BARBEAU et al., 2011, 

2014, 2015). Isto se dá pelo metabolismo complexo do BaP em muitos compostos 

(fenóis, dióis, trióis, quinonas, etc) e a sua eliminação principalmente através das 

fezes via excreção biliar. Assim, o 3-OHBaP excretado na urina corresponde apenas 

de 0,1 a 0,21% da dose de BaP de acordo com estudos em animais (MARIE-

DESVERGNE et al., 2010a, 2010b; BARBEAU et al., 2014, 2015). 

O pireno é um HPA compacto com 4 anéis aromáticos que restringe o seu 

ataque oxidativo. Ele é metabolizado por CYP1A1 a 1-OHP que é conjugado com o 

ácido glucurônico e excretado pela urina em humanos (Figura 6). A quantificação do 

1-OHP na urina representa uma avaliação mais precisa da exposição aos HPAs por 

todas as vias de internalização (inalada, ingerida e dérmica), quando comparado 

com a medição do HPA no ar. A alta fluorescência do 1-OHP favorece a sua 

quantificação por cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE) acoplada a um 

detector de fluorescência (JONGENEELEN, 2001; BOSTRÖM et al., 2002; YUAN et 

al., 2015). 
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Vários estudos têm demonstrado que o 1-OHP urinário é um ótimo 

biomarcador da exposição aos HPAs frente a exposições ambientais e ocupacionais 

(HANSEN et al., 2008; YUAN et al., 2015) e revelam uma correlação com 

biomarcadores de efeitos genotóxicos em linfócitos do sangue periférico (LENG et 

al., 2004; DUAN et al., 2009). No entanto, não existe na literatura trabalhos 

correlacionando o 1-OHP com biomarcadores de efeitos genotóxicos em células da 

mucosa oral humana. 

O teste de micronúcleo em células da mucosa oral (BMCyt) tem sido 

amplamente utilizado em estudos de populações expostas ambientalmente ou 

ocupacionalmente a agentes genotóxicos. Esta técnica é particularmente atrativa 

porque as células da mucosa oral podem ser coletadas de uma forma minimamente 

invasiva (HOLLAND et al., 2008; THOMAS et al., 2009).  

O micronúcleo (MN) é um biomarcador de efeito que consiste de pequenas 

massas nucleares de material genético separadas do núcleo principal e que surgem 

nas células em divisão. Eles medem de 1/3 a 1/16 do tamanho do núcleo e são 

delimitados por uma membrana nuclear. Os MNs são derivados de quebras 

cromossômicas (origem clastogênica) e/ou cromossomos inteiros (origem 

aneugênica). Quando compostos por fragmentos de cromossomos (clastogênicos), 

podem resultar da quebra direta na dupla fita do DNA, conversão de quebra simples 

fita em quebra dupla fita após a replicação celular ou inibição da síntese do DNA.   

Já os micronúcleos formados por cromossomos inteiros (aneugênicos) são 

basicamente formados por defeitos no mecanismo de segregação cromossômica, 

tais como deficiências no controle de genes do ciclo celular, falhas no fuso mitótico, 

cinetócoro, ou outras partes do aparelho mitótico, ruptura mecânica ou 

Figura 6. Estrutura química do (A) pireno, (B) 1-hidroxipireno e (C) do conjugado                 

1-hidroxipireno com o ácido glucurônico. Figura adaptada a partir do material suplementar 

de ACHTEN & ANDERSSON (2015). 
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hipometilação de DNA centromérico (FENECH, 2000, 2007; MATEUCA et al., 2006; 

BOLOGNESI et al., 2013). 

Em 2011, um  estudo interlaboratorial compilou e analisou os dados dos 

biomarcadores do BMCyt de 5424 indivíduos coletados por 30 laboratórios ao redor 

do mundo, a fim de reduzir a variabilidade de protocolos, avaliar o papel de fatores 

que interferem na análise e estimar um intervalo de valores de referência para a 

frequência espontânea  de MN numa população não exposta a agentes genotóxicos. 

O intervalo de 0,32 a 1,70 ‰ foi estabelecido como uma taxa basal de MN 

(BONASSI et al., 2011). 

A abordagem citoma do BMCyt permite mensurar não só parâmetros de 

genotoxicidade (micronúcleo e broto nuclear), mas também defeitos na citocinese 

(células binucleadas), potencial proliferativo (células basais) e várias formas de 

morte celular (picnose, cariólise, cariorréxis e condensação da cromatina).                

A aplicação desta abordagem fornece informações dos efeitos genotóxicos, 

citotóxicos e citostáticos aumentando a capacidade preditiva do bioensaio 

(BOLOGNESI et al., 2015). No entanto, vale ressaltar que somente a frequência de 

MN tem sido associada a um risco aumentado de desenvolvimento de câncer, 

doenças neurodegenerativas e aceleração do envelhecimento (BONASSI et al., 

2011; BOLOGNESI et al., 2013). 

 

 1.5 Mecanismo moleculares associados ao dano no DNA 

 

Todos os organismos vivos estão constantemente expostos ao estresse 

genotóxico, seja por metabólitos endógenos, carcinógenos ambientais e da dieta, 

radiação UV, radiação ionizante, radicais produzidos pelo sistema imune e algumas 

drogas utilizadas nas terapias do câncer. Sendo assim, a lesão no DNA em 

decorrência destes fatores, necessitam ser reparadas para preservar a informação 

de que o DNA codifica. Caso não aconteça,  podem ser geradas as mutações 

genéticas e danos cromossômicos, que são eventos cruciais na transformação 

oncogenética e progressão tumoral. Além disso, mutações em células germinativas 

podem contribuir com o aumento de alterações congênitas (SAMET et al., 2004; 

SULLI et al., 2012; ROOS et al., 2016). 

 As células respondem ao dano no DNA pela ativação de uma complexa rede 

de sinalização que irá decidir o destino celular, seja promovendo a parada no ciclo 
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celular para o reparo no DNA e sobrevivência, ou o direcionamento para a morte 

celular. Esta via de sinalização é comumente denominada de via de resposta ao 

dano no DNA (RDD). A decisão entre a sobrevivência e morte das células em virtude 

de um dano no DNA baseia-se em fatores envolvidos no reconhecimento, extensão 

e tolerância ao dano, reparo no DNA, assim como fatores envolvidos na ativação da 

apoptose, necrose, autofagia e senescência (ROOS et al., 2016). 

A via RDD é composta por dois principais sensores de dano ao DNA: o 

complexo MRE11–RAD50–NBS1 (MRN) que detecta quebra de dupla fita no DNA e 

a proteína de replicação A (RPA) junto com o complexo RAD9–RAD1–HUS1 que 

detecta regiões de simples fita no DNA. Esses sensores recrutam as quinases 

apicais ATM (proteína mutada em ataxia telangiectasia) e ATR (proteína relacionada 

a telangiectasia e a rad3) que irão fosforilar diversas proteínas mediadoras, entre 

elas a histona variante H2AX na serina 139 (conhecida como γH2AX), BRCA1, 

53BP1, entre outras. Eventualmente, a via RDD atinge locais distantes do dano no 

DNA devido ao envolvimento de quinases difusíveis como a proteína quinase 2 de 

checkpoint - Chk2 (que é fosforilada principalmente por ATM) e proteína quinase 1 

de checkpoint - Chk1 (fosforilada principalmente por ATR) que atuam em proteínas 

efetoras tais como p53 e CDC25, desencadeando processos de morte celular, 

senescência ou parada no ciclo celular para reparo no DNA (Figura 7) (SULLI et al., 

2012). 
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A ativação de Chk1 pela fosforilação na Se317 ocorre principalmente pela 

ATR em resposta a quebras de simples fita (SULLI et al., 2012) e adutos de DNA 

volumosos (CHOI et al., 2009). Esses são os principais tipos de danos no DNA 

associados a misturas de HPAs (JARVIS et al., 2013, 2014a). Trabalhos recentes 

sugerem a utilização da pChk1/Ser317 como um importante biomarcador da via 

RDD frente a exposição a misturas complexas de HPAs, seja de amostras do solo 

(NIZIOLEK-KIERECKA et al., 2012) ou do ar (JARVIS et al., 2013; LIM et al., 2015). 

A proteína p21 é um inibidor da quinase dependente de ciclina importante na 

resposta de células ao estresse genotóxico e um dos principais alvos da proteína 

p53. Com base na localização ela executa funções distintas na célula. No núcleo 

p21Cip1/WAF1 inibe a atividade de quinases dependente de ciclina (Cdk1 e Cdk2) e 

bloqueia a transição da fase G1 para a fase S ou da fase G2 para a mitose após o 

dano no DNA. Isto permite a reparação do DNA danificado (Figura 8).                     

No citoplasma, p21Cip1/WAF1 tem um efeito anti-apoptótico. É capaz de se ligar e inibir 

a caspase 3, bem como as quinases JNK e ASK1 (ĆMIELOVÁ & ŘEZÁČOVÁ, 2011; 

LOPEZ-CONTRERAS & FERNANDEZ-CAPETILLO, 2012). 

Figura 7. Esquema da resposta ao dano no DNA (RDD) e as principais proteínas 

envolvidas. Figura adaptada de SULLI et al. (2012) e com informações adicionadas de 

ROOS et al. (2016). 
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Diante do exposto se faz necessário um amplo estudo não só de identificação 

dos principais agentes genotóxicos presentes no material particulado gerado pela 

queima artesanal da castanha de caju, mas do padrão de dispersão, deposição e 

trajetória destas partículas nas regiões vizinhas, bem como os seus efeitos na 

população exposta e os mecanismos moleculares envolvidos. As informações 

geradas pelo presente estudo serão fundamentais para a elaboração de um plano 

de políticas públicas que irão nortear o desenvolvimento sustentável da atividade e 

melhoria na qualidade de vida dos beneficiadores. Bem como, o direcionamento de 

atividades voltadas para a educação ambiental na população exposta. 

 

Figura 8. Regulação dos pontos de checagem do ciclo celular pela via de resposta ao dano 

no DNA (RDD). Figura adaptada de LOPEZ-CONTRERAS & FERNANDEZ-CAPETILLO 

(2012). 

). 
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2. OBJETIVOS 

 

 2.1 Objetivo geral 

 
Realizar uma caracterização físico-química do material particulado e 

determinar o risco ocupacional e mecanismos moleculares associados à queima 

artesanal da castanha de caju. 

 

 2.2 Objetivos específicos 

 
- Quantificar as concentrações de partículas totais em suspensão (PTS), 

MP10, MP2,5 e MP1,0 na região de queima artesanal da castanha de caju com o uso 

de um amostrador em tempo real; 

- Caracterizar morfologicamente o MP pela técnica MEV-EDS; 

- Determinar o perfil de HPAs e oxi-HPAs assim como a sua concentração 

nas partículas coletadas; 

- Realizar simulações de trajetória, altura, área de deposição e dispersão do 

MP2,5 medido na região de queima da castanha de caju; 

- Analisar a composição química orgânica da casca queimada da castanha de 

caju; 

-  Definir e avaliar o risco carcinogênico por pessoa exposta; 

- Realizar um biomonitoramento da população utilizando biomarcadores de 

exposição (1-OHP) e de efeito (micronúcleo, broto nuclear, células binucleadas, 

picnose, cariólise, cariorréxis e condensação da cromatina); 

- Determinar a citotoxicidade do extrato orgânico da queima da castanha de 

caju em células de pulmão humano (A549) com diferentes concentrações e tempos 

de exposição; 

- Avaliar a ativação das proteínas Chk1 e p53 envolvidas na via de resposta 

ao dano no DNA frente ao extrato orgânico da castanha e de quatro HPAs puros; 

- Investigar a expressão de genes envolvidos em processos de metabolização 

dos HPAs (CYP1A1 e CYP1B1), inflamação (IL-8, TNF-α, IL-2 e COX-2), controle do 

ciclo celular (CDKN1A), reparo no DNA (DDB2), proliferação e diferenciação (PCNA 

e TGF-β) e estresse oxidativo (HMOX1); 

- Desenvolver atividades de educação ambiental com a população exposta. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 3.1 Caracterização da área de estudo 

 

 O município de João Câmara localiza-se na mesorregião do Agreste Potiguar 

e microrregião da Baixa Verde do Estado do Rio Grande do Norte, distante a 74 km 

da capital Natal, tem uma população estimada de 34.585 habitantes em 2015, é 

caracterizado pelo clima quente e semiárido, com estação chuvosa entre os meses 

de março a julho (IBGE, 2015). 

 As amostragens do MP e material biológico foram realizadas na comunidade 

do Amarelão, situada no perímetro rural do município de João Câmara - RN 

(05°30'51.81"S; 35°54'17.13”O). Cerca de dois mil indivíduos e mais de duzentas 

famílias residem na comunidade e a maioria apresenta traços marcantes de origem 

indígena. A principal atividade é a queima artesanal da castanha de caju e sua 

extensão territorial é de aproximadamente cinco mil hectares (GUERRA, 2003).     

As coletas do grupo controle, foram realizadas no Centro de Biociências da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN/CB), situada em Natal -RN 

(Figura 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Mapa com a localização dos pontos amostrais. (1) Comunidade do Amarelão, 

João Câmara - RN, local de intensa queima da castanha de caju, (2) UFRN/CB, Natal - RN, 

região sem influência da queima de castanha. A seta entre os pontos cardeais acima indica 

a direção predominante do vento. Figura original: DE OLIVEIRA GALVÃO et al. (2014). 



MATERAIS E MÉTODOS 

 
43 

 3.2 Quantificação do material particulado 

 

 Foram realizadas duas campanhas de amostragem para o MP. A primeira 

durante o mês de março/2013 com o amostrador Handi-vol e a segunda nos meses 

de fevereiro, março e maio de 2015 utilizando simultaneamente os amostradores 

DustTrak™ e Handi-vol. As dados de pluviometria para o período amostral acima 

definido estão representados no Anexo A, B e C. 

 

3.2.1 Amostrador DustTrak™ II Aerosol Monitor (MP1,0 , MP2,5 e MP10) 

 

 O DustTrak™ II Aerosol Monitor (Modelo 8530, TSI, Inc.) é um amostrador em 

tempo real que possibilita a quantificação de MP em diversas granulometrias de 

acordo com a troca de seus inlets. Quatro frações do MP foram definidas para as 

amostragens: MP1,0, MP2,5, MP10 e PTS. O equipamento tem um sensor (fotômetro 

com espalhamento de luz a 90º e um diodo de laser) que realiza medições da 

concentração em massa do MP, o qual é aspirado do meio ambiente por uma 

bomba interna. O aparelho possui a capacidade de realizar medições num espectro 

que varia de 1 µg/m3 a 100.000 µg/m3, com uma precisão de ± 0,1%, operado numa 

vazão de 1,71L/min (TSI Inc, 2010). Ele foi programado para realizar o registro das 

medições de forma automática na memória interna do amostrador em intervalos a 

cada 10 segundos. Os dados gerados foram analisados utilizando o programa 

TrakProTM v4.6.1.0. 

 

3.2.2 Amostrador Handi-vol (PTS) 

 

 As amostragens das partículas totais em suspensão (PTS) foram realizadas 

de acordo com uma adaptação das normas técnicas estabelecidas pela ABNT para 

a coleta de PTS (ABNT- NBR 9547). As partículas foram coletadas utilizando o 

amostrador Handi-vol (Energética, Brasil) operado a uma vazão de 230 L/min e 

previamente calibrado, antes de cada campanha de amostragem, com o calibrador 

padrão de vazão de médio volume (CPVMV) de acordo com as recomendações 

técnicas do fabricante (ENERGÉTICA, 2007). O equipamento foi posicionado ao 
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lado do amostrador em tempo real DustTrak™ II e foram utilizados filtros de fibra de 

quartzo (EQTZ, 110 mm de diâmetro, Energética, Brasil), previamente 

acondicionados em uma mufla por 8 h a 800 ºC, para evitar qualquer tipo de 

contaminação por HPAs. Um total de 16 filtros e 148,15 m3 de ar foram amostrados 

para a primeira campanha em 2013, sendo coletados tanto na fonte de emissão, 

onde os trabalhadores efetivamente realizam o processo de queima, quanto no 

ambiente próximo a fonte, em que a maioria  dos trabalhadores realizam o 

beneficiamento da castanha. Já na segunda campanha em 2015 foram coletados 

um total de 8 filtros e 340,45 m3 somente no local em que é realizado o 

beneficiamento. 

 

 3.3 Análises físico-químicas 

 

3.3.1 Análise gravimétrica 

 

 A massa do MP acumulado foi determinada pela pesagem dos filtros antes e 

depois das campanhas de amostragem numa balança microanalítica eletrônica de 

precisão nominal 1 μg. A diferença entre as medidas corresponde à massa do 

material depositado. Além disso, foi subtraída a massa adquirida nos filtros brancos. 

Estes filtros (não amostrados) foram submetidos ao mesmo processo dos filtros que 

foram levados para a área de estudo, servindo como controle para eliminar qualquer 

ganho de massa devido à absorção de água ou contaminação no transporte e 

manuseio. 

 

3.3.2 Microscopia eletrônica de varredura (MEV) acoplada a 

espectroscopia de raio X por energia dispersiva (EDS) 

 

 As PTS foram caracterizadas em termos de morfologia, distribuição do 

tamanho das partículas (DTP) e composição elementar pela técnica de MEV-EDS. 

Os filtros foram analisados utilizando um microscópio Hitachi TM-300 equipado com 

SwiftED3000 EDS. A técnica permite a análise da microestrutura, bem como da 

composição química de partículas individuais. A avaliação da DTP foi realizada de 
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acordo com HUERTAS et al. (2012) e foi determinado manualmente pela medição 

do diâmetro de partículas selecionadas de forma aleatória em micrografias com 

várias ampliações. Cinco pontos em cada seis filtros amostrados foram 

randomicamente selecionados e as micrografias foram adquiridas para cada ponto 

nos aumentos de 1000X, 2000X e 3000X. A caracterização da composição 

elementar das partículas foi realizada de forma qualitativa, para certificar que as 

partículas analisadas eram da queima da castanha de caju, uma vez que tal 

avaliação foi realizada anteriormente pelo nosso grupo de pesquisa (DE OLIVEIRA 

GALVÃO et al., 2014). Uma vez que os filtros de fibra de quartzo são compostos de 

SiO2, os elementos Si e O2 quando identificados nas partículas foram excluídos da 

análise. 

 

3.3.3 Extração e análises químicas dos HPAs 

 

 Foram realizados dois métodos distintos para extrair, fracionar e quantificar os 

compostos orgânicos. O primeiro no Instituto de Química da Universidade de São 

Paulo (USP), utilizando as amostras da primeira campanha de amostragem (2013) e 

o segundo no departamento de Química Analítica da Universidade de Estocolmo, 

Suécia, com as amostras da segunda campanha (2015). 

 

   3.3.3.1 Método I 

 

 Os compostos orgânicos foram extraídos dos filtros pelo processo de 

ultrasonicação em 3 ciclos de 20 minutos, adicionando 80 mL de diclorometano em 

cada ciclo. O volume do extrato foi reduzido para 5 mL em um evaporador rotativo a 

vácuo com um banho-maria (40 ºC ± 2 ºC) e em seguida, a amostra foi seca com 

fluxo de nitrogênio gasoso puro. Após esse processo, o material foi estocado à         

-20 ºC. Os filtros brancos passaram pelo mesmo processo de extração. As diferentes 

frações do extrato orgânico foram obtidas por cromatografia líquida em gel de sílica. 

A coluna utilizada (30 x 0,7 cm) foi composta por 3,4 g de gel de sílica e 1,8 g de 

alumina (GOGOU et al., 1998). Duas combinações de solventes com diferentes 

polaridades foram utilizadas para a eluição de classes de compostos diferentes: 

 (1) 40 mL de n-hexano (Fração F1, alifáticos – n-alcanos) 



MATERAIS E MÉTODOS 

 
46 

 (2) 50 mL de n-hexano + 50 mL de diclorometano (Fração F2, HPAs) 

e a coluna foi pré lavada com 20 mL de n-hexano (WEI et al., 2012). A identificação 

e quantificação foram focadas na fração 2 (HPAs) e realizadas utilizando 

cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massa (CG-EM) (Agilent 7820A 

+ 5975 MSD). Um volume de 1 µL da amostra foi injetado no equipamento e o 

programa de temperatura do forno utilizado foi de 80 à 280 ºC conforme o protocolo 

estabelecido por VASCONCELLOS (1996) e descrito por DE OLIVEIRA ALVES et 

al. (2015). 

 

   3.3.3.2 Método II 

 

 Os filtros foram cortados em pedaços e colocados em cartuchos para 

extração. Esferas de vidro (Ø ≈ 3 mm) foram adicionadas à câmara de extração do 

aparato Soxhlet junto com os cartuchos para reduzir o volume vazio e o consumo de 

solvente. Toda a vidraria utilizada foi previamente limpa com etanol em ultrassom. 

Os compostos orgânicos foram extraídos utilizando 1 L de tolueno por 24 horas.      

O processo de extração foi realizado duas vezes a fim de avaliar a eficiência de 

extração. Filtros brancos (sem partículas coletadas) passaram pelo mesmo processo 

de extração e posterior quantificação. Todos os procedimentos foram realizados 

protegidos da luz. 

 Após o processo de extração, dois tipos de preparações foram realizadas e 

todo o procedimento de identificação e quantificação foi conduzido para as duas 

preparações, uma vez que o tolueno é tóxico e não poderia ser utilizado nos 

experimentos com cultura de células. Com isso, pode-se definir com mais precisão a 

concentração utilizada nos ensaios celulares. 

 Para definir as concentrações dos HPAs e oxi-HPAs no ar, uma alíquota do 

extrato foi pesada e transferida para um tubo de ensaio de vidro com fundo chato e 

adicionados os padrões internos deuterados: antraquinona-d8, fenantreno-d10, 

antraceno-d10, 9-metil antraceno-d12, fluoranteno-d10, pireno-d10, 1-metil pireno-d9, 

benzo(a)antraceno-d12, criseno-d12, benzo(k)fluoranteno-d12, benzo(a)pireno-d12, 

perleno-d12, dibenzo(a,h)antraceno-d14, indeno(1,2,3-cd)pireno-d12, 

benzo(ghi)perleno-d12, e coroneno-d12 dissolvidos em tolueno. Em seguida, a 

amostra foi concentrada em fluxo de nitrogênio para 500 µL. 
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 A preparação do extrato para os ensaios biológicos foi conduzida da seguinte 

maneira: ao extrato remanescente do aparato de Soxhlet foi adicionado 10 mL de 

DMSO. Em seguida, o volume foi reduzido utilizando um evaporador rotativo a vácuo 

com um banho-maria (55 ºC) e o remanescente foi transferido para um tubo de 

ensaio de vidro com fundo chato e posterior evaporação de quaisquer resíduo de 

tolueno em um fluxo de nitrogênio gasoso. Uma alíquota de 50 µL da solução de 

DMSO foi transferida para um tubo teste, adicionando em seguida os mesmos 

padrões internos descritos anteriormente e diluído em n-hexano para 

aproximadamente 500 µL. 

 Antes da quantificação, todos os extratos obtidos do Soxhlet foram purificados 

por extração em fase sólida (EFS). O cartucho (100 mg de sílica, Isolute, IST, 

Biotage AB, Suécia) foi pré-condicionado com 3 mL de n-hexano. Os HPAs e oxi-

HPAs foram eluídos com 2 mL de tolueno, concentrados em um fluxo de nitrogênio e 

transferidos para um frasco de microinjeção (300 µL). As análises dos compostos 

foram realizadas por um complexo sistema de cromatografia líquida de alta 

eficiência acoplado a um cromatógrafo gasoso conjugado com um espectrômetro de 

massa (CLAE-CG-EM). 

 O sistema CLAE-CG-EM é composto por um microsampler CMA/200 (CMA 

Microdialysis AB, Suécia), um sistema de distribuição de solvente inerte Varian 9012 

(Varian Inc., Palo Alto, CA, EUA) com bomba para CLAE conectado com um 

cromatógrafo gasoso Agilent 6890N e um espectrômetro de massa Agilent 5973N 

MSD, conforme descrito por BERGVALL & WESTERHOLM, 2006. Maiores detalhes 

a respeito das configurações do equipamento otimizadas para as análises dos HPAs 

e oxi-HPAs, dos limites de quantificação e detecção, bem como condições diversas, 

foram descritas por SADIKTSIS et al. (2014). 

 É importante salientar que além dos filtros contendo o MP da queima da 

castanha de caju, também foi realizado a quantificação dos HPAs e de fitofenóis 

presentes na casca queimada da castanha, uma vez que a absorção dérmica é uma 

importante via de exposição ocupacional. Uma quantidade de 5 gramas da casca 

queimada foi obtida pela maceração num almofariz com pistilo e colocado em 4 

cartuchos de extração, totalizando 20 gramas do material. Em seguida, foi conduzido 

os mesmos procedimentos de extração e quantificação realizados para as 

partículas, mudando somente as configurações do CLAE-CG-EM para a 

quantificação dos fitofenóis. 
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 3.4 Avaliação do risco carcinogênico 

 

 Os valores de equivalência tóxica com relação ao BaP (BaPeq) para os HPAs 

presentes no MP da queima da castanha de caju na campanha de 2015 foram 

definidos utilizando seis diferentes escalas do fator de equivalência tóxica (FET) 

(NISBET & LAGOY, 1992; MULLER, 1997; LARSEN & LARSEN, 1998; COLLINS et 

al., 1998; CALIFORNIA-EPA, 2004 e USEPA, 2010), de acordo com a equação: 

 

BaPeq = ∑ (HPAconc X FETHPA)         (1) 

 

em que HPAconc é a concentração (ng/m3) individual de cada HPA e FETHPA é o fator 

de equivalência tóxica correspondente ao HPA. Para o cálculo do risco de câncer de 

pulmão foi utilizada a seguinte equação: 

 

Risco de câncer do pulmão = ∑ BaPeq (ng/m3) X UR     (2) 

 

na qual UR é a unidade de risco inalado que é calculada pela possibilidade de 

desenvolver câncer de pulmão quando um indivíduo é exposto a uma concentração 

de BaP de 1 ng/m3 num tempo de vida de 70 anos (OEHHA, 2005; CALLÉN et al., 

2013). Neste trabalho foi utilizado a UR de 8,7 x 10-5 por ng/m3 definida pela 

Organização Mundial da Saúde e baseado em um estudo epidemiológico com 

trabalhadores em fornos de coque na Pensilvânia (WHO, 2000; LIM et al., 2015). 

 

 3.5 Modelagem do material particulado  

 

 Para as análises das simulações de trajetória, altura, área de deposição e 

dispersão do MP2,5 medido na comunidade de Amarelão, foi utilizado o modelo 

HYSPLIT (Hybrid Single-Particle Lagrangian Integrated Trajectory) versão 4.0, 

desenvolvido pela NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) em 

parceria com o Australian Bureau of Meteorology, disponível no site 

https://ready.arl.noaa.gov/index.php e descrito em detalhes inicialmente por 

DRAXLER & HESS (1997), e posteriormente DRAXLER et al. (2014). 

 A grade de domínio do modelo foi definida pela intersecção entre latitude e 

longitude (05°30'51.81"S; 35°54'17.13”O). As simulações numéricas de dispersão e 

https://ready.arl.noaa.gov/index.php
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deposição de aerossóis foram realizadas na versão online do modelo. Para isto, foi 

utilizado o banco de dados meteorológicos de reanálise do NCEP/NCAR (National 

Center for Environmental Prediction/National Center for Atmospheric Research).      

O NCEP/NCAR disponibiliza séries históricas de reanálise desde 1948 até a 

atualidade. Os dados do NCEP/NCAR têm sido muito utilizados em trabalhos que 

descrevem as condições gerais da atmosfera, assim como a análise de áreas 

isoladas. Estes dados de reanálise têm uma resolução horizontal de 2,5º de latitude-

longitude e uma resolução vertical de 17 níveis, que variam de 10 hPa a 1000 hPa. 

Para avaliar as simulações do HYSPLIT com os dados de reanálise, foram utilizadas 

normais climatológicas de ventos a 10 metros da superfície para a região de estudo. 

As normais usadas neste trabalho são médias históricas compreendidas no período 

de 1 de janeiro de 1961 a 31 de dezembro de 1990, correspondentes a 394 

estações meteorológicas de superfície do INMET (Instituto Nacional de 

Meteorologia) distribuídas em todo o Brasil. 

 As simulações de transporte, deposição e dispersão foram realizadas para os 

mesmos dias em que foram feitas as medições do MP2,5 com o DustTrak™ na 

comunidade do Amarelão. No dia 27 de fevereiro de 2015, a amostragem do 

material particulado ocorreu entre 09:08 h e 10:08 h (UTC-03:00); no dia 02 de 

março das 10:29 h as 11:29 h (UTC-03:00) e no dia 04 de março, das 07:58 h as 

08:58 h (UTC-03:00), do ano de 2015.  As simulações evidenciadas na sessão dos 

resultados são referentes ao dia 27 de fevereiro. As simulações realizadas para os 

demais dias podem ser consultadas nos Apêndices A e B. 

 

 3.6 População do estudo e amostragem biológica 

 

O presente trabalho caracteriza-se por ser um estudo de natureza 

observacional e analítico, uma vez que não ocorre nenhuma alocação quanto ao 

fator de exposição e existe um grupo de comparação. O tipo de amostragem 

biológica na comunidade do Amarelão foi por conglomerados já que a atividade é 

realizada por grupos familiares em palhoças. Sendo assim, a comunidade é dividida 

em palhoças e as amostras foram coletadas tomando a totalidade dos indivíduos 

destes conglomerados (5-10 indivíduos). A unidade amostral foram as palhoças das 

famílias que realizam a queima da castanha de caju e a unidade elementar os 

indivíduos expostos. 
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As coletas de urina, células da mucosa oral e aplicação de questionários 

foram realizadas em conformidade com a resolução nº 466/12 do Conselho Nacional 

de Saúde e foram aprovadas pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFRN (número 

do CAAE 38708214.8.0000.5537). Todos os indivíduos foram esclarecidos a 

respeito dos procedimentos e foi assinado o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido - TCLE (Apêndice C). 

As amostras foram coletadas num total de 193 indivíduos (expostos e 

controle) com idade entre  18-77 anos. O critério de exclusão adotado foi o hábito de 

fumar, ou seja, não foram coletados indivíduos fumantes. O grupo exposto foi 

composto por 77 trabalhadores expostos diretamente (torrando a castanha) ou 

indiretamente (na quebra da castanha) aos poluentes gerados pela atividade. O 

grupo controle consistiu de 116 indivíduos sem exposição ocupacional conhecida a 

agentes genotóxicos, incluindo poluentes da queima da castanha de caju, carvão, 

radiação, pesticidas ou corantes. Deste total, 40 indivíduos do grupo exposto e 48 do 

grupo controle foram coletados simultaneamente amostras de urina e células da 

mucosa oral para análises de correlação entre esses biomarcadores. 

Para melhor caracterizar os participantes do estudo, eles foram convidados a 

fornecer informações com respeito ao gênero, faixa etária, hábito de fumar, consumo 

de álcool, aborto, histórico familiar de câncer e anomalias congênitas utilizando a 

versão em português do questionário da International Commission for Protection 

against Environmental Mutagens and Carcinogens (CARRANO & NATARAJAN, 

1988) (vide Apêndice D). 

 

3.6.1 Quantificação de 1-hidroxipireno (1-OHP) 

 

 Os experimentos para a quantificação do 1-OHP urinário foram conduzidos no 

Laboratório de Toxicologia da Universidade Federal da Bahia (UFBA). 

 As amostras de urina foram obtidas para cada indivíduo em tubos de coleta 

de 50 mL. Após a coleta, o material foi armazenado a -20 ºC e protegido da luz até o 

processamento. A determinação do 1-OHP foi realizada de acordo com o protocolo 

descrito por JONGENEELEN (2001) com algumas adaptações. Um volume de      

2,5 mL da amostra foi diluída em 5 mL de tampão acetato 0,1 M (pH 5,0) e tratada 

por hidrólise enzimática com 4 µL de β-glucuronidase/arilsulfatase (Merck Millipore®). 
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Em seguida, a mistura foi incubada sob agitação contínua por 16 h a 37 ºC.             

O 1-OHP hidrolisado foi extraído e purificado pelo procedimento de extração em fase 

sólida, utilizando cartuchos C-18 500 mg de fase reversa (Bond Elut®, Agilent, CA, 

EUA) pré-condicionados com metanol grau cromatográfico (2 mL) e água tipo 1 

ultrapura (2 mL). O material retido foi eluído com 2 mL de metanol e evaporado com 

um fluxo de nitrogênio. O resíduo foi resuspenso em 2 mL de metanol e submetido a 

um ciclo de ultrasonicação por 4 minutos para completa dissolução. O extrato foi 

centrifugado (5 min, 1400 rpm) e transferido para frascos de amostrador automático 

para CLAE. O 1-OHP urinário foi analisado por cromatografia líquida de alta 

eficiência (CLAE) (Agilent® 1260 infinity, Santa Clara, CA, EUA) equipado com um 

detector de fluorescência (PerkinElmer series 200, Shelton, CT, EUA) utilizando uma 

coluna C18 de fase reversa (150 x 4,6 mm, 5 μm, Zorbax Eclipse XDB-C18, Agilent). 

O comprimento de onda de excitação foi de 232 nm e o de emissão 396 nm. Um 

volume de 20 µL da amostra foi injetado na coluna e eluído a um fluxo de            

1,25 mL/min com metanol 70% na fase móvel. 

Para cada indivíduo as amostras foram quantificadas em duplicata. Foi 

adicionado o 1-OHP numa concentração final de 5 µg/L na urina de um individuo 

saudável e não exposto ocupacionalmente aos HPAs como controle interno de 

qualidade a cada rodada de análises. De acordo com as condições acima 

mencionadas, o limite de detecção foi de 0,05 µg/L. As concentrações de 1-OHP 

foram normalizadas pelos níveis de creatinina na urina, determinada pelo método 

cinético de Jaffe (TAUSSKY, 1954). Baseado nas recomendações da Organização 

Mundial da Saúde (OMS) para validar o monitoramento ocupacional utilizando urina, 

as amostras com concentrações de creatinina abaixo de 30 mg/dL ou acima de     

300 mg/dL foram excluídas da análise (WHO, 1996). As concentrações de 1-OHP 

urinário foram expressas em μmol/mol creatinina. 

3.6.2 Teste de micronúcleo em células da mucosa oral (BMCyt) 

 

 A abordagem citoma do teste de micronúcleo em células da mucosa oral foi 

realizada de acordo com o protocolo estabelecido por THOMAS et al. (2009) com 

algumas modificações descritas a seguir. Inicialmente, os sujeitos foram instruídos a 

lavar a boca com água mineral e as células esfoliadas foram removidas esfregando 

gentilmente em movimentos circulares a mucosa jugal direita e esquerda com uma 
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escova citológica. O material coletado foi imerso em tubos cônicos de 5 mL com 

tampão para células bucais (0,1 M EDTA, 10 mM Tris-HCl e 20 mM NaCl), 

transportado para o laboratório e mantido na posição vertical a uma temperatura de 

4 ºC. As células foram centrifugadas (1500 rpm, 10 min) a temperatura ambiente, 

renovando o tampão a cada ciclo de centrifugação. Este procedimento ajuda a 

inativar DNAases endógenas presentes na cavidade oral, além de remover bactérias 

e restos celulares que podem dificultar a avaliação (THOMAS et al., 2009). Após a 

última centrifugação, as células foram fixadas com etanol:ácido acético (3:1 v/v) por 

10 min. As células em suspensão foram pingadas em uma lâmina para microscopia 

sob um banho-maria a 40 ºC e secas a temperatura ambiente. Em seguida as 

lâminas foram tratadas por 1 min em etanol 50% (v/v), etanol 20% (v/v) e lavadas 

com água deionizada por 2 min antes da coloração. Após a secagem, as células 

foram hidrolisadas com HCl (5 M) por 30 min. A coloração foi realizada com o 

reagente de Schiff's por 60 min em temperatura ambiente e protegida da luz. 

Posteriormente, as lâminas foram imersas em 0,2% de Fast Green (p/v) por 20-30 

segundos e lavadas com água deionizada. 

 Os biomarcadores de dano no DNA (micronúcleo e broto nuclear), defeito na 

citocinese (células binucleadas), potencial proliferativo (células basais) e morte 

celular (picnose, cariólise, cariorréxis e condensação da cromatina) foram 

classificados de acordo com BOLOGNESI et al. (2013). A contagem foi conduzida 

em microscopia óptica (Microscópio Olympus, modelo: CX31RBSFA) com aumento 

de 1000 X. Para cada indivíduo foram analisadas 1000 células para a caracterização 

dos tipos celulares (basal e diferenciada), células binucleadas, picnose, cariólise, 

cariorréxis e condensação da cromatina; e 2000 células para micronúcleos e brotos 

nucleares. Os resultados foram apresentados em número de biomarcadores por 

1000 células (‰). 

 

 3.7 Ensaios com cultura de células 

 

Os ensaios com cultura de células foram conduzidos na unidade de Toxicologia 

Bioquímica do Institute of Environmental Medicine (IMM), Karolinska Institutet, 

Suécia. Os experimentos foram realizados com a linhagem celular A549, uma 

linhagem adenocarcinoma derivada do tecido do epitélio alveolar basal humano e 

obtida da American Type Culture Collection (ATCC, Rockville, MD, EUA). As células 
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foram cultivadas em meio Dulbecco’s Modified Eagle Medium (DMEM) (Gibco, 

Invitrogen, Paisley, Reino Unido), 4,5 g/L de glicose, suplementado com 10% de soro 

fetal bovino (SFB), 1 mM de piruvato de sódio, 100 U/mL de penicilina, 100 µg/mL de 

estreptomicina e mantidas a 37 ºC numa atmosfera úmida com 5% de CO2. Para 

todos os experimentos foram utilizados dois controles negativos: o primeiro com o 

solvente DMSO (0,1 %) e o segundo com os filtros brancos (que passaram pelos 

mesmos processos de extração e quantificação dos filtros com partículas coletadas). 

As células foram expostas ao extrato orgânico utilizando a concentração equivalente 

em benzo(a)pireno (BaPeq) do MP da queima da castanha de caju coletado na 

segunda campanha de monitoramento (2015). Além do extrato orgânico total, as 

células foram expostas aos quatro HPAs identificados com maior abundância nas 

amostras de MP. 

 

3.7.1 Viabilidade celular 

 

A avaliação da citotoxicidade foi realizada pelo teste colorimétrico MTT como 

descrito por MOSMANN em 1983. O princípio do método consiste na absorção do 

sal brometo de 3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-2,5-difenil-tetrazólio (MTT) que é 

transformado pela desidrogenase mitocondrial em formazana. O produto acumulado 

dentro da célula é extraído com a adição de um solvente, de maneira que a 

quantidade de formazana produzida é diretamente proporcional a atividade 

mitocondrial celular. 

 As células A549 foram cultivadas em placas de 96 poços, a 2 x 103 

células/poço, com DMEM contendo 10% de SFB até a sua aderência (24 h). Em 

seguida, as células foram tratadas com diferentes concentrações (0,1 nM; 0,25 nM; 

0,5 nM; 1 nM; 2 nM; 4 nM e 8 nM BaPeq) do material orgânico extraído dos filtros, 

além dos HPAs puros (BbF, BkF, BaP, BghiP e InP) em três concentrações (1 µM;    

3 µM e 10 µM) nos tempos de 24 e 48 horas de exposição. Os experimentos foram 

conduzidos, no mínimo, em triplicata. 

 A solução de MTT (Sigman-Aldrich, St. Louis, MO) a 1 mg/mL foi preparada 

pela dissolução do sal em meio DMEM, sem a adição de SFB, antibiótico e fenol.  

Após o tratamento, o meio de cultura foi removido, as células foram lavadas por 

duas vezes com PBS e 100 µL da solução de MTT foi adicionada em cada poço. 
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Após 4 horas de incubação a 37 ºC em atmosfera úmida com 5% de CO2, o meio foi 

retirado e 100 µL de DMSO foi adicionado para lisar as células e dissolver os cristais 

de formazana. A placa foi mantida sob agitação constante durante cinco minutos no 

escuro. Posteriormente, a densidade ótica foi obtida espectrofotometricamente a 570 

nm e o comprimento de onda referência de 690 nm (Wallac 1420 Victor3 V multilabel 

counter, PerkinElmer, Waltham, MA, EUA). Os resultados foram expressos em 

porcentagem relativa ao controle com DMSO. 

 

3.7.2 Avaliação das proteínas Chk1 e p53 por Western Blot 

 

 As células foram cultivadas em placas de 6 poços, a 2,5 x 105 células/poço, 

com DMEM contendo 10% de SFB até a sua aderência (24 h). Após o tratamento 

(24 e 48 horas) com o extrato orgânico e os HPAs puros, as células foram mantidas 

em gelo, lavadas duas vezes com PBS gelado e coletadas com 100 µL da solução 

de lise IPB-7 (20 mM trietanolamina-HCl, pH 7,8; 0,7 M NaCl; 0,2 % deoxicolato de 

sódio; 0,5% Igepal CA-630) com inibidores (1 mM fluoreto de fenilmetilsulfonil - 

PMSF; 1 mg/mL leupeptina; 1 mg/mL pepstatina A; 1 mM fluoreto de sódio; 1 mM 

ortovanadato de sódio; 0,1 mg/mL inibidor de tripsina e 1 mg/mL aprotinina) para 

cada poço. Posteriormente, o lisado foi transferido para tubos de armazenamento 

com tampa e centrifugado a 16060 g por 20 minutos, 4 ºC. 

 A concentração das proteínas foi determinada pelo método de Bradford, 

utilizando o Coomassie Protein Assay Reagent (#1856209 Thermo Scientific, MA, 

EUA) e uma curva padrão de albumina do soro bovino (BSA) (#23209 Thermo 

Scientific, MA, EUA). As concentrações das proteínas foram determinadas num 

espectrofotômetro (Wallac 1420 Victor3 V multilabel counter, PerkinElmer, Waltham, 

MA, EUA) com leitura a 620 nm após 5 minutos de agitação a 37 °C. Em seguida, 

foram preparadas as amostras a serem aplicadas no gel, equalizando as 

concentrações das proteínas com água tipo I para 75 µL e posterior adição de 25 µL 

do tampão da amostra 4X (12,5 mL de água tipo I; 12,5 mL de Tris 1 M, pH 6,8;     

20 mL de glicerol; 4 mL de β-mercaptoetanol; 4 g de SDS e 200 mg de azul de 

bromofenol), em seguida, os tubos foram aquecidos por 3 minutos a 95 ºC.  

 As amostras (15 a 30 µg de proteínas) foram submetidas a separação em gel 

vertical de poliacrilamida (13,5 %) em condições desnaturantes (SDS-PAGE), a uma 
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voltagem inicial de 100 V por 15 minutos, seguida por 150 V durante 60 minutos em 

tampão de corrida 1X (tampão 5X: 25 mM Tris, 192 M glicerina e 17 mM SDS,       

pH 8,3). As proteínas separadas foram transferidas para uma membrana de PVDF 

(Bio-Rad, Hercules, CA, EUA) previamente ativada com metanol por 1 min e a 

eletrotransferência (100 V, 100 min, 4 ºC) com o tampão de transferência (25 mM 

Tris e 192 M glicerina). Ligações não específicas foram reduzidas pelo bloqueio das 

membranas com 5% de leite desnatado em TBS-T 0,1% (50 mM Tris,150 mM NaCl, 

0,1 % Tween 20, pH 7.4). Em seguida, as membranas foram incubadas durante a 

noite (≈ 18 horas) a 4 ºC com o anticorpo primário monoclonal contra Chk1 

fosforilada na Ser317 (#2344, Cell Signaling Technology, MA, EUA), p53 fosforilada 

na Ser15 (#9284, Cell Signaling Technology, MA, EUA) e o controle endógeno Cdk2 

(M2)   (sc-163, Santa Cruz Biotechnology, CA, EUA). Após 3 lavagens de 10 min 

cada com TBS-T 0,1 % as membranas foram incubadas por 1 hora com anticorpo 

secundário (Santa Cruz Biotechnology, CA, EUA). As proteínas foram detectadas 

utilizando o kit de quimioluminescência WesternBright™ ECL (Advansta Inc., CA, 

EUA) e  a análise de densitometria das bandas foi realizada pelo programa NIH 

ImageJ versão 1.48 (JARVIS et al., 2013). 

 

3.7.3 Extração do RNA e expressão gênica por qRT-PCR 

 

 As células foram cultivadas em placas de 6 poços, a 2,5 x 105 células/poço, 

com DMEM contendo 10% de SFB até a sua aderência (24 h). A exposição foi 

realizada somente para as diferentes concentrações do extrato orgânico do MP  (0,1 

nM; 0,25 nM; 0,5 nM; 1 nM e 2 nM BaPeq) nos tempos de 24 e 48 horas, em três 

experimentos independentes. 

 O RNA total foi extraído pelo kit RNeasy® Mini (Qiagen, Hilden, Alemanha) e  

1 µg foi utilizado para gerar o cDNA pelo kit High Capacity cDNA Reverse 

Transcription (Applied Biosystems, Foster City, CA,USA) de acordo com o protocolo 

específico do kit. Subsequentemente, a quantificação da expressão gênica foi 

realizada em duplicata com o Maxima™ SYBR® Green qPCR Master Mix 

(Fermentas, St. Leon-Rot, Alemanha) e a detecção por PCR quantitativa em tempo 

real (qRT-PCR), utilizando o Applied Biosystems 7500 real-time PCR System 

(Applied Biosystems, Foster City, CA, EUA). Os ciclos de reação utilizados foram de  
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95 ºC por 2 minutos, seguido por 40 ciclos a 95 ºC por 15 segundos e 60 ºC por       

1 minuto para permitir a análise da curva de dissociação dos primers. Foram 

avaliados genes envolvidos nos processos de metabolização de HPAs (CYP1A1 e 

CYP1B1), inflamação (IL-8, TNF-α, IL-2 e COX-2), controle do ciclo celular 

(CDKN1A, também conhecido como P21), reparo no DNA (DDB2), proliferação e 

diferenciação (PCNA e TGF-β) e estresse oxidativo (HMOX1). A quantificação da 

expressão gênica foi realizada de acordo com o método CT comparativo (2−ΔΔCt) 

(PFAFFL, 2001; SCHMITTGEN & LIVAK, 2008). O GAPDH foi utilizado como 

controle constitutivo para normatização dos dados e as sequências de primers 

utilizadas estão descritas no Apêndice E. 

 

 3.8 Atividade de educação ambiental 

 

 Para tornar o conhecimento científico obtido pelo presente trabalho de 

doutorado acessível aos estudantes e professores da rede pública estadual e 

municipal de ensino, bem como a comunidade de forma geral, foi realizado no 

período de 08 à 10 de agosto de 2012 o "1° Curso de Férias de Análises 

Genotóxicas e Educação Ambiental: trabalhando a queima da castanha de caju" na 

cidade de João Câmara - RN. Neste curso, foi utilizado o método científico para 

estimular programas nas escolas que levem a melhoria das condições de 

ensino/aprendizagem e socialização dos jovens. Com isso, pretendeu-se contribuir 

com a formação de agentes multiplicadores dos resultados obtidos no município 

utilizando uma linguagem lúdica/experimental mais acessível a todos. 

 Dentre as atividades realizadas durante o curso estão: (1) Capacitação de 

alunos e professores da rede pública de ensino. Para tal, foram proferidas diversas 

palestras tais como: Problemática da queima da castanha de caju; saúde humana e 

testes de genotoxicidade; metodologia científica; como utilizar a metodologia 

científica em sala de aula e educação ambiental. (2)  Ensinar o método científico e o 

benefício da dúvida, e ao mesmo tempo, tornar o conhecimento científico acessível 

aos professores e estudantes, por meio de diversas oficinas e atividades 

laboratoriais, tais como: aplicação do método científico; atividades práticas utilizando 

os testes de genotoxicidade aplicados ao monitoramento da poluição do ar; oficina 

sobre o lixo e apresentação de documentários com posterior discussão a respeito 

dos temas relacionados. 
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 O curso de férias contou com o apoio do Instituto Federal do Rio Grande do 

Norte (IFRN), Campus de João Câmara - RN, que cedeu suas instalações; tendo 

sido utilizado para o curso de férias: 3 salas de aula, 2 laboratórios, 1 anfiteatro e 1 

refeitório. 

 

 3.9 Análise estatística 

 

Os cálculos estatísticos foram realizados utilizando os programas IBM 

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS®), versão 20 e o GraphPad 

Prism®, versão 5.03. Inicialmente os dados foram avaliados quanto a sua distribuição 

normal e de acordo com a natureza, paramétricos ou não paramétricos, foram 

utilizados testes diferentes. De acordo com o tipo de dado foram utilizados como 

medidas de tendência central as médias aritméticas e medianas. Quanto as medidas 

de dispersão, foram utilizados os desvio padrão e erro padrão. Para a análise das 

características demográficas da população do estudo foi utilizado o teste de 

associação do qui-quadrado, enquanto que para as comparações dos 

biomarcadores de exposição e efeito e o monitoramento do MP foram utilizados os 

testes de Mann-Whitney e Kruskal-Wallis. Para os ensaios com cultura de células foi 

realizado uma análise de variância (ANOVA) seguida dos pós teste de Bonferroni e 

Dunnett. Foram ainda aplicadas análises de regressão linear seguidas de testes de 

correlação de Spearman (quando os dados não paramétricos) e de Pearson (dados 

paramétricos). As diferenças significativas foram consideradas em um nível de 

confiança 95% (p < 0,05).  
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4. RESULTADOS 

 

 4.1 Monitoramento em tempo real do material particulado  

 

 As medições de MP1,0, MP2,5, MP10 e PTS com o DustTrak™ para a região 

exposta (comunidade do Amarelão) e o controle (UFRN/CB) podem ser observadas 

na Tabela 1. 

 

Tabela 1. Quantificação do MP1,0, MP2,5, MP10 e PTS obtida pelo monitoramento em tempo 

real, utilizando o amostrador DustTrak™ para a área controle (UFRN/CB) e exposta 

(comunidade do Amarelão). 

Local Partícula n 
Mínimo 
(µg/m3) 

Máximo 
(µg/m3) 

Mediana 
(µg/m3) 

Média 
(µg/m3) 

D.P. 
(µg/m3) 

U p 

UFRN/CB 

MP1,0 120 11 14 11 11 0,67 -- -- 

MP2,5 240 16 20 18 18 0,77 -- -- 

MP10 240 19 29 22 21 1,36 -- -- 

PTS 120 22 41 25 25 2,48 -- -- 

Comunidade 
do Amarelão 

MP1,0 1080 3 41200 55 486* 2678,2 27712 0,0001 

MP2,5 1080 10 65900 108 698* 3734,0 14482 0,0001 

MP10 1065 8 56300 57 523* 3433,8 60912 0,0001 

PTS 1080 7 44800 87 483* 2006,0 13692 0,0001 

MP1,0 - partículas com diâmetro aerodinâmico ≤ 1 µm 

MP2,5 - partículas com diâmetro aerodinâmico ≤ 2,5 µm 

MP10 - partículas com diâmetro aerodinâmico ≤ 10 µm 

PTS - Partículas Totais em Suspensão 

D.P. - Desvio padrão 

n - número de medições 

* Estatisticamente significante quando comparado com a UFRN/CB (Teste de Mann-Whitney). 

 

 Para todas as medições realizadas na comunidade do Amarelão as 

concentrações do MP tiveram diferenças estatisticamente significativas (p < 0,0001) 
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quando comparadas com as medições realizadas na UFRN/CB. Além disso, uma 

maior quantidade para partículas grossas (PTS) foi observada para a UFRN/CB, 

enquanto que na região de queima da castanha prevaleceu uma maior quantidade 

de partículas finas (MP2,5). 

 

 4.2 Análise das partículas totais em suspensão coletas nos filtros 

 

 A análise gravimétrica para as PTS revelou uma concentração média de    

467 ± 206 µg/m3 e pela avaliação da distribuição do tamanho das partículas foi 

observado uma média de 7,3 ± 4,8 µm (variando de 1,09 a 28,9 µm) (Figura 10A). 

Além disso, foi identificado pela análise da porcentagem acumulativa que 80 % das 

PTS apresentam um diâmetro menor que 10 µm (Figura 10B). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A análise da morfologia das partículas revelou uma variedade de formas 

distintas. Foram identificadas pequenas partículas esféricas denominadas de tar 

balls (Figura 11B), essas partículas são formados por substâncias orgânicas que 

ocorrem como resultado da queima de biomassa. Partículas agregadas com uma 

superfície irregular (Figura 11C) que são típicas de fontes com alta temperatura. 

Além de minerais tais como quartzo (Figura 11D), e partículas em forma de cubo 

Figura 10. Análise da granulometria do material particulado da queima da castanha de caju 

por microscopia eletrônica de varredura. (A) Distribuição do tamanho das partículas; (B) 

Avaliação da porcentagem acumulativa. 
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com superfície lisa (Figura 11E), típicas de amostras com grandes quantidades de 

potássio, cloro e enxofre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 As fibras dos filtros de quartzo (Figura 11A) possuem em sua composição o 

SiO2. Sendo assim, o silício, quando presente, não foi considerado neste estudo.     

A avaliação por EDS foi realizada de forma qualitativa e os elementos com maior 

abundância identificados nas PTS foram o potássio, cloro, enxofre, cálcio e ferro 

(Figura 12). Este dado corrobora com DE OLIVEIRA GALVÃO et al. (2014) que 

identificaram os mesmos elementos mas para o MP2,5, o que confirma que as 

partículas analisadas são de origem da queima da castanha de caju. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Análise da morfologia das partículas coletadas em filtros de quartzo da queima 

da castanha de caju por microscopia eletrônica de varredura. (A) Filtro branco (não 

amostrado); (B) partículas esféricas (tar balls); (C) formação de agregados; (D) partículas 

minerais; (E) partículas em forma de cubo com superfície lisa. 
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 4.3 Quantificação dos HPAs e oxi-HPAs 

 

 Para a campanha de monitoramento de 2013, utilizando o método I, foram  

quantificados 17 HPAs, dentre os quais 15 são listados pela United States 

Environmental Protection Agency (US-EPA, 2003, 2010) como prioritários: 

acenaftileno (Aci), acenafteno (Ace), fluoreno (Flu), fenantreno (Fen), antraceno 

(Ant), fluoranteno (Flt), pireno (Pir), reteno (Ret), benzo(a)antraceno (BaA), criseno 

(Cri), benzo(b)fluoranteno (BbF), benzo(k)fluoranteno (BkF), benzo(e)pireno (BeP), 

benzo(a)pireno (BaP), indeno(1,2,3,-c,d)pireno (InP), dibenzo(a,h)antraceno 

(DBahA) e benzo(g,h,i)perileno (BghiP). 

 Dentre os HPAs identificados nas amostras o Fen, Flt, Pir, BeP e BghiP são 

considerados mutagênicos de acordo com a IARC, 2010. Além destes, BaA, Cri, 

BbF, BkF, BaP, InP e DBahA são considerados mutagênicos e carcinogênicos. BkF 

> BghiP > InP > Fen > BbF > BeP > BaP > BaA > DBahA foram os compostos mais 

abundantes e suas concentrações estão descritas na Figura 13. A soma das 

concentrações dos HPAs identificados foi de 392 ng/m3. 

 

 

 

 

Figura 12. Análise da composição elementar por EDS das partículas da queima da 

castanha de caju (A) Partícula selecionada; (B) e (C) principal composição elementar 

identificada nas partículas totais em suspensão. 
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 Na campanha de monitoramento de 2015, utilizando o método II, foram 

quantificados 43 HPAs e 4 oxi-HPAs. A eficiência de extração para os HPAs foi de   

83 - 100% (exceto para o reteno - 65%), e de 97 - 99 % para os oxi-HPAs (Apêndice 

F). Os HPAs identificados neste estudo foram: dibenzotiofeno (DBT); fenantreno 

(Fen); antraceno (Ant); 3-metil-fenantreno (3-MFen); 2-metil-fenantreno (2-MFen);   

2-metil-antraceno (2-MAnt); 9-metil-fenantreno (9-MFen); 1-metil-fenantreno            

(1-MFen); 1,7-dimetil-fenantreno (1,7-DMFen); 4H-Ciclopenta(d,e,f)fenantreno     

(4H-CPdefFen); fluoranteno (Flt); reteno (Ret); pireno (Pir); 1-metil-fluoranteno +     

3-metil-fluoranteno (1-MFlt + 3MFlt); 7H-benzo(c)fluoreno (7H-BcF); 4-metilpireno  

(4-MPir); 1-metilpireno (1-MPir); benzo(c)fenantreno (BcF); benzo(g,h,i)fluoranteno 

(BghiF); benzo(a)antraceno (BaA); trifenileno + criseno (Tri + Cri); 3-metil-criseno   

(3-MCri); 7,12-dimetil-benzo(a)antraceno (7,12-DM-BaA); benzo(b)fluoranteno (BbF); 

benzo(k)fluoranteno (BkF); benzo(j)fluoranteno (BjF); benzo(a)fluoranteno (BaF); 

benzo(e)pireno (BeP); benzo(a)pireno (BaP); perileno (Per); dibenzo(a,j)antraceno 

(DBajA); dibenzo(a,c)antraceno (DBacA); dibenzo(a,h)antraceno (DBahA); 

benzo(b)criseno (BbC); piceno (Pic); indeno(1,2,3-cd)pireno (InP); 

benzo(g,h,i)perileno (BghiP); antantreno (Antan); dibenzo(b,k)fluoranteno (DBbkF); 

dibenzo(a,l)pireno (DBalP); dibenzo(a,e)pireno (DBaeP); coroneno (Cor) e 

dibenzo(a,i)pireno (DBaiP). Já entre os oxi-HPAs identificados estão: 9,10-

Figura 13. Perfil dos 17 HPAs identificados e quantificados por CG-EM na fração orgânica 

do material particulado coletado na comunidade do Amarelão em 2013. 
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antraquinona; 4H-ciclopenta(d,e,f)fenantro-4-ona; benzantrona (também conhecido 

como 7H-benzo(d,e)antraceno-7-ona) e benzo(a)antraceno-7,12-diona. 

 Na Figura 14 estão representados os HPAs e suas concentrações.               

Os 10 HPAs com a maior abundância relativa foram: Tri + Cri (9,5 %); BaP (8,5 %); 

BbF (8,3 %); BaA (7,5 %); BeP (6,8 %); InP (6,5 %); BjF (6,3 %); BghiP (5,9 %); Per 

(5,8 %) e BkF (3,8 %). No entanto, visto que o Tri + Cri é a soma de dois HPAs cujos 

os picos não foram separados totalmente no cromatograma, pode-se concluir que o 

BaP é o HPA mais abundante nas partículas da queima da castanha de caju.         

Os 10 HPAs acima mencionados representam 68,8 % dos HPAs analisados. Com 

exceção do Per, não houve diferença significativa entre as concentrações dos HPAs 

coletados após a extração (concentração no ar) e após o processo de adição de 

DMSO e posterior rotaevaporação do solvente tolueno (concentração no extrato do 

DMSO, utilizado nos ensaios com cultura celular). A soma dos HPAs quantificados 

foi de 105 ng/m3. A conversão dos valores em micromolar (µM) estão descritos no 

apêndice G. 
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Figura 14. Perfil dos 43 HPAs identificados e quantificados por CLAE-CG-EM na fração orgânica do material particulado coletado na 

comunidade do Amarelão em 2015. 
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 Na Figura 15 pode-se observar a concentração dos oxi-HPAs identificados e 

dentre eles a benzantrona (7,9 ng/m3) foi o que apresentou a maior concentração. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Quando comparado com a primeira campanha em 2013, as concentrações 

dos HPAs na segunda campanha foram menores, uma vez que na primeira  foram 

coletados filtros tanto próximo da fonte de emissão, onde os trabalhadores 

efetivamente realizam o processo de queima, quanto no ambiente próximo a fonte, 

em que a maioria  dos trabalhadores realizam o beneficiamento da castanha. Já na 

segunda campanha os filtros foram amostrados somente no local em que é realizado 

o beneficiamento da castanha. 

 Apesar da quantificação dos HPAs ter sido realizada em dois períodos 

distintos (2013 e 2015), utilizando metodologias com solventes, métodos de 

extração, fracionamento e quantificação diferentes, ao compararmos o perfil das 

duas campanhas, observa-se uma correlação significativa (Pearson, r = 0,59;           

p = 0,03) e não existe diferença estatística entre as duas quantificações (p > 0,05) 

(Figura 16). 

 

 

 

 

Figura 15. Perfil dos 4 oxi-HPAs identificados e quantificados por CLAE-CG-EM na fração 

orgânica do material particulado coletado na comunidade do Amarelão em 2015. 
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 Para estimar uma possível exposição dérmica foi realizado a quantificação 

dos HPAs na casca torrada da castanha de caju. A Figura 17 mostra o perfil dos 40 

HPAs quantificados. Dentre eles, o Ret, 3-MCri, 7,12-DM-BaA e DBaiP não foram 

identificados ou tiveram suas concentrações abaixo do limite de detecção.               

O benzo(j)aceantrileno foi identificado somente na amostra da casca da castanha. 

Assim como nas amostras de material particulado, o Per teve a maior redução na 

concentração após o processo de rotaevaporação. Para os demais HPAs, em geral, 

as concentrações foram aumentadas após a adição do DMSO e rotaevaporação. 

Dentre os HPAs analisados o Fen (11,5 %); Per (11,5 %); BghiP (5,46 %); Pir     

(5,42 %); BaP (5,22 %); Flt (4,45 %); BbF (4,03 %); Tri + Cri (4,02 %); InP (3,79 %) e 

BeP (3,52 %) foram os 10 HPAs mais abundantes (Figura 17). 

 Na busca por compostos fenólicos com o potencial alérgico foi realizada uma 

varredura qualitativa com os extratos orgânicos da casca torrada da castanha de 

caju e o alérgeno 3-pentadecilfenol, também conhecido como cardanol ou 2-desoxi-

urushiol, foi o composto fenólico lipofílico mais abundante identificado nas amostras 

(Figura 18). 

Figura 16. Comparação da concentração em porcentagem dos HPAs quantificados nas 

campanhas de amostragem de 2013 e 2015 na comunidade do Amarelão utilizando 

metodologias distintas. 
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Figura 17. Perfil dos 40 HPAs identificados e quantificados por CLAE-CG-EM na casca torrada da castanha de caju. 



RESULTADOS 

 
68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4.4 Avaliação do risco carcinogênico 

 

 Para avaliar o potencial risco carcinogênico da mistura de HPAs provenientes 

da queima da castanha, foram realizados os cálculos de equivalência em relação ao 

BaP (BaPeq) (Tabela 2) utilizando seis diferentes escalas de fatores de equivalência 

tóxica (FET), seguida do cálculo do risco de desenvolvimento de câncer (Figura 19). 

Analisando os dados da Tabela 2, pode-se perceber que o benzo(a)pireno, 

dibenzo(a,l)pireno, dibenzo(a,h)antraceno, benzo(b)fluoranteno e indeno(1,2,3-

c,d)pireno foram os HPAs que mais contribuíram para o BaPeq total. De acordo com 

a escala utilizada o BaPeq variou de 13,8 a 43,2. 

 Pela avaliação do risco de câncer foi observado uma variação de 12 x 10-4 a 

37 x 10-4, ou seja, de 12 a 37 casos adicionais novos de câncer a cada 10.000 

pessoas expostas, variando em função da escala de FET utilizada (Figura 19). Estes 

valores estão acima do índice considerado aceitável pela USEPA (2001) de 1 x 10-6, 

enquanto que maior ou igual 1 a cada 10.000 pessoas (1 x 10-4) o risco é 

considerado alto. 

Figura 18. Cromatograma da amostra da casca da castanha de caju torrada para 

identificar compostos fenólicos com potencial alérgico. 

Tempo de retenção 

A
b

u
n

d
â
n

c
ia

 r
e
la

ti
v
a
 

 



RESULTADOS 

 
69 

Tabela 2. Valores de equivalência tóxica em relação ao BaP (BaPeq) para os HPAs presentes no extrato da queima da castanha de caju na 

campanha de 2015 de acordo com as diferentes escalas do fator de equivalência tóxica (FET). 

 

 Concentração 

(ng/m3) 

Nisbet &  

LaGoy (1992) 

Muller 

 (1997) 

Collins 

et al. (1998) 

Larsen &  

Larsen (1998) 

Calif. EPA 

(2004) 

U.S. EPA  

(2010) 

 FET BaPeq FET BaPeq FET BaPeq FET BaPeq FET BaPeq FET BaPeq 

Antantreno 1,128 - - 0,28 0,315 - - 0,3 0,338 - - 0,4 0,451 

Antraceno 0,304 0,01 0,003 - - - - 0,0005 0,0001 - - - - 

Benzo(a)antraceno 7,828 0,1 0,782 0,014 0,109 0,1 0,782 0,005 0,039 - - 0,2 1,565 

Benzo(a)pireno 8,973 1 8,973 1 8,973 1 8,973 1 8,973 1 8,973 1 8,973 

Benzo(b)fluoranteno 8,673 0,1 0,867 0,11 0,520 0,1 0,867 0,1 0,867 0,62 5,377 0,8 6,938 

Benzo(c)fenantreno 1,872 - - 0,023 0,043 - -  - - - - - - 

Benzo(e)pireno 7,162 - - - - - - 0,002 0,014 - - - - 

Benzo(g,h,i)fluoranteno 2,373 - - - - - - 0,01 0,023 - - - - 

Benzo(g,h,i)perileno 6,153 0,01 0,061 0,012 0,073 - - 0,02 0,123 - - 0,009 0,055 

Benzo(j)fluoranteno 6,610 - - 0,045 0,297 0,1 0,661 0,05 0,330 0,52 3,437 0,3 1,983 

Benzo(k)fluoranteno 3,968 0,1 0,396 0,037 0,158 0,1 0,396 0,05 0,198 - - 0,03 0,119 

Coroneno 1,786 - - - - - - 0,01 0,017 - - - - 

Criseno 9,985 0,01 0,099 0,026 0,259 0,01 0,099 0,03 0,299 0,17 1,697 0,1 0,998 

Dibenzo(a,c)antraceno 0,689 - - - - - -  - - - - 4 2,756 

Dibenzo(a,e)pireno 1,031 - - - - 1 1,031 0,2 0,206 - - 0,4 0,412 

Dibenzo(a,h)antraceno 1,201 5 6,005 0,89 1,069 - - 1,1 1,321 - - 10 12,01 

Dibenzo(a,i)pireno 0,174 - - 1,1 0,194 10 1,740 0,1 0,017 12 2,088 0,6 0,104 

Dibenzo(a,l)pireno 0,204 - - 100 20,4 10 2,040 1 0,204 - - 30 6,12 

Fenantreno 1,220 0,001 0,001 0,00064 0,0008 - - 0,0005 0,0006 - - - - 

Fluoranteno 2,872 0,001 0,002 - - - - 0,05 0,143 - - 0,08 0,229 

Indeno(1,2,3-c,d)pireno 6,877 0,1 0,687 0,067 0,460 0,1 0,687 0,1 0,687 - - 0,07 0,481 

Pireno 3,553 0,001 0,003 - - - - 0,001 0,003 - - - - 

∑BaPeq - - 17,8 - 33,3 - 17,3 - 13,8 - 21,5 - 43,2 
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 4.5 Modelagem do material particulado 

 

 Pode-se observar nas Figuras A e B (Apêndice H) que as condições de vento 

no RN são influenciadas, principalmente, pelo ciclo anual da posição e intensidade 

da zona de convergência intertropical (ZCIT) e pelas fortes ocorrências de brisas 

marinhas. Analisando as normais climatológicas para o RN, nota-se que não ocorre 

uma variação significativa do vento ao longo do ano. 

 Os ventos são predominantes do sudeste e sua direção varia muito pouco 

entre noroeste e oeste, de forma que o MP2,5 emitido na comunidade do Amarelão é 

transportado quase constantemente para a mesma direção. A Figura C (Apêndice H) 

representa uma simulação do vento no Grid Analysis and Display System (GrADS), 

utilizando dados meteorológicos de reanálise do NCEP/NCAR para o dia 27 de 

fevereiro de 2015 (UTC-03), quando foi realizado a medição do MP2,5. 

 As simulações de trajetórias e altura para o MP2,5 quantificado na comunidade 

do Amarelão estão representadas na Figura 20. Após 2 horas de simulação, a 

maioria das partículas permanecem abaixo de 500 metros de altura e a uma 

distância de 10 km da fonte de emissão (Figura 20A). Após 4 horas de simulação, as 

Figura 19. Avaliação do risco de câncer de pulmão por pessoa exposta. Foram utilizados 

diferentes ∑BaPeq obtidos com seis variados fatores de equivalência tóxica (FET) para os 

HPAs identificados na campanha de 2015 durante a queima da castanha de caju.            

A unidade de risco (UR) utilizada foi a definida pela WHO (2000) foi de 0,87 x 10-4. 
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partículas já atingem uma altura entre 500 e 750 metros e estão a cerca de 30 km de 

distância (Figura 20B). Após 6 horas uma maior quantidade de partículas pode 

atingir uma altura entre 750 e 1000 metros (Figura 20C). Este é o ponto no qual está 

estabelecido a camada limite do modelo. A Figura 20D mostra que após 8 horas, 

uma grande quantidade de partículas permanecem abaixo da altura de 1000 metros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Simulações de trajetórias e altura do MP2,5 quantificado na comunidade do 

Amarelão em 27 de fevereiro de 2015, utilizando o modelo HYSPLIT 4.0 com dados de 

reanálise do NCEP/NCAR. (A) Trajetória das partículas após 2 horas de simulação; (B) após 

4 horas; (C) 6 horas e (D) 8 horas. 
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 As simulações de área de deposição e dispersão do MP2,5 na comunidade do 

Amarelão estão representadas na Figura 21. Nas Figuras 21A e 21B as médias de 

deposição das partículas na região mostram que após duas horas de simulação a 

pluma se move em direção noroeste excedendo o círculo de 30 km de distância da 

fonte de emissão, atingindo municípios próximos como Jandaíra - RN e demais 

comunidades vizinhas. A deposição máxima no período simulado é de 150 µg/m2 e 

ocorre próximo a fonte de emissão dentro do círculo de 10 km a noroeste, afetando 

principalmente a própria comunidade do Amarelão. A Figura 21C representa a 

mesma análise de deposição, mas calculada para 4 horas depois da emissão e 

excede o círculo de 40 km com a máxima deposição de 160 µg/m2. A Figura 21D 

evidencia as concentrações médias de MP2,5 em uma camada de 0 m até 1500 m 

integradas num período de 2 horas. A máxima concentração na simulação é de       

13 µg/m3, e o ponto de maior concentração está localizado no interior do círculo de 

10 km de distância da fonte. 
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 4.6 Monitoramento da população exposta 

 

 As características demográficas da população do estudo estão resumidas na 

Tabela 3. O grupo controle e o grupo exposto foram caracterizados quanto ao 

gênero, faixa etária, consumo de álcool, casos de aborto, histórico familiar de câncer 

e anomalias congênitas. O grupo controle foi composto por 54 homens e 62 

mulheres, entre 18 e 77 anos de idade (média: 25,6 ± 8,8). O grupo exposto incluiu 

44 homens e 33 mulheres, entre 18 e 70 anos (média: 29,9 ± 11,9). Não houve 

Figura 21. Simulações de área de deposição (µg/m2) e dispersão (µg/m3) do MP2,5 

quantificado na comunidade do Amarelão em 27 de fevereiro de 2015 , utilizando o modelo 

HYSPLIT 4.0 com dados de reanálise do NCEP/NCAR. (A) Área de deposição das partículas 

após 2 horas de simulação, utilizando um mapa orográfico da região; (B) Área de deposição 

das partículas após 2 horas de simulação, mostrando a distância percorrida pela pluma;           

(C) Área de deposição após 4 horas de simulação e (D) dispersão das partícula em 

concentração, após 2 horas de simulação. 
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diferença significativa entre o grupo controle e exposto quanto ao gênero (p = 0,15), 

idade (p = 0,06) e histórico familiar de câncer (p = 0,09). No entanto, houve diferença 

estatística para o consumo de álcool (p = 0,03), aborto (p = 0,0003) e histórico de 

anomalias congênitas (p < 0,0005) (Tabela 3). 

 

Tabela 3. Análise descritiva das variáveis independentes categóricas considerando os 

indivíduos em números absolutos e percentuais dentro dos seus respectivos grupos 

(controle e exposto). 

Variável Categoria 
Grupo amostral 

p 
Controle Exposto Controle Exposto 

  N N % %  
Gênero Masculino 

Feminino 
54 
62 

44 
33 

47 
53 

57 
43 

0,15a 

 Total 
 

116 77 100 100 
 

 

Consumo de 
álcool 

não 
sim 

70 
46 

35 
42 

60 
40 

45 
55 

0,03a 

 Total 116 77 100 100  

Histórico 
familiar de 
câncer 

não 
sim 

74 
42 

58 
19 

64 
36 

75 
25 

0,09a 

 Total 116 77 100 100 
 

 

Aborto não 
um aborto 
dois abortos 
três abortos 
quatro abortos 
cinco abortos 

Total 

51 
10 
1 
0 
0 
0 

25 
10 
3 
4 
1 
2 

82 
16 
2 
0 
0 
0 

56 
22 
7 
9 
2 
4 

0,0003a 

  62 45 100 100 
 

 

Histórico de 
anomalias 
congênitas 

não 
sim 

114 
2 

65 
12 

98 
2 

84 
16 

0,0005a 

 Total 116 77 100 100  

 
Idade (anos) 

 
Média ± D.P 

Variação 
(Cl 95%) 

Controle 
25,6 ± 8,8 

18-77  
(23,9-27,2) 

Exposto 
29,9 ± 11,9 

18-67  
(27,1-32,6) 

p 
0,06b 

 a
Teste de associação do Chi-quadrado; 

b
Teste de Mann-Whitney U 

 

 Os níveis de 1-OHP de acordo com a exposição estão representados na 

Figura 22A mostrando que a concentração de 1-OHP nos trabalhadores da queima 

da castanha de caju é superior (p < 0,0001) quando comparado ao grupo não 
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exposto. No grupo controle a média de 1-OHP foi de 0,031 μmol/mol creatinina, com 

uma variação de 0,013 a 0,218 μmol/mol creatinina. Já entre os indivíduos do grupo 

exposto a média foi de 0,108 μmol/mol creatinina, variando entre 0,012 e 0,748 

μmol/mol creatinina. 

 Na Figura 23 estão representados os biomarcadores de efeito quantificados 

no presente trabalho. A frequência média de todos os biomarcadores analisados foi 

estatisticamente significativa para o grupo exposto quando comparado com o grupo 

controle (p < 0,0001). O MN (Figura 22B) foi o biomarcador do BMCyt que 

apresentou o maior aumento de frequência quando comparado com o grupo não 

exposto (5,0 vezes), seguido de cariólise (2,2 vezes), células binucleadas (2 vezes), 

picnose (1,8 vezes), cariorréxis (1,6 vezes), condensação da cromatina (1,6 vezes),  

broto nuclear (1,4 vezes) e células basais (1,2 vezes) (Tabela 4). Além disso, uma 

correlação positiva (p < 0,01) foi observada entre os biomarcadores do BMCyt 

(Tabela 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 22. Análise dos biomarcadores de exposição (1-OHP) e efeito (MN). (A) níveis de       

1-OHP (μmol/mol creatinina) e (B) frequência de MN (‰) para o grupo controle e exposto. 

As linhas horizontais representam a média para os grupos. *** p < 0,0001 estatisticamente 

significativo quando comparado com o grupo controle de acordo com o teste de Mann-

Whitney U (n = 88 para o 1-OHP; n = 193 para MN). 
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Tabela 4. Análise dos biomarcadores de efeito quantificados pela abordagem citoma do 

teste de micronúcleo em células da mucosa oral (BMCyt) no grupo exposto e não exposto. 

Biomarcadores 
do BMCyt 

Grupo ‰ ± D.P. Mediana Q25-Q75 U P 

Células com 
micronúcleos 

Controle 
Exposto 

1,03 ± 0,83 
5,23 ± 1,41* 

1 
5 

0,5 - 1,5 
4 - 5,5 

17,5 0,0001 

Células com 
broto nuclear 

 
Controle 
Exposto 

 
1,29 ± 1,08 
1,77 ± 1,12* 

 
1 

1,5 

 
1 - 1,5 
1 - 2 

3259 0,001 

Células 
binucleadas 

 
Controle 
Exposto 

 
4,94 ± 2,20 

10,04 ± 2,73* 

 
5 
10 

 
3 - 6 

8 - 11,5 
561 0,0001 

Picnose 
 

Controle 
Exposto 

 
3,45 ± 1,85 
6,23 ± 2,61* 

 
3 
6 

 
2 - 5 
5 - 8 

1605 0,0001 

Cariólise 
 

Controle 
Exposto 

 
31,03 ± 20,13 
69,10 ± 20,64* 

 
25 
66 

 
18 - 38,75 

54 - 84 
815 0,0001 

Cariorréxis 
 

Controle 
Exposto 

 
4,30 ± 2,43 
6,84 ± 2,94* 

 
4 
6 

 
3 - 5,75 

5 - 8 
1993 0,0001 

Condensação da 
cromatina 

 
Controle 
Exposto 

 
4,61 ± 1,82 
7,54 ± 3,27* 

 
4,5 
7 

 
3 - 6 
5 - 9 

1854 0,0001 

Células basais 
 

Controle 
Exposto 

 
18,68 ± 10,10 
22,04 ± 5,62* 

 
17 
21 

 
11 - 23 
18 - 26 

2994 0,0001 

* Estatisticamente significativo quando comparado com o grupo controle (Mann-Whitney U). 

 

Figura 23. Fotomicrografia (1000 x) dos biomarcadores de efeito quantificados na 

abordagem citoma do teste de micronúcleo em células da mucosa oral (BMCyt).            

(A) célula diferenciada; (B) e (C) célula diferenciada com um micronúcleo; (D) broto 

nuclear; (E) célula binucleada; (F) picnose; (G) cariorréxis e (H) cariólise. Fotos: Marcos 

Felipe. 
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Tabela 5. Matriz de correlação de Spearman (rho) entre os biomarcadores do BMCyt. 

 MN NB BN PYC KYL KHC CC 

MN - 0,344 0,662 0,548 0,628 0,482 0,507 

NB ** - 0,254 0,372 0,295 0,384 0,328 

BN ** ** - 0,489 0,507 0,384 0,367 

PYC ** ** ** - 0,458 0,513 0,432 

KYL ** ** ** ** - 0,437 0,446 

KHC ** ** ** ** ** - 0,791 

CC ** ** ** ** ** ** - 

MN - Micronúcleo; NB - brotamento nuclear; BN - Células binucleadas; PYC - Picnose; KYL - 

Cariólise; KHC - Cariorréxis; CC - Condensação da cromatina; ** p < 0,01 

 

 Para enfatizar a relação do aumento na frequência de MN com a atividade de 

queima da castanha de caju, foi realizada uma análise de regressão linear seguida 

pela correlação de Spearman, mostrando que o aumento do tempo envolvido com a 

atividade é positivamente correlacionado com o aumento de MN (Figura 24).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A Tabela 6 mostra a influência na frequência de MN de fatores, tais como: 

gênero, faixa etária, consumo de álcool, histórico familiar de câncer e anomalias 

congênitas de acordo com grupo de exposição. Quando comparado dentro de cada 

grupo, não foi observado diferença de acordo com o gênero, consumo de álcool e 

histórico familiar de câncer e anomalias congênitas. No entanto, os efeitos da idade 

na frequência do MN foi evidenciado (p < 0,05) somente para o grupo controle. Para 

Figura 24. Análise de correlação não paramétrica de Spearman entre o tempo de exposição 

na queima da castanha de caju com a frequência de micronúcleos. 
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todas as análises realizadas entre o grupo controle e o grupo exposto nas diferentes 

categorias, foi verificado uma diferença estatística significativa  (p < 0,01) (Tabela 6). 

 

Tabela 6. Efeitos do gênero, faixa etária, hábito de fumar, consumo de álcool, histórico 

familiar de câncer e anomalias congênitas na frequência de micronúcleos entre o grupo 

controle e os beneficiadores da queima de castanha de caju. 

Frequência de 
micronúcleos (‰) 

Grupo controle  Grupo exposto 

N média D.P. N média D.P 

Por grupo amostrala 116 1,03 ± 0,83 77 5,23 ± 1,41 

       
Variável:      

Gêneroa       

Masculino 54 0,94 ± 0,75 44 5,09 ± 1,13 

Feminino 
62 

1,13 ± 0,89 33 5,42 
± 1,71 

 
Idade (anos)a       

< 30 92 0,85 ± 0,77 49 5,02 ± 1,19 

≥ 30 24 1,72b ± 0,72 28 5,60 
± 1,69 

 
Consumo de álcoola       

Não 70 1,05 ± 0,78 35 5,60 ± 1,62 

Sim 
46 

1,01 ± 0,92 
42 

4,92 
± 1,13 

 
Histórico familiar de 
câncera 

      

Não 74 0,84 ± 0,72 58 5,17 ± 1,39 

Sim 
42 

1,39 ± 0,91 19 5,42 
± 1,47 

 
Histórico de 
anomalias congênitas 
a 

      

Não 114 1,03 ± 0,82 65 5,17 ± 1,43 

Sim 2 1,25 ± 1,76 12 5,54 ± 1,27 

Material particulado 
MP1,0 

(μg/m3) 
MP2,5 

(μg/m3) 
MP10 

(μg/m3) 
MP1,0 

(μg/m3) 
MP2,5 

(μg/m3) 
MP10 

(μg/m3) 

Média no período          11 18 21 486 698 521 

a
 Estatisticamente significativo quando comparado com o grupo não exposto (Mann-Whitney e 

Kruskal-Wallis - p < 0,01). 
b
 Estatisticamente significativo dentro do grupo, controle ou exposto (Mann-Whitney - p < 0,05). 

 

 

 Adicionalmente, uma correlação positiva (Spearman, r = 0,65; p < 0,0001) foi 

observada entre os biomarcadores de exposição (1-OHP) e efeito (MN), Figura 25A. 

Esta correlação foi verificada também para as frequências obtidas no grupo exposto 
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(Spearman, r = 0,72; p < 0,0001) (Figura 25C) e controle (Spearman, r = 0,33;          

p = 0,02) (Figura 25B). 

 

 

 

 

 

 

 4.7 Ensaio com cultura de células 

 

 O ensaio de viabilidade celular mostrou que não houve diferença entre as 

células expostas ao solvente (DMSO 0,1 %) e ao extrato dos filtros brancos. A 

viabilidade celular nos dois tempos de exposição, 24 h e 48 h, foi ≥ 84% para as 

concentrações de 0,1 nM a 2 nM BaPeq do extrato orgânico da castanha de caju. As 

concentrações de 4 nM e 8 nM foram consideradas citotóxicas (p < 0,01) para as 

células A549 nos dois tempos de exposição (Figura 26). Sendo assim, os demais 

ensaios foram conduzidos com as concentrações de 0,1 nM, 0,25 nM, 0,5 nM, 1 nM 

e 2 nM BaPeq. 

 Ao analisar a viabilidade celular frente aos 5 HPAs mais abundantes da 

amostra (BbF, BkF, BaP, BghiP e InP), em 24 horas de exposição o BghiP 

apresentou a maior citotoxicidade, sendo as concentrações de 3 µM e 10 µM 

estatisticamente significantes quando comparado ao solvente. Já no tempo de       

48 horas, além do BghiP, o BbF na concentração de 10 µM foi citotóxico (Figura 27). 

 

 

 

Figura 25. Análise de correlação não paramétrica de Spearman entre os biomarcadores de 

exposição (1-OHP) e de efeito (micronúcleo) entre o grupo controle e exposto (n = 88) (A), 

(B) somente entre o grupo controle (n = 48) e (C) somente entre o grupo exposto (n = 40). 
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Figura 26. Viabilidade celular avaliada pelo ensaio MTT em células A549 expostas ao extrato 

orgânico do MP da queima da castanha de caju por 24 e 48 horas. Experimentos foram 

realizados no mínimo em triplicata e os dados representam as médias ± E.P. ** p < 0,01 e *** 

p < 0,0001 quando comparado com o DMSO (0,1 %) por ANOVA com pós teste de 

Bonferroni. 

Figura 27. Viabilidade celular avaliada pelo ensaio MTT em células A549 expostas ao BbF, 

BkF, BaP, BghiP e InP em três concentrações (1 µM, 3 µM e 10 µM) por (A) 24 horas e (B) 

48 horas. Experimentos foram realizados no mínimo em triplicata e os dados representam as 

médias ± E.P. * p < 0,05 quando comparado com o DMSO (0,1 %) por ANOVA e teste de 

comparação múltipla de Dunnett. 
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 Uma vez avaliado o potencial citotóxico do extrato orgânico do MP da 

castanha de caju, foi de interesse avaliar a ativação das proteínas Chk1 e p53 

envolvidas na via de resposta ao dano no DNA (RDD). Nas primeiras 24 horas de 

exposição foi observado um pequeno aumento na fosforilação de Chk1, sobretudo 

na maior concentração do extrato utilizado (2 nM BaPeq). Já em 48 horas não foi 

observada diferença (Figura 28). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Efeito do extrato orgânico do MP da castanha de caju na ativação da proteína 

Chk1 envolvida na via de resposta ao dano no DNA em células A549. A fosforilação de 

Chk1 na serina 317 foi avaliada por western blot após 24 e 48 horas de exposição. Cdk2 

foi utilizado como controle endógeno. (A) Análise da densitometria e (B) representação 

das bandas. Os experimentos foram realizados no mínimo em triplicata. * p < 0,05 quando 

comparado com o DMSO (0,1 %) por ANOVA e teste de comparação múltipla de Dunnett. 

 

* 
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 Resultado similar foi observado para a proteína p53 fosforilada. Após            

24 horas de exposição observou-se um aumento dose dependente na ativação de 

p53. No entanto, em 48 horas não foi observada diferença (Figura 29). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Em seguida, foi avaliado os efeitos dos HPAs: BkF, BaP, BghiP e InP na 

ativação das proteínas Chk1 e p53. Tanto em 24 horas quanto 48 horas de 

exposição o BaP foi o HPA que induziu uma maior ativação de Chk1 (Figura 30). 

Além deste, o BghiP em 48 horas de exposição, nas concentrações de   3 µM e 10 

µM apresentou um aumento significativo (p < 0,05) para Chk1 quando comparado 

com o DMSO (Figuras 30C e 30D). Para a proteína p53 fosforilada só foi realizado o 

western blot para verificar os efeitos dos HPAs puros em 24 horas de exposição. 

Assim como os experimentos para Chk1, o BaP foi o HPA que induziu o maior 

aumento da p53 fosforilada (Figura 31). Além disso, é importante destacar que a 

concentração utilizada para os HPAs puros foi em torno de 1000 vezes maior que a 

encontrada no extrato do MP da queima da castanha de caju. 

 

 

Figura 29. Efeito do extrato orgânico do MP da castanha de caju na ativação da proteína p53 

envolvida na via de resposta ao dano no DNA em células A549. A fosforilação de p53 na 

serina 15 foi avaliada por western blot após 24 e 48 horas de exposição. Cdk2 foi utilizado 

como controle endógeno. Os experimentos foram realizados no mínimo em triplicata.             

* p < 0,05 quando comparado com o DMSO (0,1 %) por ANOVA e teste de comparação 

múltipla de Dunnett. 
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Figura 30. Efeito do BkF, BaP, BghiP e InP na ativação da proteína Chk1 envolvida na via de 

resposta ao dano no DNA em células A549. A fosforilação de Chk1 na serina 317 foi avaliada 

por western blot após 24 e 48 horas de exposição. Cdk2 foi utilizado como controle 

endógeno. (A) e (B) Análise da densitometria e representação das bandas para 24 horas de 

exposição; (C) e (D) 48 horas. Os experimentos foram realizados no mínimo em triplicata.      

* p < 0,05 e ** p < 0,01 quando comparado com o DMSO por ANOVA e teste de comparação 

múltipla de Dunnett. 
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 Uma vez avaliado a citotoxicidade e ativação das proteínas envolvidas na via 

RDD, foi de interesse investigar a expressão de genes envolvidos em processos de 

metabolização de HPAs (CYP1A1 e CYP1B1), inflamação (IL-8, TNF-α, IL-2 e   

COX-2), controle do ciclo celular (CDKN1A), reparo no DNA (DDB2), proliferação e 

diferenciação (PCNA e TGF-β) e estresse oxidativo (HMOX1).  

 Na Figura 32 estão representados os perfis de expressão dos genes 

envolvidos na metabolização e inflamação. Nas primeiras 24 horas de exposição ao 

extrato da castanha, as células A549 expressam uma grande quantidade de mRNAs 

envolvidos na metabolização de HPAs (CYP1A1 e CYP1B1) de forma dose 

dependente. Na maior concentração do extrato, a expressão de CYP1A1 foi           

Figura 31. Efeito do BkF, BaP, BghiP e InP na ativação da proteína p53 envolvida na via 

de resposta ao dano no DNA em células A549. A fosforilação de p53 na serina 15 foi 

avaliada por western blot após 24 horas de exposição. Cdk2 foi utilizado como controle 

endógeno. (A) Análise da densitometria e (B) representação das bandas. Os experimentos 

foram realizados no mínimo em triplicata. ** p < 0,01 e *** p < 0,0001 quando comparado 

com o DMSO (0,1 %) por ANOVA com o teste de comparação múltipla de Dunnett. 
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79 vezes maior quando comparado ao controle com DMSO. Ao avaliar o CYP1B1 na 

maior concentração, o aumento foi de 9 vezes. Além disso, com exceção do TNF-α 

na concentração de  0,25 nM BaPeq, não foi verificado um aumento significativo para 

os biomarcadores de inflamação (Figura 32A). Após 48 horas de exposição     

(Figura 32B) a ativação do processo de metabolização dos HPAs persiste de forma 

dose dependente, com um aumento de 96 vezes para CYP1A1 na maior 

concentração do extrato. Além disso, é notório o aumento da expressão de 

biomarcadores de inflamação, principalmente o IL-8 e TNF-α. Para o COX-2 não foi 

verificada diferença na expressão de acordo com o tempo de exposição. 
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Figura 32. Ativação persistente da indução de citocromo P450 e marcadores do processo inflamatório em células A549 em resposta ao extrato 

orgânico da queima da castanha de caju. O mRNA para CYP1A1, CYP1B1, IL-8, TNF-α, IL-2 e COX-2 foi medido por qRT-PCR. (A) representa 

24 horas de exposição e (B) 48 horas. Os experimentos foram realizados em triplicata e as barras representam a média ± E.P. * p < 0,05,        

** p < 0,01 e *** p < 0,0001 quando comparado com o DMSO (0,1 %) por ANOVA e teste de comparação múltipla de Dunnett. 
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 A análise da expressão dos genes CDKN1A e DDB2 sugere que em 24 horas 

de exposição os processos de parada do ciclo celular e reparo do DNA por excisão 

de nucleotídeos são ativados frente ao extrato orgânico da castanha de caju   

(Figura 33A). Em 48 horas de exposição a expressão dose dependente de CDKN1A 

continua, enquanto que para DDB2 é aumentada (Figura 33B). Para TGF-β foi 

verificado um aumento de expressão dose dependente, no entanto somente 

estatisticamente significativo (p < 0,01) no tempo de exposição de 48 horas. Não foi 

verificada diferença significativa para os genes PCNA e HMOX1. 
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Figura 33. Perfil de expressão de genes envolvidos nos processos de controle do ciclo celular (CDKN1A), reparo no DNA (DDB-2), proliferação 

e diferenciação (PCNA e TGF-β) e HMOX1 em células A549 expostas ao extrato orgânico da queima da castanha de caju. O mRNA para 

CDKN1A, DDB-2, PCNA, TGF- β e HMOX1 foi medido por qRT-PCR. (A) representa 24 horas de exposição e (B) 48 horas. Os experimentos 

foram realizados em triplicata e as barras representam a média ± E.P. * p < 0,05, ** p < 0,01 e *** p < 0,0001 quando comparado com o DMSO 

(0,1 %) por ANOVA e teste de comparação múltipla de Dunnett. 
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 4.8 Atividade de educação ambiental 

 

4.8.1 Resultados quantitativos 

 

 O curso de férias teve um total de 150 inscrições, sendo 120 alunos e          

30 professores de 9 escolas na cidade de João Câmara - RN, a citar: Escola 

Estadual Antônio Gomes, Escola Estadual Francisco de Assis Bittencourt, Escola 

Estadual Monsenhor Luís Lucena Dias, Escola Municipal Professor Cícero Varela, 

Escola Estadual Prof Marluce Lucas, Escola Estadual Capitão José da Penha, 

Escola Municipal Professora Maria Gabriel, Escola Municipal Francisco Zabulon e 

Escola Municipal Professor Maria Fernandes da Mota. Ao longo dos três dias de 

curso foram realizadas seis palestras, três oficinas, três atividades laboratoriais e 

duas atividades avaliativas, totalizando 20 horas de atividades 

 

4.8.2 Resultados qualitativos 

 

 O curso teve uma grande repercussão na cidade de João Câmara – RN, com 

o envolvimento de alunos e professores, assim como demais representantes da 

comunidade em geral, como os líderes comunitários, representantes religiosos e 

autoridades vinculadas à administração municipal. Uma parcela significativa dos 

participantes residia na zona rural do município, comunidade do Amarelão, local de 

intensa queima da castanha de caju. 

 Ao final do curso os alunos, reunidos em grupos, utilizaram de diversas 

linguagens, tais como: esquetes de teatro, composição de músicas, poesias e 

demonstrações experimentais para sintetizar todos os temas abordados, assim 

como propor medidas para investigação de problemas relacionados com a queima 

da castanha de caju. Todas as atividades foram permeadas pela utilização da 

metodologia científica, principalmente no que diz respeito a: observação crítica dos 

eventos evidenciados no cotidiano dos alunos (a problemática da queima da 

castanha de caju); a elaboração de hipóteses passíveis de serem experimentadas 

com a estrutura de reagentes e equipamentos disponíveis no laboratório da 

instituição local; o desenvolvimento de metodologias apropriadas para que as 
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hipóteses elencadas sejam confirmadas ou não e a divulgação dos resultados. 

Quanto aos professores, as palestras, aulas práticas e dinâmicas foram realizadas 

no sentido de despertar a necessidade e viabilidade de utilização da metodologia 

científica no cotidiano da docência nas escolas do município de João Câmara - RN 

(Figura 34). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34. Atividades de educação ambiental desenvolvidas (A) recepção dos participantes 

do curso de férias; (B) Solenidade de abertura; (C) e (D) Atividades em sala de aula com 

professores e alunos; (E - J) Atividades práticas em laboratório; (K) Divulgação dos 

resultados obtidos pelos alunos nas situações/problema elencadas por eles e (L) Todos os 

participantes do curso de férias em João Câmara - RN. 
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5. DISCUSSÃO 

 

Os resultados obtidos para as medições de MP10 na comunidade Amarelão 

indicam que os trabalhadores estão expostos a concentrações que excedem o nível 

de 500 µg/m3 definido como "estado de emergência" pelo CONAMA para partículas 

inaláveis. O Brasil não tem limites de exposição ocupacional para partículas 

respiráveis (MP2,5), mas quando comparado com threshold limit value (TLV) 

instituído pela ACGIH (3 mg/m3), e o permissible exposure limit (PEL) pela OSHA   

(5 mg/m3), algumas das medições foram acima dos limites estabelecidos, indicando 

um potencial efeito adverso à saúde dos trabalhadores (OSHA, 2004; ACGIH, 2005). 

As concentrações das PTS medidas pelo amostrador em tempo real foram 

superiores as quantificadas pelo método gravimétrico. Os instrumentos de medição 

direta apresentam algumas limitações. Ao contrário do método de amostragem 

gravimétrica, o aerossol não é recolhido em filtros, o que elimina a possibilidade de 

análises químicas do particulado (KIM et al., 2004; MOHTAR et al., 2013). Além 

disso, os dados gerados pelo DustTrak™ podem ser afetados pelas diferentes 

propriedades do aerossol, como o princípio da dispersão da luz dependente do 

tamanho das partículas e índice de refração e absorção da luz, causando assim uma 

superestimação das medições (KIM et al., 2004; KINGHAM et al., 2006). 

A distribuição média do tamanho das partículas na região de queima da 

castanha de caju foi de 7,3 ± 4,8 µm prevalecendo as partículas finas. No entanto, 

essa análise pode ter sido subestimada, uma vez que partículas menores tendem a 

penetrar na malha do filtro de fibra de quartzo e a quantificação foi realizada 

somente para as partículas presentes na superfície do filtro. Uma maior proporção 

de partículas finas na comunidade do Amarelão também foi observada nas 

medições com o amostrador em tempo real, sendo a concentração de MP2,5 a maior 

dentre as demais granulometrias. Já na região controle prevaleceu as partículas 

grossas (MP10 e PTS) (Tabela 1). Tanto no MP2,5 (DE OLIVEIRA GALVÃO et al., 

2014) quanto nas amostras das PTS no presente trabalho, o K, Cl, S, Ca e Fe foram 

os elementos mais abundantes encontrados nas amostras da queima da castanha 

de caju. Esses elementos são típicos de queima da biomassa (LARA et al., 2005; 

REID et al., 2005). 
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Guyon et al. (2003) demonstraram a importância relativa das partículas finas 

no número, volume e distribuição da massa do MP na floresta amazônica durante 

eventos de queima de biomassa. No caso da queima da castanha de caju, a 

proximidade da medição com a fonte de emissão contribuiu para a prevalência de 

partículas finas na massa total do MP. Além disso, é importante destacar que a 

região controle (UFRN/CB) está localizada numa zona rodeada por dunas, e estas 

regiões são caracterizadas por partículas grossas contribuindo num percentual maior 

para a concentração em massa do MP. Andreae et al. (2015) verificaram a influência 

de partículas grossas da poeira do deserto do Saara sobre a Amazônia. A análise do 

aerossol indicou um grande aumento de partículas grossas na concentração do MP 

em quase uma ordem de grandeza.  

Recentemente, um novo tipo distinto de partícula foi identificada a partir de 

emissões de queima de biomassa denominada "tar ball" (PÓSFAI & BUSECK, 

2010). Essas partículas são esférulas carbonáceas formadas por substâncias 

orgânicas que ocorrem como resultado da queima de biomassa. As partículas 

observadas na Fig. 11B foram semelhantes às tar balls identificadas por PÓSFAI et 

al. (2003, 2004) em amostras de partículas recém formadas em labaredas de fogo. 

Em geral, essa morfologia esférica sugere que as partículas foram formadas durante 

um processo de alta temperatura (CHUNG et al., 2012). 

No início da década de 1980 o reteno foi proposto como um biomarcador de 

queima de madeira (RAMDAHL, 1983a). Desde então muitos estudos tem 

identificado altas concentrações de reteno em amostras de queima de biomassa 

(SHEN et al., 2012; DE OLIVEIRA ALVES et al., 2014, 2015). No entanto, a queima 

da castanha de caju representa um tipo bastante peculiar de queima de biomassa. 

Durante o processo não é utilizado madeira para alimentar os tachos. A própria 

casca da castanha torrada serve como combustível. 

O reteno foi identificado em pequenas concentrações nas duas campanhas 

de monitoramento do ar na comunidade do Amarelão (Figuras 13 e 14) e não foi 

detectado na casca da castanha torrada (Figura 17). A quantidade e composição 

química dos compostos orgânicos liberados pela queima de biomassa dependem de 

diversos fatores, tais como: composição do combustível, taxa de queima, topografia 

da região, condições meteorológicas, entre outras (RECHE et al., 2012). De Oliveira 

Alves et al. (2015) analisando amostras da queima de floresta na Amazônia 

demonstraram a importância de outros biomarcadores de queima de biomassa como 
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o levoglucosano. Neste sentido, é importante destacar o reteno como um 

biomarcador de queima de madeira (celulose) e não como queima de qualquer tipo 

de biomassa. 

Dentre todos os HPAs identificados nas duas campanhas de monitoramento 

os considerados carcinogênicos pela IARC (2010) tiveram as maiores 

concentrações. São eles: BaP (grupo 1), DBahA na primeira campanha (grupo 2A), 

BaA, BbF, BkF, InP, Cri (grupo 2B) e BjF na segunda campanha (grupo 2B).          

Na primeira campanha a concentração dos HPAs carcinogênicos correspondeu a  

60 % dentre os 17 HPAs analisados, enquanto que na segunda de 52 % dentre os 

43 identificados. 

O BaP é utilizado como marcador para estimar e quantificar os riscos das 

misturas de HPAs no ar (JARVIS et al., 2014a). Os valores obtidos para o BaP na 

primeira e segunda campanha foram de 31,4 ng/m3 e 8,9 ng/m3, respectivamente.   

A união europeia estabelece o limite de 1 ng/m3 para o MP10, calculado num período 

de um ano (EUD, 2004). No Reino Unido esse valor é de 0,25 ng/m3 (EPAQS, 1999). 

No Brasil não há legislação ambiental nem ocupacional específica para o BaP no ar, 

sendo considerados apenas os hidrocarbonetos totais. 

O BaP, DBalP e o DBahA foram os HPAs que mais contribuíram com o BaPeq 

(Tabela 2). O BaP e o DBalP são dois dos HPAs com o maior potencial 

carcinogênico em amostras ambientais e quando comparado entre eles, o DBalP 

possui um potencial carcinogênico de ordens de magnitude maior quando 

comparado com o BaP em estudos com roedores. Isto se dá principalmente pela 

eficiência de ligação do seu intermediário metabólito ao DNA, formando adutos de 

DNA mais estáveis (BOSTRÖM et al., 2002; DREIJ et al., 2005; JARVIS et al., 

2013). 

A benzantrona (7H-benzo(d,e)antraceno-7-ona) foi o oxi-HPA com maior 

concentração (7,9 ng/m3) nas amostras da queima da castanha (Figura 15).             

A benzantrona é uma quinona frequentemente utilizada como intermediário na 

fabricação de diversos corantes. No entanto, também foi detectada em partículas 

urbanas provenientes da queima de madeira, carvão e lixo (RAMDAHL, 1983b).       

A sua exposição ocupacional em fábricas de tinta tem sido frequentemente 

associada a toxicidade dérmica. Dwivedi et al. (2013) demonstraram o seu potencial 

tumorigênico na pele de camundongos, enquanto que Tewari et al. (2015) 

observaram a natureza imunotóxica da benzantrona em camundongos Balb/c, 
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verificando uma intensa inflamação sistêmica, hipersensibilidade, estresse oxidativo, 

danos no DNA e regulação positiva de marcadores inflamatórios com o aumento nos 

níveis de citocinas (IL-17, TNF- α, IFN- γ, IL-1, IL-10, IL-4). 

De acordo com a USEPA (2001) o risco de câncer de 1 x 10-6 é considerado 

aceitável, enquanto que 1 a cada 10.000 pessoas (1 x 10-4) é considerado um risco 

elevado e medidas devem ser tomadas a fim de evitar novos casos (XIA et al., 2013; 

AMARILLO et al., 2014; CALLÉN et al., 2014). A avaliação do risco de câncer para 

os beneficiadores da castanha de caju mostrou uma variação de 12 a 37 x 10-4, ou 

seja, de 12 a 37 casos adicionais de câncer por 10.000 pessoas expostas, esta 

variação ocorre de acordo com a escala de FET utilizada (Figura 19). 

Os valores obtidos no presente estudo estão bem acima de diversos trabalhos 

que utilizaram o lifetime lung cancer risk (LCR) para avaliação de risco. De Oliveira 

Alves et al. (2015) avaliaram amostras de MP10 da queima de floresta na Amazônia 

e encontraram valores de LCR entre 0,7 e 1,7 x 10-4. Avaliações realizadas com 

MP10 (CÁLLEN et al., 2013) e MP2,5 (CÁLLEN et al., 2014) na Espanha, em regiões 

com influência de tráfego veicular observaram valores de LCR de 0,7 x 10-4 e      

0,19 x 10-4, respectivamente. Amarillo et al. (2014) avaliando PTS na cidade de 

Córdoba, Argentina encontraram uma variação de 0,51 a 1,17 x 10-4.                     

Xia et al. (2013) encontraram valores de LCR entre 0,0098 e 1,17 x 10-4 para 

amostras em zonas rurais e urbanas de Taiwan. Portanto, a atividade de queima 

artesanal da castanha, da maneira como é realizada atualmente, representa um 

enorme risco para os trabalhadores. 

A exposição ocupacional aos HPAs ocorre prioritariamente pela via 

respiratória e contato dérmico. Os HPAs, tais como BaP, Fen e Pir que estão entre 

os mais abundantes nas amostras da casca queimada da castanha de caju são 

solúveis em lipídeos e rapidamente absorvidos pela pele (IARC, 2010; USEPA, 

2010). Mais recentemente, foi demonstrado a capacidade metabólica de células da 

pele humana em transformar o BaP em seus intermediários carcinogênicos que são 

solúveis em água e podem gerar danos genotóxicos (BRINKMANN et al., 2013).  

A castanha de caju após torrada necessita ser quebrada para se obter a 

amêndoa. Este processo é realizado manualmente e sem o uso de luvas.               

Os componentes da casca torrada entram em contato direto com a pele dos 

trabalhadores, ocasionando irritações e alergias. Dentre os cinco HPAs mais 

abundantes na casca torrada estão o pireno (76,9 pg/g) e o benzo(a)pireno (74,1 
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pg/g). O pireno foi detectado também no ar, assim como o seu metabólito                

1-hidroxipireno foi identificado e quantificado na urina dos trabalhadores. 

O urushiol, análogo do cardanol (3-pentadecilfenol), é um forte alérgeno 

encontrado em muitas plantas da família Anacardiaceae e o principal agente 

causador da dermatite de contato. Nas amostras da casca torrada da castanha de 

caju ele foi o fenol mais abundante (Figura 18). 

Os efeitos deletérios da exposição ocupacional ao urushiol na agricultura, 

silvicultura e combate a incêndios florestais nos EUA, principalmente pelo carvalho 

venenoso (Toxicodendron diversilobum), sumagre venenoso (Toxicodendron vernix) 

e hera venenosa (Toxicodendron radicans) geram grandes prejuízos pela ausência 

do trabalhador para o tratamento de dermatites de contato e demais complicações 

alérgicas. Calcula-se que cerca de 50-70% da população norte-americana adulta é 

clinicamente alérgica ao urushiol (GLADMAN, 2006; BRASLAU et al., 2013), no 

Brasil não existem estudos a respeito da exposição ocupacional a este composto. 

A exposição de queratinócitos humanos ao urushiol provoca o aumento de  

IL-8 e do fator de crescimento do endotélio vascular (VEGF) (BAE et al., 2015). 

Experimentos realizados em camundongos C57BL/6 sugerem que a 

hipersensibilidade por contato se dá principalmente por IFN- γ e TNF-α via linfócitos 

T CD4+ e CD8+ (WAKABAYASHI et al., 2005). Ma et al. (2012) abordam os 

mecanismos imunológicos associados ao urushiol que é capturado pelas células de 

Langerhans e apresentado aos linfócitos T. Além disso, os efeitos citotóxicos foram 

descritos inicialmente por Hong et al. (1999) que estudaram 29 tipos diferentes de 

linhagens de carcinoma humano, incluindo próstata, ovários, cérebro, cólon, rim, 

pulmão e leucemia, e o valor do IC50 foi de aproximadamente  4,0 µg/mL, com a 

citotoxicidade sendo linhagem dependente.  

Mais recentemente Kim et al. (2013) investigaram a citotoxicidade do urushiol 

frente a duas linhagens adenocarcinoma gástrico, uma delas mutante para p53.    

Na linhagem selvagem o urushiol gerou apoptose pela via extrínseca (redução na 

razão Bcl-2/Bax, ativação da caspase 3 e fragmentação no DNA), enquanto que na 

linhagem mutante ocorreu a parada no ciclo celular em G1, com aumento de p21, 

p27 e redução de ciclina D1, Cdk4 e Cdk2 que estão associadas a transição da fase 

G1 para fase de síntese (S). 

Assim sendo, serão necessários estudos futuros, tanto em cultura de células 

quanto in vivo, para avaliar os efeitos biológicos dos extratos da casca torrada da 
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castanha de caju a fim de melhor caracterizar o risco ocupacional inerente a 

atividade de queima artesanal, dado a importância da via de exposição dérmica. 

As simulações com o HYSPLIT foram consistentes com os dados de reanálise 

(Apêndice H), bem como os dados de superfície das estações meteorológicas do 

INMET nos dias em que foram analisadas as dispersões do MP2,5 emitido pela 

queima da castanha de caju. A cidade de João Câmara - RN está localizada a uma 

latitude próxima de 6 º Sul. Isto implica que os ventos são alísios de sudeste por 

efeito de arrasto da rotação da Terra e que são predominantes de, 

aproximadamente, 120 º na direção noroeste (MOTTA, 2004). Pelas simulações, o 

MP2,5 emitido pela queima da castanha foi dispersado também predominantemente 

na direção noroeste, podendo atingir cidades vizinhas em algumas horas após a sua 

emissão. Esta é uma importante informação do ponto de vista de monitoramento 

ambiental e saúde pública, uma vez que essas partículas são um importante fator de 

risco para o desenvolvimento do câncer (LIM et al., 2012; FAJERSZTAJN et al., 

2013). 

Os biomarcadores de exposição e efeito são ferramentas fundamentais na 

investigação da relação entre poluentes e a saúde humana, pois aprimoram a 

avaliação de exposição e aumentam o conhecimento a respeitos dos mecanismos 

que influenciam os efeitos biológicos (DEMETRIOU et al., 2012). 

Os resultados obtidos para o 1-OHP neste estudo estão de acordo com 

trabalhos prévios de avaliação da exposição ocupacional ao diesel, em que a média 

de 1-OHP urinário no grupo controle foi de 0,05 ± 0,09 µmol/mol de creatinina, 

enquanto que nos grupos expostos foi de 0,12 ± 0,16 e 0,15 ± 0,19 µmol/mol de 

creatinina (KUUSIMÄKI et al., 2004). Em um estudo recente, Yuan et al. (2015) 

investigaram a influência da exposição aos HPAs entre 781 adultos que residem 

próximo a um grande complexo petroquímico em Taiwan. Eles encontraram uma 

concentração urinária de 1-OHP de 0,15 ± 0,29 µmol/mol de creatinina, semelhante 

a identificada nos beneficiadores artesanais da castanha de caju                                

(0,108 ± 0,16 μmol/mol creatinina).  

Embora o 1-OHP seja amplamente utilizado como um importante biomarcador 

de exposição aos HPAs, as avaliações de exposição ocupacional podem ser 

influenciadas por fatores tais como as exposições ambientais, aspectos 

comportamentais e polimorfismos genéticos para enzimas do metabolismo dos 

HPAs (CIARROCA et al., 2014). 
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Neste estudo, foi observado uma correlação positiva (r = 0,65; p < 0,0001) 

entre as concentrações de 1-OHP na urina e a frequência de MN em células da 

mucosa oral (Figura 25). Este é um trabalho pioneiro ao correlacionar o 1-OHP com 

MN de células da mucosa oral humana. Leng et al. (2004) investigaram os efeitos 

dos HPAs em trabalhadores de forno de coque e verificaram uma similar correlação, 

no entanto entre a frequência de MN em linfócitos do sangue periférico e o 1-OHP   

(r = 0,383; p < 0,01). Duan et al. (2009) também avaliando indivíduos expostos em 

fornos de coque, utilizaram o teste de micronúcleo com bloqueio da citocinese 

(CBMN) e encontraram uma correlação entre os níveis de 1-OHP com demais 

biomarcadores de efeito, tais como as pontes nucleoplasmáticas e brotos nucleares 

(r = 0,741;  p < 0,001 e r = 0,64; p < 0,001, respectivamente). 

Ao comparar os dados da Figura 22 verifica-se que o MN foi o biomarcador 

mais sensível aos elementos da queima de castanha de caju. O 1-OHP é um 

biomarcador de exposição específico para os HPAs, enquanto que o MN é um 

biomarcador de efeito mais amplo à agentes clastogênicos e/ou aneugênicos. 

No presente estudo observou-se uma frequência de MN para o grupo controle 

de 1,03 ‰. Este resultado está de acordo com Bonassi et al. (2011) que 

estabeleceram valores de MN num intervalo de 0,32 a 1,70 ‰ como sendo de 

ocorrência natural em populações não expostas a agentes genotóxicos ou radiação, 

ou seja uma taxa basal. Além disso, a frequência de MN observada para a 

população exposta aos poluentes da queima da castanha de caju é maior quando 

comparada a outros estudos que utilizaram o ensaio BMCyt para avaliar 

trabalhadores expostos a agrotóxicos em fazendas de soja (BENEDETTI et al., 

2013), lavouras diversas (CARBAJAL-LÓPEZ et al., 2016), pó de madeira 

(WULTSCH et al., 2015), tecelões de algodão (KHAN et al., 2015), mineiros de 

carvão (ROHR et al., 2013) e trabalhadores da indústria de fundição 

(SINGARAVELU & SELLAPPA, 2015).  

De Oliveira Galvão et al. (2014) utilizando um modelo vegetal (Tradescantia 

pallida) para avaliar a genotoxicidade da queima da castanha de caju também 

verificou uma taxa de MN bastante elevada quando comparada com demais 

avaliações genotóxicas de diversos poluentes do ar. A frequência elevada de MN 

utilizando um bioindicador vegetal, assim como a sua confirmação em células da 

mucosa na população exposta fortalecem os indícios do alto potencial genotóxico 

destes poluentes. 
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Um estudo de meta-análise realizado por Ceppi et al. 2010 elegeu entre os 

principais fatores de confundimento do BMCyt a idade (98,4%), hábito de fumar 

(90,5%) e gênero (85,7%). Um interlaboratorial realizado por Bonassi et al. (2011) 

com 5424 indivíduos ao redor do mundo e Sisenando et al. (2012) analisando 446 

crianças expostas a queima de biomassa na Amazônia brasileira também 

verificaram a mesma relação entre o aumento da idade com a frequência de MN. 

Apesar de não ter sido verificado diferença quanto ao gênero e idade entre o grupo 

controle e o grupo exposto (Tabela 3), ao estratificar estas categorias, foi verificado 

um aumento na frequência de MN para indivíduos maiores que 30 anos somente no 

grupo controle (Tabela 6).  

A análise de correlação entre os biomarcadores do BMCyt (Tabela 5) 

quantificados neste estudo, validam o uso de outros biomarcadores tais como os 

brotos nucleares, células binucleadas, cariorréxis, cariólise, picnose e condensação 

da cromatina. No entanto, o MN foi o biomarcador mais eficaz em avaliar os efeitos 

dos componentes da queima da castanha de caju. A aplicação da abordagem citoma 

do BMCyt fornece informações mais ricas para identificar e distinguir os efeitos 

genotóxicos, citostáticos e citotóxicos (BOLOGNESI et al., 2013, 2015). 

Para todos os biomarcadores de efeito citotóxico (picnose, cariólise, 

cariorréxis e condensação da cromatina) foi verificado um aumento significativo        

(p < 0,0001) quando comparado ao controle (Tabela 4), demonstrando o potencial 

efeito danoso da atividade. Além disso, pela análise de correlação entre os 

biomarcadores do BMCyt, a maior correlação foi verificada entre a condensação da 

cromatina e a cariorréxis (Spearman, r = 0,79; p < 0,01), Tabela 5. Embora ainda 

não conclusivo, a condensação da cromatina pode representar um estágio inicial da 

apoptose, ao passo que a cariorréxis está associada a um estágio mais tardio 

(THOMAS et al., 2009; BOLOGNESI et al., 2013). Ao comparar os biomarcadores de 

citotoxicidade, a cariólise foi o mais sensível (aumento 2,5 vezes comparado com o 

controle, Tabela 4). A cariólise representa a fase em que a desintegração do núcleo 

é concluída e ocorre em etapas posteriores da necrose e apoptose (THOMAS et al., 

2009; BOLOGNESI et al., 2013). 

Apesar da análise de risco carcinogênico (Figura 19) indicar uma elevada taxa 

de câncer frente aos HPAs da queima da castanha de caju, os dados dos 

questionários a respeito do histórico familiar de câncer (Tabela 3) mostram um 

aumento de 11% quando comparado com o grupo controle. As informações obtidas 
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por meio de questionários podem ser negligenciadas, uma vez que muitas pessoas, 

sobretudo a população de baixa renda na comunidade do Amarelão, se sentem 

desconfortáveis e incomodadas em informar ou relatar doenças na família como o 

câncer. Outro ponto a ser ressaltado é a dificuldade de acesso da comunidade do 

Amarelão ao sistema de saúde, sobretudo, no que diz respeito ao diagnóstico 

preciso de doenças. 

Pela análise da Tabela 3 foi verificado um aumento de abortos (p < 0,01) e 

anomalias congênitas (p < 0,001) no grupo exposto quando comparado com o grupo 

controle (Tabela 3). O MP pode transpor a barreira placentária e desencadear os 

seus efeitos no embrião. Vários estudos em seres humanos têm associado a 

exposição ao MP e aos HPAs com diversos efeitos deletérios na gestação e ao 

desenvolvimento, tais como: diminuição da circunferência da cabeça, tamanho e 

peso ao nascer, retardo no crescimento intrauterino e nascimento prematuro 

(PEREIRA et al., 2005; CHOI et al., 2006, 2008; LAMICHHANE et al., 2015; 

DEFRANCO et al., 2016). 

Wu et al. (2010) avaliaram a influência da exposição aos HPAs na geração de 

abortos em humanos. Eles compararam 81 mulheres que sofreram abortos 

espontâneos com 81 mulheres que realizaram o aborto induzido. O risco de abortos 

espontâneos foi correlacionado com os níveis de adutos de DNA diol-epóxido 

benzo(a)pireno no sangue das grávidas, assim como a proximidade de moradia de 

regiões de intenso tráfego. 

Uma vez demonstrado o aumento de biomarcadores de exposição e efeito 

dos HPAs na população exposta, foi de interesse avaliar em cultura de células de 

pulmão humano os mecanismos moleculares envolvidos. 

A proteína p53 é essencial para ativar a checagem do ciclo celular na fase G1 

e reforçar as checagens nas fases S e G2. Enquanto que a proteína quinase 1 de 

checkpoint celular (Chk1) regula os pontos de checagem em S e G2, mas não em 

G1. Células cancerígenas deficientes para p53 dependem da ativação de Chk1 em 

resposta a paradas na forquilha de replicação ou danos no DNA. O tratamento de 

tumores deficientes em p53 com agentes que induzem genotoxicidade ou estresse 

na replicação, seguido pela inibição de Chk1, fazem com que as células passem por 

um tipo especializado de morte celular conhecido como catástrofe mitótica e em 

alguns casos a apoptose (MA et al., 2011). 
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A ativação de Chk1 e p53 foi observada em concentrações equivalentes de 

BaP significativamente mais baixas nos extratos do MP da queima da castanha 

(Figuras 28 e 29), quando comparado com o BaP puro (Figuras 30 e 31).             

Jarvis et al. (2013) verificaram o mesmo efeito de aumento das proteínas Chk1 

fosforilada na Ser317 e p53 na Ser15 em células HepG2 expostas ao extrato 

orgânico do MP da cidade de Estocolmo, Suécia quando comparadas com o BaP e 

a mistura binária de BaP com DBalP. Tanto Jarvis et al. (2013), quanto os resultados 

do presente estudo apontam para a ativação da via RDD em células expostas a 

concentrações de misturas complexas do ar em até 1000 vezes menor quando 

comparado com os HPAs puros. 

O efeito sinérgico dos diferentes HPAs presentes numa amostra ambiental 

devem ser levados em consideração na tentativa de elucidar seus efeitos biológicos. 

Muitos estudos dos mecanismos toxicológicos são concentrados em compostos 

individuais, não contemplando a complexidade das misturas ambientais. A relação 

entre os efeitos de HPAs isolados, misturas binárias e complexas com a ativação de 

vias de sinalização associadas ao dano no DNA e na formação de adutos de DNA 

tem sido descrita em diversos estudos (TARANTINI et al., 2009, 2011; NIZIOLEK-

KIERECKA et al., 2012; JARVIS et al., 2013, 2014b). 

Misturas de HPAs contendo 5 ou mais anéis aromáticos contribuem mais com 

a ativação da via de dano ao DNA, indução de citocromo P450 e genotoxicidade 

atribuída ao MP (JARVIS et al., 2013). Dentre os HPAs puros investigados, o BkF e 

BaP possuem 5 anéis aromáticos, ao passo que BghiP e InP possuem 6 anéis. 

Entre eles, o BaP foi o mais eficiente na ativação de Chk1 e p53 (Figuras 30 e 31). 

No entanto, nas concentrações utilizadas neste estudo o BghiP e InP não foram 

efetivos na ativação da via RDD em células A549 (Figuras 30 e 31). Os HPAs com 

vários anéis aromáticos necessitam de etapas de metabolização mais complexas 

(IARC, 2010, 2013b). Além disso, concentrações muito elevadas de HPAs podem 

inibir as enzimas do citocromo P450 (JARVIS et al., 2014a). Cherng et al. (2006) 

utilizando uma concentração de 10 µM de BaP observaram a inibição do CYP como 

resultado da formação de EROs em cédulas HepG2. 

A família de enzimas do citocromo P450, em particular CYP1A1, 1A2 e 1B1, 

são as principais efetoras da biotransformação dos HPAs em seus intermediários 

reativos (IARC, 2010; JARVIS et al., 2014a). Dentre todos os genes avaliados por 

qRT-PCR, o CYP1A1 e CYP1B1 foram os que tiveram o maior aumento quando 
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comparado com o controle. Além disso, este aumento persiste em 48 horas de 

exposição chegando a 96 vezes na maior concentração do extrato da castanha de 

caju (2 nM BaPeq) (Figura 32B). Jarvis et al. (2013) utilizando a linhagem HepG2 que 

possui uma grande capacidade de metabolização (KNASMÜLLER et al., 1998) 

obtiveram valores similares para uma concentração de 6 nM BaPeq do MP coletado 

na Universidade de Estocolmo, Suécia. 

Os mecanismos celulares e moleculares que geram as respostas 

inflamatórias em resposta a exposição ao MP dos diversos tipos de queima de 

biomassa ainda não estão totalmente descritos (GOTTIPATI et al., 2015) e para a 

queima de castanha de caju não existe nenhum estudo. Os resultados de expressão 

gênica sugerem uma relação temporal no processo inflamatório gerado pelos 

componentes orgânicos da queima da castanha de caju. Em 24 horas não foi 

verificado aumento significativo de mRNAs para marcadores inflamatórios, com 

exceção do TNF-α na concentração de 0,25 nM BaPeq (Figura 32A), ao passo que 

em 48 horas (Figura 32B) IL-8 e TNF-α parecem mediar este processo. Além disso, 

os resultados indicam que o processo inflamatório pela via das prostaglandinas 

(COX-2) parece não atuar frente ao extrato orgânico da queima da castanha de caju. 

Diversos trabalhos que utilizam células A549 associam a exposição ao MP 

gerado pela queima do diesel (GUALTIERI et al., 2014; OKUBO et al., 2015), na 

exposição ocupacional da poeira no setor de avicultura (GOTTIPATI et al., 2015), 

poluição urbana em Beijing, China (LU et al., 2014), República Checa (LÍBALOVÁ et 

al., 2014) e Buenos Aires, Argentina (ORONA et al., 2014) com o aumento do 

marcador pró-inflamatório IL-8. 

O TNF-α, IL-6, IL-8 e COX-2 são geralmente utilizados como marcadores de 

inflamação induzida por MP (BECKER et al., 2005). O TNF-α é um marcador 

inflamatório precoce e um regulador importante da produção e liberação de IL-6 e  

IL-8 (BØLLING et al., 2012). Um experimento realizado por Bølling et al. (2012) com 

co-culturas de células de pulmão humano (A549) e monócitos (THP-1) expostos a 

duas granulometrias de MP da queima de madeira (MP0,1–2,5 e MP2,5–10) geradas em 

diferentes fases de combustão (500-800 °C, 700-1000 ºC) apontam o TNF-α, IL-6 e 

IL-8 como efetores da resposta inflamatória. Além disso, a fase da combustão, 

granulometria e fração (orgânica ou inorgânica) do MP influenciam nos processos 

inflamatório e citotóxico. Wang et al. (2013) também verificaram o aumento de IL-8 

em A549 e TNF-α em células J774A.1 (macrófagos de camundongo), sendo 
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dependente do tamanho das partículas de origem urbana na China. Experimentos 

realizados com camundongos BALB/c expostos ao MP de incêndios na Califórnia, 

EUA sugerem o aumento do TNF-α e diminuição de enzimas antioxidantes como 

prováveis efetores da resposta inflamatória (WEGESSER et al., 2010). 

Okubo et al. (2015) mostraram que as partículas da exaustão de motores a 

diesel quando administradas tanto no meio de cultura quanto na interface ar-líquido 

em células A549 geram radicais hidroxila e o estresse oxidativo seria a provável 

causa da citotoxicidade, tendo a IL-8 e a heme oxigenase 1 (HO-1) um papel 

importante nesse processo. A HO-1 é uma enzima induzida por sinais gerados pelo 

estresse oxidativo e resposta inflamatória, responsável por degradar o grupo heme 

em quantidades equimolares de monóxido de carbono (CO), ferro ferroso e a 

biliverdina. Os produtos gerados por ela são considerados citoprotetores devido a 

propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias (SOARES et al., 2009; NAITO et al., 

2014). Para o MP da queima da castanha, apesar da expressão de mRNA para a 

HO-1 ter um pequeno aumento nas maiores concentrações em 24 horas, no geral, 

não foi encontrada relação entre aumento de expressão de seu gene HMOX1 e a 

concentração do extrato orgânico do MP da castanha. 

O fator de transformação e crescimento beta (TGF-β) é uma superfamília 

multifuncional de citocinas envolvidas em diversos processos, tais como: proliferação 

celular, diferenciação, morfogênese, migração e invasão celular, regeneração 

tecidual, remodelamento da matriz extracelular, entre outros. Como normalmente o 

TGF-β está envolvido na manutenção da homeostase do tecido, ele frequentemente 

está superexpresso no câncer e fibroses. A sua produção excessiva conduz a uma 

progressão da doença pela modulação do crescimento celular, migração e alteração 

fenotípica. Além disso, as atividades imunomoduladoras do TGF-β têm implicações 

em várias doenças, incluindo o câncer, doenças cardiovasculares, asma, artrite 

reumatoide e esclerose múltipla. Neste sentido, a complexa via de sinalização do 

TGF-β tornou-se um popular alvo para o desenvolvimento de medicamentos 

(AKHURST & HATA, 2012; MASSAGUÉ, 2012). 

Frente ao extrato orgânico da queima da castanha, o TGF-β teve a sua 

expressão aumentada significativamente (p < 0,01) de forma dose-dependente após 

48 horas de exposição (Figura 33B). Dysart et al. (2014) demonstraram que a 

exposição ao MP2,5 da cidade de Atlanta, EUA em células do epitélio alveolar tipo II 

(RLE-6TN) ocasionou um aumento na produção de TGF-β, rigidez celular e 
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mudanças fenotípicas, associando este fatores às características da fibrose 

pulmonar. Trabalhos anteriores indicaram que o aumento na rigidez do tecido 

pulmonar é capaz de conduzir a uma contração celular e aumento da ativação de 

TGF-β. Estes eventos representam um dos estágios iniciais da fibrose pulmonar 

(WIPFF et al., 2007; HINZ, 2009). 

Foi verificado um aumento significativo (p < 0,01) na expressão de mRNA 

para o gene CDKN1A que codifica a proteína p21, responsável pela parada no ciclo 

celular. Este aumento, além de ter sido dose-dependente ocorre tanto em 24 horas 

quanto em 48 horas de exposição (Figuras 33A e 33B). Experimentos realizados em 

células A549 expostas a partículas da exaustão de motores a diesel demonstram o 

aumento de mRNA para p21 em 48 horas de exposição (BAYRAN et al., 2013). 

Niziolek-Kierecka et al. (2012) e Mattsson et al. (2009) também verificaram o 

aumento de mRNA para p21 em células HepG2 expostas a amostras de solos 

contaminados por HPAs na Suécia. 

A função de p21 em resposta a danos no DNA provavelmente depende da 

extensão dos danos. No caso de baixos níveis de danos, a expressão de p21 é 

aumentada, induzindo a parada no ciclo celular, e sinalização para as vias           

anti-apoptóticas. No entanto, após danos mais extensos a quantidade da proteína 

p21 é diminuída e a célula sofre apoptose (ĆMIELOVÁ & ŘEZÁČOVÁ, 2011).        

Os experimentos conduzidos por qRT-PCR foram realizados com doses não 

citotóxicas (Figuras 26 e 27). 

A mesma relação dose-dependente, tanto em 24 horas quanto em 48 horas, 

entre o extrato da castanha e a expressão gênica de p21 também foi identificada 

para o DDB2, sugerindo a ocorrência de parada no ciclo celular para o reparo no 

DNA pela via de excisão de nucleotídeos. DDB2 desempenha um papel importante 

no reconhecimento de adutos de DNA volumosos (JONES et al., 2010; ROY et al., 

2012) e tem sido demonstrada a sua indução em resposta ao tratamento com BaP 

(LUO et al., 2005). Um estudo mais detalhado deve ser realizado para confirmar 

essa hipótese e verificar os diferentes mecanismos de reparo do DNA, uma vez que 

não existe na literatura estudos específicos mostrando a relação entre a exposição 

aos HPAs de queima de biomassa e os diferentes mecanismos de reparo no DNA. 

 Os resultados obtidos nesta tese, assim como um modelo proposto para os 

mecanismos de ação da fração orgânica do MP2,5 oriunda da queima da castanha de 

caju, estão representados na Figura 35. 
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Figura 35. Modelo proposto para os mecanismos de ação da fração orgânica do material particulado (MP2,5) oriundo da queima da castanha de caju. 
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6. CONCLUSÕES 

 

Foi quantificado altas concentrações de material particulado na região de 

queima artesanal da castanha de caju e as características mais evidentes foram a 

prevalência de partículas finas, morfologias típicas da queima de biomassa, como as 

"tar ball" e dos elementos K, Cl, S, Ca e Fe. Além disso, as análises de modelagem 

sugerem que as altas concentrações destas partículas podem atingir regiões 

distantes da fonte de emissão. 

Os HPAs com potencial carcinogênico, tais como: benzo(a)pireno, 

dibenzo(a,h)antraceno, benzo(a)antraceno, benzo(b)fluoranteno, criseno, 

benzo(k)fluoranteno, indeno(1,2,3,-c,d)pireno e benzo(j)fluoranteno foram os mais 

abundantes nas duas campanhas de monitoramento do ar. Dentre os oxi-HPAs, a 

benzantrona teve a maior concentração e a avaliação do risco de câncer de pulmão 

frente as concentrações destes HPAs indicou um aumento de 12 a 37 novos casos 

de câncer a cada 10.000 pessoas expostas. 

A análise química da casca torrada da castanha identificou os HPAs: 

fenantreno, benzo(g,h,i)perileno, pireno e benzo(a)pireno, além do alérgeno            

3-pentadecilfenol, análogo do urushiol, como prevalentes. 

A exposição ocupacional aos HPAs foi confirmada pelo aumento dos níveis 

de 1-hidroxipireno na urina dos trabalhadores, assim como a genotoxicidade foi 

evidenciada pelo aumento na frequência de micronúcleos em células da mucosa 

oral. Estes dois biomarcadores de exposição e efeito foram positivamente 

correlacionados. Outros biomarcadores de efeito tais como cariólise, cariorréxis, 

picnose, condensação da cromatina, broto nuclear e células binucleadas também 

tiveram a sua frequência aumentada quando comparado com um grupo controle. 

O extrato orgânico do MP da queima da castanha de caju causou 

citotoxicidade em células do pulmão humano (A549) em concentrações ≥ 4 nM 

BaPeq. Utilizando doses não citotóxicas, o extrato orgânico foi capaz de ativar 

proteínas envolvidas na via de resposta ao dano no DNA (Chk1 e p53). Além disso, 

foi capaz de ativar de forma persistente os genes envolvidos na metabolização dos 

HPAs (CYP1A1 e CYP1B1), bem como gerar uma resposta inflamatória (IL-8 e  

TNF-α) e parada no ciclo celular (CDKN1A) para o reparo no DNA (DDB2). 

De forma sucinta, essas conclusões estão representadas na Figura 35. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As altas concentrações de material particulado, bem como a presença de 

componentes mutagênicos, carcinogênicos e os efeitos biológicos evidenciados 

nesta tese, alertam para os efeitos nocivos associados a queima artesanal da 

castanha de caju. 

A habilidade de produzir pesquisa cientifica de alta qualidade que aborde a 

avaliação dos riscos entre a exposição dos poluentes do ar, os seus efeitos 

biológicos na população exposta, mecanismos de ação, assim como a capacidade 

das autoridades locais de saúde em entender e responder a esses riscos são os 

requisitos básicos para resolver o conflito entre o desenvolvimento econômico e a 

saúde da população exposta. Nesse sentido, os dados obtidos no presente estudo 

são de fundamental importância para alertar as autoridades competentes para a 

necessidade de intervir urgentemente na atividade de queima artesanal da castanha 

de caju, comunicar os riscos inerentes para os trabalhadores envolvidos, e propor 

melhorias, tais como a organização em associações e cooperativas, a viabilização 

de projetos de mini-fábricas com sistemas de exaustão coletiva que eliminam os 

poluentes atmosféricos, o uso de equipamentos de proteção individual, como luvas e 

máscara e a melhoria no sistema de saúde da comunidade para melhor atender os 

trabalhadores. 
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Apêndice A: Simulações de trajetória/altura, área de deposição e dispersão para as 

medições de MP2,5 realizadas na comunidade do Amarelão em    

02 de março de 2015. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Apêndice A. Simulações de trajetória/altura, área de deposição (µg/m2) e dispersão (µg/m3) do 

MP2,5 quantificado na comunidade do Amarelão em 02 de março de 2015 , utilizando o modelo 

HYSPLIT 4.0 com dados de reanálise do NCEP/NCAR. (A) Análise de trajetória e altura após 2 

horas; (B) 4 horas e (C) 8 horas de simulação. (D) Análise da área de deposição após 2 horas; (E) 4 

horas e (F) 8 horas de simulação. (G) Análise de dispersão após 1 horas; (H) 2 horas e (I) três horas 

de simulação. 
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Apêndice B: Simulações de trajetória/altura, área de deposição e dispersão para as 

medições de MP2,5 realizadas na comunidade do Amarelão em    

04 de março de 2015. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Apêndice B. Simulações de trajetória/altura, área de deposição (µg/m2) e dispersão (µg/m3) do MP2,5 

quantificado na comunidade do Amarelão em 04 de março de 2015 , utilizando o modelo HYSPLIT 4.0 

com dados de reanálise do NCEP/NCAR. (A) Análise de trajetória e altura após 2 horas; (B) 4 horas e 

(C) 8 horas de simulação. (D) Análise da área de deposição após 2 horas; (E) 4 horas e (F) 8 horas de 

simulação. (G) Análise de dispersão após 1 horas; (H) 2 horas e (I) três horas de simulação. 
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Apêndice C: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 
 
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE BIOCIENCIAS 

DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA CELULAR E GENÉTICA 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

ESCLARECIMENTOS 

 

Este é um convite para você participar da pesquisa: Avaliação da suscetibilidade da 

população exposta ao material particulado emitido pela queima artesanal da castanha 

de caju no município de João Câmara-RN, que é coordenada pela Professora Drª Silvia 

Regina Batistuzzo de Medeiros, UFRN, e pelo doutorando responsável Marcos Felipe de 

Oliveira Galvão. Essa pesquisa procura analisar os impactos dos poluentes do ar na saúde das 

pessoas que beneficiam a castanha de caju em João Câmara - RN. Estudos como o proposto 

são de fundamental importância, pois poderão identificar problemas e propor medidas 

preventivas e de melhores práticas, objetivando melhoria tanto para a atividade como para o 

aumento da qualidade de vida da população. 

 

PARTICIPAÇÃO VOLUNTÁRIA: Sua participação é voluntária e se você decidir não 

participar e quiser desistir de continuar em qualquer momento, ou ainda, se recusar a 

responder qualquer pergunta ou não aceitar doar amostras biológicas que ocasione algum 

constrangimento, tem absoluta liberdade em fazê-lo, sem que isso lhe traga nenhum prejuízo 

ou penalidade. Caso decida aceitar o convite, você será submetido(a) ao(s) seguinte(s) 

procedimento(s):  

 

1) QUESTIONÁRIO: Será realizada uma entrevista com duração aproximada de 10 minutos, com 

o objetivo de coletar dados a respeito da exposição individual aos poluentes e de sua saúde pessoal.  

 

2) COLETA DE SANGUE: Durante a entrevista, será realizada uma coleta de sangue por 

profissionais experientes da área de saúde habilitados. Os materiais utilizados para a coleta de sangue 

são estéreis e descartáveis, e será realizado com medidas de segurança confiáveis, dessa forma 

minimiza os riscos à saúde e as complicações decorrentes dessa atividade. Você será informado pelo 

responsável pela coleta de todo o procedimento, e que poderá ou não aparecer manchas roxas após a 

coleta. Haverá um pequeno desconforto devido à punção da veia para a retirada do sangue, com uma 

dor mínima e será um procedimento rápido. Podem surgir manchas roxas no seu braço após a coleta, 

mas medidas serão feitas para minimizá-las, por exemplo; após a retirada da agulha o responsável pela 

coleta irá exercer pressão no local, em geral, de 1 a 2 minutos com algodão ou gaze seco, após esse 

tempo você será orientado a fazer pressão até que o orifício pare de sangrar. Você será orientado a não 

dobrar o braço e não carregar peso ou bolsa a tiracolo, evitando-se assim, a formação de hematomas, 

que são manchas roxas e possível sangramento. 

 

3) COLETA DE CÉLULAS DA BOCHECHA: O procedimento para coletar uma pequena 

quantidade de células da bochecha é um procedimento sem dor, não invasivo e rápido. Sendo 

realizado com uma leve fricção utilizando uma escova de cerdas macias apropriada, estéril, descartável 

e com o uso de luvas descartáveis para cada coleta. Esse procedimento não agride a sua boca, não 

sangra e não oferece nenhum prejuízo para a sua saúde. 

 

http://images.google.com.br/imgres?imgurl=http://its2002.ufrn.br/Image2.jpg&imgrefurl=http://its2002.ufrn.br/call01.html&h=370&w=302&sz=23&tbnid=CVJp2IAWw6IJ:&tbnh=118&tbnw=96&hl=pt-BR&start=2&prev=/images?q=ufrn&svnum=10&hl=pt-BR&lr=
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4) COLETA DE URINA: Será fornecido um recipiente estéril com as instruções para que a urina 

seja coletada pelo próprio participante. O participante será orientado a respeito da forma de coleta: 

primeiramente deve ser realizada a lavagem das mãos e da região genital com sabão, o primeiro jato 

de urina deve ser descartado e o restante depositado no frasco coletor. 

 

Todo o material coletado será transportado com os devidos cuidados de medidas de segurança 

para a Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN direto para o laboratório onde 

serão realizadas as análises. Dessa forma, as medidas de segurança visam proteger o coletor e 

o doador de qualquer possibilidade de contaminação. 

 

BENEFÍCIOS: Os dados coletados pelos questionários e ensaios biológicos ajudarão a 

compreender os efeitos da poluição do ar sobre a saúde das pessoas, contribuindo na tentativa 

de redução da emissão dos poluentes do ar na atividade da queima da castanha de caju. 

Pretende-se realizar uma palestra para promover uma divulgação da correta manipulação da 

castanha e o uso dos equipamentos de proteção individual. Espera-se que essa ação promova 

conhecimento e informação a respeito da importância da proteção do trabalhador, 

contribuindo para a melhoria nas condições de trabalho e uma melhor condição de vida. Dessa 

forma, projetos futuros poderão ser implantados levando em conta as necessidades locais 

analisadas pelo projeto de pesquisa. 

 

CONFIDENCIALIDADE E SIGILO: Todos os dados obtidos neste estudo serão mantidos 

em sigilo e não serão disponibilizados para terceiros nem utilizados para outros fins que não 

os da pesquisa, sem a sua aprovação. A sua identificação não será revelada e os resultados 

serão relatados de forma resumida sem citar nomes. Essas medidas e cuidados evitam 

qualquer tipo de situação de discriminação. Informações quanto as medidas de proteção de 

dados individuais, resultados dos testes, bem como os questionários contendo suas 

informações, somente serão acessíveis aos pesquisadores envolvidos e não será permitido o 

acesso a terceiros. Os dados serão guardados em local seguro. 

 

ESCLARECIMENTOS E PERGUNTAS: Qualquer dúvida que você tiver antes, durante ou 

após a pesquisa, poderá perguntar diretamente para o responsável Marcos Felipe de Oliveira 

Galvão, pelo telefone (084) 9998-2364 ou pelo e-mail marcosfelipe.galvao@hotmail.com 

Dúvidas a respeito da ética dessa pesquisa poderão ser questionadas ao Comitê de Ética em 

Pesquisa da UFRN no endereço Campus Universitário, Av. Senador Salgado Filho, s/n, 

bairro: Lagoa Nova, Natal, 59078-970, e-mail cepufrn@reitoria.ufrn.br ou pelo telefone: (84) 

3215-3135. 

 

CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO: Declaro que compreendi os objetivos 

desta pesquisa, como ela será realizada, os riscos e benefícios envolvidos e concordo em 

participar voluntariamente da pesquisa: Avaliação da suscetibilidade da população exposta 

ao material particulado emitido pela queima artesanal da castanha de caju no município 

de João Câmara-RN. 

 

Participante da pesquisa: 

Nome:  

Assinatura: 

 

Pesquisador responsável: 

Nome: Marcos Felipe de Oliveira Galvão 

Assinatura_______________________________________ 

 

mailto:cepufrn@reitoria.ufrn.br
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Cidade:_________________________, Data:___________________ 

 

Endereço profissional: Campus Universitário, Av. Senador Salgado Filho, s/n, bairro: Lagoa 

Nova, Natal, 59078-970 fone 9998-2364 

Comitê de ética e Pesquisa: Campus Universitário, Av. Senador Salgado Filho, s/n, bairro: 

Lagoa Nova, Natal, 59078-970, e-mail cepufrn@reitoria.ufrn.br ou pelo telefone: (84) 3215-

3135.  
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Apêndice D: Questionário aprovado pelo comitê de ética e utilizado no estudo. 
 
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE BIOCIÊNCIAS 

 

QUESTIONÁRIO DE SAÚDE PESSOAL 

 

 Leia e responda cuidadosamente as seguintes questões. A informação dada 

por você não será associada com o seu nome, sendo conhecida apenas pelos 

pesquisadores associados a este estudo. As respostas deste questionário poderão 

ter influência direta na interpretação de nossos resultados.  

 

Código no projeto [            ] 

1 - Nome completo: _____________________________________________________ 

2 - Endereço para correspondência e telefone: _______________________________ 

_____________________________________________________________________ 

3 - Idade: ____ em anos  4 - Peso: _____ kg   5 - Altura: _____ cm   6 - Cintura: __ cm 

7 - Sexo: (  ) Masculino (  ) Feminino, se F data da última mestruação? ____/____/___ 

8 - Cidade onde nasceu ___________ onde vive? ___________________________ 

9 - Grupo Étnico: (  ) branco; (  ) pardo; (  ) negro; (  ) amarelo (  ) indígena (  ) outro 

10 - Estado civil:  (  ) casado/companheiro (  ) separado/divorciado (  ) solteiro (  ) viúvo 

11 - Casamento consangüíneo: (  ) sim, qual o grau de parentesco: ________ (  ) não 

12 - Número de filhos naturais: ____________ 

13 - Até que série você completou com aprovação? 

(  ) 1° grau incompleto; (  ) 1° grau completo; (  ) 2° grau incompleto 

(  ) 2° grau completo; (  ) superior incompleto; (  ) superior completo 

(  ) pós-graduação; ( ) ignorado 

14 - Qual o seu trabalho atual? _______________________________________ 

15 - Quanto tempo você exerce essa função? ___________________________ 

16 - Qual a sua jornada de trabalho semanal? ___________________________ 

17 - Quantas horas de sono, em média, por dia? _________________________ 

18 - No seu trabalho atual já se expôs a alguma dessas substâncias? 

(   ) derivados do petróleo (horas/dia: ___ ); (   ) tintas/corantes (horas/dia: ___ ) 

(   ) solventes (horas/dia: ___ ); (   ) pesticidas/herbicidas (horas/dia: ___ ) 

(   ) mercúrio/vapores de outros metais pesados (horas/dia: ___ ) 

(   ) outras substâncias químicas – quais? _________ (horas/dia: ___ ) 
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19 - Qual o seu emprego anterior e que função exercia? ______________________ 

20 - No seu trabalho anterior já se expôs a alguma dessas substâncias? 

(   ) derivados do petróleo (horas/dia: ___ ); (   ) tintas/corantes (horas/dia: ___ ) 

(   ) solventes (horas/dia: ___ ); (   ) pesticidas/herbicidas (horas/dia: ___ ) 

(   ) mercúrio/vapores de outros metais pesados (horas/dia: ___ ) 

(   ) outras substâncias químicas – quais? _________ (horas/dia: ___ ) 

21 - Você utiliza equipamento de segurança em seu trabalho? Com qual frequência? 

(  ) sim; (  ) não (  ) / (   ) sempre; (  ) quase sempre (  ) pouco 

22 - Você pratica algum exercício físico? ( ) sim, qual/frequencia?__________ (  ) não 

23 - Você fuma ou já fumou? (   ) sim; (   ) não, se não vá para a questão 28 

24 - Se sim, quantos cigarros fuma por dia e há quanto tempo? 

________ (cigarros/dia);  ________  (   ) meses; (   ) anos 

25 - Fuma também: (   ) cigarro de palha; (   ) cachimbo; (   ) outro; vezes por dia ____ 

26 - Se parou, durante quanto tempo você fumou? _____ (   ) meses; (   ) anos 

27 - Quantos cigarros você fumava por dia? _____ (número de cigarros/dia) 

28 - Medicamentos utilizados rotineiramente / indicar a freqüência: 

(  ) hormônios/anticoncepcionais __________________________ 

(  ) vitaminas e/ou suplementos ___________________________ 

(  ) comprimidos para a pressão sanguínea __________________ 

(  ) antibióticos ____________________________ 

(  ) insulina _______________________________ 

(  ) tranqüilizantes __________________________ 

(  ) relaxantes musculares ___________________ 

(  ) outros, quais? __________________________ 

29 - Está fazendo algum tratamento de saúde? (   ) sim; (   ) não, Qual? ____________ 

30 - Foi ao dentista na última semana? (  ) sim; (  ) não / (  ) raio-X; (  ) obturação;        (  ) 

limpeza; (  ) tratamento de canal; (  ) clareamento 

31 - Fez algum raio-x no último ano? (   ) sim, quantos? ______ (   ) não 

32 - Com que frequência você consome bebida alcoólica? 

(   ) nunca, vá para a questão 35 (   ) uma vez por mês ou menos 

(   ) 2 a 4 vezes ao mês  (   ) 2 a 3 vezes por semana 

(   ) 4 ou mais vezes por semana  

33 - Quais bebidas você consome? 

(  ) somente cerveja; (  ) somente vinhos; (  ) somente destilados; (  ) cerveja e vinho 

(  ) cerveja e destilado;  (   ) vinho e destilado;  (   ) cerveja, vinho e destilado 

34 - Na ocasião em que você bebe, quantas doses (   ); copos (   ); garrafas (   ) você 

costuma tomar? 1 ou 2 (   ); 3 ou 4 (   ); 5 ou 6 (   ); 7 ou 9 (   ); 10 ou mais (   ) 
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35 - Ingere frutas e verduras? (  ) sim (  ) não / Se sim, com que freqüência: ________ 

36 - Ingere carne bovina? (  ) sim (  ) não / Se sim, com que frequência? ___________ 

37 - Ingere peixe? (  ) sim (  ) não / Se sim, com que frequência? _________________ 

38 - Ingere galinha? (  ) sim (  ) não / Se sim, com que frequência? ________________ 

39 - Ingere porco? (  ) sim (  ) não / Se sim, com que frequência? _________________ 

40 - Você tem ou já teve alguma dessas doenças? (  ) Câncer, tipo/idade___________  

(  ) Hepatite; (  ) Herpes; (  ) AIDS; (  ) Meningite; (  ) Infecção viral ou bacteriana;             

(  ) Doença cardiovascular; (  ) Diabete; (   ) anemias; (   ) Outras_________________ 

41 - Você tem alguma alergia? (   ) sim; (   ) não 

(   ) asma; (   ) rinite; (   ) irritação na garganta; (   ) irritação nos olhos 

42 - Alguém da sua família já teve/tem alguma dessas doenças? 

(   ) câncer, grau de parentesco ___________________ tipo____________________ 

(   ) doença cardíaca, grau de parentesco ____________ 

(   ) diabetes, grau de parentesco ___________________ 

43 - Tem conhecimento de algum defeito de nascimento ou doença hereditária que afetem 

seus pais, irmãos, irmãs ou cônjuges? (   ) sim (   ) não 

44 - Você e cônjuge já tiveram dificuldades em conceber (mais de doze meses) ou já foram 

diagnosticados como estéreis? (   ) sim (   ) não; qual? ____________________ 

45 - Você tem histórico de aborto espontâneo? (   ) sim (   ) não, quantas vezes? ____ 

46 - Você tem histórico de bebês com defeitos? (   ) sim (   ) não, quantos? ________ 

 

Local/data 

___________________ , _____ / _____ / _________ 

 

Assinatura do entrevistado 

___________________________________________________________________ 

 

 Assinatura do pesquisador responsável 

___________________________________________________________________ 
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Apêndice E: Lista dos primes utilizados no experimentos de qRT-PCR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gene Sequência do primers 

GADPH_F 5´-CGAGATCCCTCCAAAATCAA-3´ 

GADPH_R 5´-TTCACACCCATGACGAACAT-3´ 

CYP1A1_F 5´-CACCATCCCCCACAGCAC-3´ 

CYP1A1_R 5´-ACAAAGACACAACGCCCCTT-3´ 

CYP1B1_F 5´-AGTGCAGGCAGAATTGGATCA-3´ 

CYP1B1_R 5´-AGGACATAGGGCAGGTTGGG-3´ 

IL-8_F 5´-GTGCAGTTTTGCCAAGGAGT-3´ 

IL-8_R 5´-CTCTGCACCCAGTTTTCCTT-3´ 

TNF-α_F 5´-AGCCCATGTTGTAGCAAACC-3´ 

TNF-α_R 5´-TGAGGTACAGGCCCTCTGAT-3´ 

IL-2_F 5´-ACCTCAACTCCTGCCACAAT-3´ 

IL-2_R 5´-GCCTTCTTGGGCATGTAAAA-3´ 

COX-2_F 5´-TGCATTCTTTGCCCAGCACT-3´ 

COX-2_R 5´-AAAGGCGCAGTTTACGCTGT-3´ 

CDKN1A_F 5´- TGTCCGTCAGAACCCATGC-3´ 

CDKN1A_R 5´- AAAGTCGAAGTTCCATCGCTC-3´ 

DDB2_F 5´-TCATGCTCTGGAATTTTGGCA-3´ 

DDB2_R 5´-ACTGGTTGGTATTGAGAGGGTTA-3´ 

PCNA_F 5´-GCGCTAGTATTTGAAGCACCAA-3´ 

PCNA_R 5´-CGATCTTGGGAGCCAAGTAGTA-3´ 

TGF-β_F 5´-GTGGAAACCCACAACGAAAT-3´ 

TGF-β_R 5´-CACGTGCTGCTCTCACTTTTA-3´ 

HMOX1_F 5´-CCGACAGCATGCCCCAGGATT-3´ 

HMOX_R 5´-GTCTCGGGTCACCTGGCCCTT-3´ 
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Apêndice F: Rendimentos das extrações da fração orgânico do MP da queima de 

castanha, mostrando a recuperação percentual do total extraído em 

cada extração.  

 

Composto 
Primeira  

extração (%) 
Segunda  

extração (%) 
Total das  

extrações (%) 

HPAs    

Dibenzotiofeno 78,3 10,2 88,5 

Fenantreno 69,0 14,1 83,0 

Antraceno 83,9 7,7 91,6 

3-Metil-fenantreno 70,7 13,4 84,1 

2-Metil-fenantreno 70,6 13,4 84,0 

2-Metil-antraceno 92,8 3,5 96,3 

9-Metil-fenantreno 84,3 7,5 91,8 

1-Metil-fenantreno 79,9 9,5 89,4 

1,7-Dimetil-fenantreno 88,1 5,8 93,9 

4H-Ciclopenta(d,e,f)fenantreno 84,1 7,6 91,7 

Fluoranteno 96,9 1,5 98,5 

Reteno 42,1 22,8 64,9 

Pireno 97,6 1,2 98,8 

1-Metil-fluoranteno + 3-Metil-fluoranteno 99,1 0,4 99,5 

7H-benzo(c)fluoreno 98,3 0,8 99,1 

4-Metilpireno 98,5 0,8 99,2 

1-Metilpireno 99,1 0,4 99,5 

Benzo(c)fenantreno 99,6 0,2 99,8 

Benzo(g,h,i)fluoranteno 99,6 0,2 99,8 

Benzo(a)antraceno 99,5 0,2 99,8 

Trifenileno + Criseno 99,6 0,2 99,8 

3-Metil-criseno 100 0,0 100,0 

7,12-dimetil-benzo(a)antraceno 100 0,0 100,0 

Benzo(b)fluoranteno 99,4 0,3 99,7 

Benzo(k)fluoranteno 99,5 0,2 99,8 

Benzo(j)fluoranteno 99,6 0,2 99,8 

Benzo(a)fluoranteno 99,6 0,2 99,8 

Benzo(e)pireno 99,6 0,2 99,8 

Benzo(a)pireno 99,5 0,2 99,8 

Perileno 85,2 7,1 92,3 

Dibenzo(a,j)antraceno 98,7 0,6 99,4 

Dibenzo(a,c)antraceno 98,2 0,9 99,1 

Dibenzo(a,h)antraceno 98,6 0,7 99,3 

Benzo(b)criseno 98,6 0,7 99,3 

Piceno 98,8 0,6 99,4 

Indeno(1,2,3-c,d)pireno 99,5 0,3 99,7 

Benzo(g,h,i)perileno 99,4 0,3 99,7 

Antantreno 99,0 0,5 99,5 

Dibenzo(b,k)fluoranteno 100 0,0 100,0 

Dibenzo(a,l)pireno 100 0,0 100,0 

Dibenzo(a,e)pireno 100 0,0 100,0 

Coroneno 98,7 0,6 99,4 

Dibenzo(a,i)pireno 100 0,0 100,0 
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Dibenzotiofeno 78,3 10,2 88,5 

Fenantreno 69,0 14,1 83,0 

Antraceno 83,9 7,7 91,6 

3-Metil-fenantreno 70,7 13,4 84,1 

2-Metil-fenantreno 70,6 13,4 84,0 

2-Metil-antraceno 92,8 3,5 96,3 

9-Metil-fenantreno 84,3 7,5 91,8 

1-Metil-fenantreno 79,9 9,5 89,4 

    

Oxi-HPAs    

9,10-antraquinona 95,1 2,4 97,5 

4H-ciclopenta(d,e,f)fenantro-4-ona 97,7 1,1 98,8 

Benzantrona (7H-benzo(d,e)antraceno-7-ona) 98,7 0,6 99,4 

Benzo(a)antraceno-7,12-diona 97,2 1,4 98,6 
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Apêndice G: Concentração dos 43 HPAs identificados por CLAE-CG-EM na fração 

orgânica do material particulado coletado na comunidade do Amarelão 

em 2015. Dados apresentados em ng/m3 e µM. 

 

 Concentração 

 (ng/m3) (µM) 

Dibenzotiofeno 0,19 0,06 

Fenantreno 1,22 0,26 

Antraceno 0,30 0,07 

3-Metil-fenantreno 0,15 0,03 

2-Metil-fenantreno 0,20 0,04 

2-Metil-antraceno 0,38 0,13 

9-Metil-fenantreno 0,14 0,01 

1-Metil-fenantreno 0,22 0,04 

1,7-Dimetil-fenantreno 0,24 0,04 

4H-Ciclopenta(d,e,f)fenantreno 0,11 0,03 

Fluoranteno 2,87 0,76 

Reteno 0,44 0,11 

Pireno 3,55 0,96 

1-Metil-fluoranteno + 3-Metil-fluoranteno 1,15 0,35 

7H-benzo(c)fluoreno 0,54 0,17 

4-Metilpireno 0,90 0,21 

1-Metilpireno 1,22 0,31 

Benzo(c)fenantreno 1,87 0,50 

Benzo(g,h,i)fluoranteno 2,37 0,62 

Benzo(a)antraceno 7,82 1,91 

Trifenileno + Criseno 9,98 2,38 

3-Metil-criseno 0,33 0,07 

7,12-dimetil-benzo(a)antraceno 0,10 0,09 

Benzo(b)fluoranteno 8,67 1,89 

Benzo(k)fluoranteno 3,96 0,86 

Benzo(j)fluoranteno 6,61 1,49 

Benzo(a)fluoranteno 3,34 0,76 

Benzo(e)pireno 7,16 1,54 

Benzo(a)pireno 8,97 1,96 

Perileno 6,06 0,60 

Dibenzo(a,j)antraceno 1,28 0,27 

Dibenzo(a,c)antraceno 0,69 0,15 

Dibenzo(a,h)antraceno 1,20 0,26 

Benzo(b)criseno 1,10 0,23 

Piceno 1,15 0,23 

Indeno(1,2,3-c,d)pireno 6,87 1,25 

Benzo(g,h,i)perileno 6,15 1,27 

Antantreno 1,12 0,24 

Dibenzo(b,k)fluoranteno 1,07 0,22 

Dibenzo(a,l)pireno 0,20 0,04 
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Apêndice H:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dibenzo(a,e)pireno 1,03 0,21 

Coroneno 1,78 0,32 

Dibenzo(a,i)pireno 0,17 0,04 

Apêndice H. (A) Normais climatológicas anuais para o vento no Brasil entre 1961-1990; (B) 

normais climatológicas para o mês de fevereiro no Brasil entre 1961-1990; (C) Simulações 

de vento no Grid Analysis and Display System (GrADS) utilizando dados meteorológicos de 

reanálise do National Center for Environmental Prediction/National Center for Atmospheric 

Research (NCEP/NCAR) para 27 de fevereiro de 2015 (UTC-03). 
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ANEXO 

 
Anexo A: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo A. Análise da precipitação pluviométrica mensal durante o ano de 2013 na cidade de 

João Câmara - RN. A precipitação acumulada para o mês de março foi de 2,6 mm.  
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Anexo B: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo B. Análise da precipitação pluviométrica mensal durante o ano de 2015 na cidade de 

João Câmara - RN. A precipitação acumulada para os meses de fevereiro, março e maio foi 

de 45,5 mm, 176,9 mm e 27,6 mm, respectivamente. 
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Anexo C: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo C. Análise da precipitação pluviométrica mensal durante o ano de 2015 na cidade de 

Natal - RN. A precipitação acumulada para os meses de fevereiro, março e maio foi de                 

77,7 mm, 324 mm e 60,9 mm, respectivamente. 


