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RESUMO 

 

 A poluição atmosférica é um fator de risco ambiental, e consequentemente, um 

problema a saúde. Diversas substâncias são lançadas diariamente por meio de 

atividades antropogênicas ou naturais, tornando o ar impróprio e nocivo ao bem-estar 

de seres humanos e prejudicial à fauna e à flora. Na região amazônica, os 

desmatamentos e as queimadas têm causado prejuízos para a população exposta. 

Estudos demonstram que essas partículas presentes no ar causam sérios problemas 

respiratórios e cardiovasculares, incluindo danos ao DNA. Diante disso, o objetivo 

desse estudo foi avaliar o estresse oxidativo, a integridade mitocondrial e morte celular 

desencadeados por compostos orgânicos do material particulado menor que 10 μm 

(MP10)  oriundos da queima de biomassa da floresta Amazônica, assim como os 

efeitos do reteno, marcador de queima de biomassa, em células epiteliais do pulmão 

humano (A549). Para tal, foi avaliado a formação de espécies reativas de oxigênio 

(ERO) com os corantes DCF e MitoSOX e o processo de autofagia por expressão e 

distribuição das isoformas da proteína LC3, marcadora de autofagossomo maduro, 

em células A549 expostas a 200 μg/mL e 400 μg/mL de MP10 nos tempos de 24 h e 

72 h. Da mesma forma, foi analisado os efeitos do reteno sobre estresse oxidativo nas 

concentrações de 3,3 ng/mL, 10 ng/mL e 30 ng/mL. Também foi observado a função 

mitocondrial com TMRM e Mitotracker e o processo de morte celular via marcação por 

anexina e iodeto de propídeo. Com relação à fração orgânica do material particulado, 

esta induziu um aumento da produção de ERO intracelulares e de superóxido 

mitoncondrial. Além disso, a exposição ao MP10 desencadeou a formação de 

autofagossomos, sugerindo o aumento da autofagia. Nas análises biológicas com o 

reteno, os dados mostraram que este composto levou ao aumento de ERO e de 

superóxido mitocondrial, a hiperpolarização da membrana mitocondrial, assim como 

o aumento do conteúdo mitocondrial em todos os tempos testodos. Porém, o reteno 

só foi capaz de induzir  a morte celular na maior concentração utilizada e no período 

de 72 h. Com esses resultados, é importante enfatizar a necessidade de redução da 

emissão de poluentes por queima de biomassa, buscando políticas de controle. Além 

disso, a toxicidade apresentada pelo reteno levanta um alerta em relação a inclusão 

desse composto, marcador de queima de biomassa, na avaliação de risco dos 

hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (HPA).  



Palavras-chaves: queima de biomassa, reteno, estresse oxidativo, integridade 

mitocondrial, morte celular 

  



ABSTRACT 

In recent discussions on environmental issues, air pollution has been 

considered an important environmental risk factor, and, consequently, a burden to 

human health. Several poluents are released daily by natural or human activities, 

causing the air to be improper and harmful to the welfare of humans and ecosystems. 

In the Amazon region, deforestation and forest fires have been causing damage to the 

exposed population. Studies already demonstrated that airborne particles can lead to 

serious cardiorespiratory effects, including DNA damage. Therefore, the aim of this 

study was to evaluate oxidative stress, mitochondrial integrity and cell death caused 

by organic chemical compounds from particulate matter smaller  than 10 μm (PM10) 

originated from biomass burning of the Amazon forest, as well as the effects of retene, 

a biomass burning marker, in human lung epithelial cells (A549). It was evaluated 

reactive oxygen species (ROS) generation (DCF and MitoSOX) and autophagy 

process by expression and distribution of LC3 protein, autophagosome marker, in 

A549 cells exposed to 200 μg/mL and 400 μg/mL for 24 h and 72 h. Likewise, it was 

examined the effects of retene on oxidative stress on the concentrations of 3,3 ng/mL, 

10 ng/mL and 30 ng/mL. Also, mitochondrial function and cell death was observed with 

TMRM and Mitotracker dyes and annexin and propidium iodide markers, respectifully. 

Regarding the extracted organic particulate matter, this led to the increased production 

of reactive oxygen species and intracellular mitochondrial superoxide. Additionally, 

PM10 exposure triggered the formation of autophagosomes, suggesting increased 

autophagy. In the biological analysis with retene, the data showed that this compound 

led to an increase in reactive oxygen species and mitochondrial superoxide, 

hyperpolarization of the mitochondrial membrane, as well as increased mitochondrial 

content at all tested times. However, the retene was only able to induce cell death in 

the greatest concentration used and over a 72-hour period. From these results, it is 

important to emphasize the reduction of emissions by biomass burning, searching for 

new control policies. In addition, the toxicity of the retene, a biomass burning marker, 

raises an alert about the inclusion of this compound in the risk assessment of polycyclic 

aromatic hydrocarbons (PAHs). 

Keywords: biomass burning, retene, oxidative stress, mitochondrial integrity, cell 

death  
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1. INTRODUÇÃO 

1.1.  Poluição atmosférica 

A poluição atmosférica é um fator de risco ambiental, e vários estudos 

envolvem esta temática. De fato, espera-se que a exposição a essa poluição se torne 

a maior causa ambiental de mortalidade prematura em todo o mundo até 2050, 

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

tradicionais para mortes prematuras, enquanto que a mortalidade de ambos devem 

cair durante o mesmo período (OECD, 2012). O efeito será ainda maior em países em 

desenvolvimento, que incluem o Brasil, Rússia, Índia, Indonésia, China e África do Sul 

(BRIICS), bem como outros países ao redor do mundo. Nessas nações, há um rápido 

crescimento ecônomico, como resultado da demanda por energia e aumento das 

expectivativas de bens materias, porém sem incrementar políticas públicas sobre o 

controle de emissão de poluentes por tais atividades  (WILKINSON et al., 2007). Além 

disso, possuem regiões densamente povoadas, as chamadas megacidades (Figura 

1). Portanto, esses locais combinam dois fatores de risco: as emissões concentradas 

de poluentes do ar e uma grande densidade de pessoas expostas (ZHU et al., 2012). 

 

Figura 1: Concentrações globais médias anuais de MP10 em 2009 por densidade populacional. Figura 
adaptada de REDDINGTON et al. (2015). 
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Qualquer forma de matéria ou energia com intensidade e em quantidade, 

concentração, tempo ou características em desacordo com os níveis estabelecidos é 

considerado como poluente atmosférico de acordo com a Resolução do Conselho 

Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) no03, de 28/06/1990. As fontes de poluição 

são numerosas;  algumas ocorrem de processos naturais e  outras são relacionadas 

a atividades antropogênicas. As que ocorrem naturalmente incluem a poeira da 

superfície da Terra (material crustal), sal do mar em zonas costeiras, e material 

biológico na forma de pólen, esporos e detritos animal ou vegetal. Em algumas áreas 

rurais, os incêndios florestais periódicos produzem grandes quantidades de poluentes 

(SEINFELD & PANDIS, 2016). Em ambientes urbanos, eles surgem principalmente 

como resultado da combustão de fontes móveis, como carros, ônibus, navios, 

caminhões e equipamentos de construção, e de fontes estacionárias, tais como fornos 

de aquecimento, usinas de energia e fábricas (WU et al., 2013; IELPO et al., 2014). A 

Figura 2 sumariza as principais fontes de poluição atmosférica. 

A população também pode ser exposta a poluentes no interior de suas 

residências, principalmente a partir de fumaça de cigarro, fontes de aquecimento 

doméstico (como chaminés) e fogão, mas também originados ao ar livre que 

facilmente penetram no ambiente interno (LEVY, DUMYAHN & SPENGLER, 2002; 

KLIUCININKAS et al., 2011). Logo, a exposição no interior de casas pode ser 

substancial, pois este é o lugar onde a maioria das pessoas passa a maior parte do 

seu tempo.  

É importante destacar que a poluição do ar é composta por gases e material 

particulado (MP, também chamado de aerossol). Este último, por sua vez, é o poluente 

que apresenta maior toxicidade (LODOVICI & BIGAGLI, 2011). Os componentes 

podem ser diretamente emitidos a partir de uma origem (aerossol primário) ou 

formados na atmosfera após um processo de reação entre os elementos do ar 

(aerossol secundário). Uma fração significativa dos poluentes, referida como 

partículas secundárias, é produzida por reações químicas na atmosfera; óxidos de 

azoto, dióxido de enxofre e de compostos orgânicos reagem com ozônio e de outras 

moléculas reativas (incluindo os radicais livres) para formar nitratos, sulfatos, e outras 

partículas (KELLY & FUSSELL, 2012).  
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Figura 2: Fontes de emissão de poluentes na atmosfera. Figura adaptada de ZHU et al. (2012) 

 Embora a maioria dos estudos de poluição atmosférica se concentram em 

emissões de combustíveis fósseis, sendo geralmente a fonte de poluição mais 

proeminente nos grandes centros urbanos, outros tipos de fontes também podem ter 

importantes efeitos negativos, como a queima de biomassa. No Brasil, as queimadas 

na Região Amazônica são responsáveis por grande parte das partículas emitidas na 

atmosfera, com valores que podem ultrapassar os limites observados em centros 

urbanos (CARMO et al., 2010). Essas emissões contribuem significativamente  para 

a alteração da composição química da atmosfera (REDDINGTON et al., 2016), assim 

como a saúde da população (GONÇALVES, CASTRO & HACON, 2012). Então, há 

uma urgente necessidade de estudos voltados para as questões de queima de 

biomassa no Brasil. 
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1.2. Região Amazônica e queima de biomassa 

O bioma Amazônia ocupa cerca de 40% do território brasileiro. Ele se espalha 

pelos estados do Pará, Amazonas, Amapá, Acre, Rondônia e Roraima e uma seção 

do Maranhão, Tocantins e Mato Grosso. Ele também inclui terras em países vizinhos 

como a Guiana, Guiana Francesa, Suriname, Venezuela, Equador, Peru e Bolívia. 

A Amazônia é conhecida por conter a maior biodiversidade do mundo, com 

milhares de espécies animais e vegetais, bem como microorganismos. Além da 

variedade de vida, a região inclui um grande número de rios, que representam as 

maiores reservas de água na superfície do mundo. Na Amazônia, o nível de 

precipitação e a temperatura são altos (normalmente entre 30°C e 35°C). É o chamado 

clima equatorial úmido, que é típico de regiões próximas ao equador (ARTAXO et al., 

2013). 

Nos últimos 30 anos, a Amazônia sofreu uma intensificação das atividades 

antropogênicas na floresta, como o desmatamento e exploração florestal, e em 

particular nas bordas da floresta, denominado arco do desmatamento, devido à 

crescente expansão da agropecuária e do processo de urbanização (DAVIDSON et 

al., 2012; RIZZO et al., 2013). Os incêndios se tornaram muito mais frequentes e mais 

graves devido ao uso intensivo de fogo para converter áreas de vegetação natural em 

campos agrícolas e de pastagem (CANO-CRESPO et al., 2015).  

Durante secas extremas, que ocorrem durante o El Niño ou como consequência 

do aquecimento do Atlântico Norte tropical, a frequência de incêndios florestais 

aumenta, por vezes, aumentando a área queimada por uma ordem de grandeza, como 

em  ocorreu em 1998. (ASNER; ALENCAR, 2010). Em condições naturais, o número 

de partículas finas inaláveis na Amazônia é de cerca de 200 a 300 partículas/cm3 

(MARTIN et al., 2010). No entanto, durante a estação seca, quando há menores taxas 

de precipitação, as condições atmosféricas mudam devido às emissões de partículas 

em larga escala resultantes da queima de biomassa. Neste cenário, o número de 

partículas aumenta significativamente, com cerca de 15.000 a 30.000 partículas/cm3 

(ARTAXO et al., 2002). Nos últimos 15 anos, a Amazônia passou por secas extremas 

em 2005, 2007 e 2010. Nestes anos, a região apresentou maiores números de focos 

de incêndios e emissão de poluentes em comparação com os outros anos 

(REDDINGTON et al., 2015).   
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Uma grande quantidade de poluentes gerados pelas queimadas cobre todo o 

arco do desmatamento da Amazônia. Contudo, esse aerossol pode ser deslocado por 

massas de ar e se estender por milhares de quilômetros distantes da origem, cobrindo 

a América do Sul, com efeitos significativos na saúde da população. Estima-se que as 

áreas próximas às queimadas possuem o maior risco para a saúde, enquanto que a 

maioria das mortes prematuras em número absoluto ocorrem fora da Amazônia por 

causa desse transporte atmosférico da fumaça para regiões mais densamente 

povoadas (REDDINGTON et al., 2015). Logo, a exposição humana às queimadas não 

ocorre necessariamente no local onde o foco da queima está presente. 

 Os potenciais efeitos dos aerossóis provenientes de queima de biomassa sobre 

a saúde tem sido pouco estudados quando comparados aos dos centros urbanos. 

Alguns trabalhos associaram uma elevada frequência de atendimentos emergenciais 

e internações por doenças respiratórias em períodos de maior número de incêndios 

floretais na Amazônia (CARMO et al., 2010; IGNOTTI et al., 2010). É necessário 

considerar que, no norte do Brasil, há povoados remotos com difícil acesso a um 

limitado número de redes de atendimentos e hospitais nos centros urbanos, o que 

dificulta ainda mais os estudos nessa região. 

 Dentre os componentes que contribuem para a toxicidade da poluição por 

queima de biomassa, pode-se destacar o MP.  

1.3. Material particulado (MP)  

O MP ou aerossol representa uma mistura complexa de componentes sólidos 

e líquidos presentes no ar, que podem variar substancialmente na composição e 

tamanho, dependendo da fonte de emissão e das condições meteorológicas 

prevalecentes (HEI, 2002). A composição e o tamanho destas partículas determinam 

o potencial de deposição no trato respiratório e os efeitos para a saúde que estão 

associados com a exposição (NEMMAR et al, 2013) .  

As partículas são classificadas de acordo com o seu tamanho, que podem 

variar de 0,005 μm a 100 μm de diâmetro. Quanto menor for o tamanho da partícula 

maior é o seu potencial para penetrar no trato respiratório (Figura 3).  
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Figura 3: Distribuição do material particulado nas vias aéreas com relação ao seu tamanho 
aerodinâmico. Figura adaptada de NEMMAR et al. (2013). 

O maior número de partículas está dentro da faixa de tamanho ultrafino, 

consistindo em MP com um diâmetro de 0,1 μm ou menos (MP0,1). Estas partículas 

ultrafinas (UFPs) dominam a área de superfície do material particulado, porém não 

contribuem com grandes quantidades para a massa do MP. Esta fração de tamanho 

surge em grande parte das emissões primárias de combustão e partículas 

secundárias produzidas por processos de conversão de gás-para-partícula. Por serem 

instáveis, elas se transformam em partículas maiores por meio de coagulação e 

condensação. UFPs apresentam uma ameaça à saúde, em particular porque o 

pequeno tamanho permite maior penetração no pulmão e capacidade de ultrapassar 

a barreira entre os alvéolos e o vasos sanguíneos (KELLY & FUSSELL, 2012; WU et 

al., 2015; IELPO et al., 2014).  
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O MP fino consiste em partículas que possuem um diâmetro de entre 0,1 e 2,5 

μm e isto, em conjunto com o MP ultra-fino, é designado MP2,5. Devido à sua 

capacidade de penetrar na região de troca gasosa alveolar dos pulmões, o MP2,5 

também é referido como partículas respiráveis. A fração de partículas grossas 

consiste em partículas tendo diâmetros superiores a 2,5 μm. Elas podem variar em 

tamanho até 100 μm, pois as partículas maiores são pesadas demais para 

permanecer no ar. Considerando que essa fração contribui muito pouco para o 

número absoluto de partículas, elas agregam a maior parte da massa total do 

aerossol. O MP10 indica todo o MP (ou seja, frações ultra-finas, finas e grossas) tendo 

um diâmetro menor ou igual a 10 μm. Esse pode escapar das defesas iniciais do nariz 

e garganta e penetrar para além da laringe, depositando ao longo das vias aéreas no 

tórax. O Quadro 1 nos fornece um sumário das principais características do MP por 

fração de tamanho (KELLY & FUSSELL, 2012; WU et al., 2013; IELPO et al., 2014). 

Vários estudos epidemiológicos têm mostrado uma associação entre a 

exposição a elevados níveis de MP com o aumento da mortalidade diária e a 

exarcebação de sintomas de certas doenças cardiorespiratórias (ATKINSON et al., 

2014; LIPPMANN et al., 2013). De tal forma, padrões de qualidade de ar foram 

necessários para definir legalmente limites máximos para as concentrações de 

componentes atmosféricos, garantindo proteção à saúde da população e prevendo o 

mínimo de efeito adverso sobre o meio ambiente. A Organização Mundial de Saúde 

considera que o limite da exposição diária aceitável para partículas grossas é de 50 

μg/m3 de ar, enquanto que para as partículas finas cai para 25 μg/m3 em um período 

de 24 h (WHO, 2005). Porém, na legislação brasileira vigente estabelecida pelo 

CONAMA, esses valores são três vezes maiores, e ainda não é considerada o MP2,5 

e a grande variedade de compostos presentes na atmosfera, como os componentes 

orgânicos.  

 

 
 

 
 



Introdução_______________________________________________________________ 

Milena Simões Peixoto                                              Pós-graduação em Bioquímica (UFRN) 

23  

Quadro 1: Sumário das principais características do material particulado por fração de 
tamanho.  

Tamanho das 

partículas 

Características 

Principais propriedades Principais fontes de 

emissão 

Partículas 

ultrafinas (≤ 0,1 μm 

em diâmetro) 

MP principalmente primário. 

De curta duração na 

atmosfera. 

Impactos locais. 

Produzido por queima de 

combustíveis fósseis. 

As partículas podem ser 

inaladas profundamente. 

Emissões de veículos a motor 

(gasolina e diesel) 

Partículas finas (≤ 

2,5 μm em 

diâmetro) 

Combinação de formação  

primária e secundária. 

Produzido por combustão a 

lenha e combustíveis 

fósseis. 

As partículas podem ser 

inaladas profundamente. 

Queima de biomassa, 

veículos a motor, processos 

industriais e combustões 

Partículas grossas 

(entre 2,5 e 10 μm 

em diâmetro) 

PM principalmente primário. 

Respondem por cerca de 

metade das PM10 em uma 

base de massa. 

Poeira geológica, óleo de 

freio e desgaste de pneus, 

queima de lenha residencial e 

veículos a motor. 

Fonte: KELLY & FUSSELL, 2012; WU et al., 201; IELPO et al., 2014 

A adoção de políticas eficazes para controlar os níveis de emissão de MP é um 

desafio, uma vez que estas políticas irão questionar o nosso padrão consumista e 

nossa dependência em veículos motorizados pessoais. A produção de energia, a 

agropecuária e a indústria automobilística representam enormes interesses 

econômicos, incorporados a nossa cultura (REDDINGTON et al., 2015). Assim, uma 

boa pesquisa científica é necessária para fornecer a base para a implementação de 

políticas que visam controlar agentes ambientais nocivos, ajudando a sociedade a 

decidir um curso de ação, uma vez que o aparente dilema entre a preservação da 
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saúde humana e do crescimento econômico se torne mais apreciado. Na verdade, os 

governos que investem mais em cuidados de saúde têm padrões de qualidade do ar 

mais rigorosos, provavelmente devido a uma maior consciência governamental dos 

efeitos adversos da poluição do ar e da consequente criação de medidas de controle 

de emissão de poluentes para evitar o aumento de custos saúde (VAHLSING & 

SMITH, 2012). Neste contexto, seria interessante realizar pesquisas científicas em 

áreas focais de poluição do ar para introduzir políticas públicas que visam reduzir o 

problema.  

Um novo conjunto de questões levantados por pesquisadores é sobre as 

características e toxicidade dos diferentes componentes da mistura, que variam 

dependendo da fonte. Essa variação na composição do MP está associada uma 

variadade de respostas biológicas e efeitos na saúde (BONETTA et al., 2009; KELLY 

& FUSSELL, 2012; JOHN et al., 2014).  

1.3.1. Composição do material particulado 

Em termos de composição, a fração grossa é geralmente dominada por 

partículas de poeira e geológicas do solo (de fazendas, pedreiras, minas, vulcões) e 

outras partículas de origem natural (sais do mar, pólen, mofo, esporos, entre outros) 

(IELPO et al., 2014; WU et al., 2013). Além disso, ainda são encontradas bactérias, 

endotoxinas e lipopolissacarídeos na constituição do MP10 (GANGAMMA, 2014).  Por 

outro lado, o MP fino e ultrafino são principalmente produtos de combustão e, portanto, 

contêm compostos tais como o carbono elementar, compostos orgânicos, sulfatos, 

nitratos, ácidos e metais que são mais prejudiciais para a saúde (CHO et al., 2009). 

Uma grande fração de MP ambiental em muitas áreas é derivado de processos 

de combustão e, como tal, contém quantidades significativas (até 80 e 90% de massa 

UFP) de carbono elementar (CE; também chamado de Black Carbon ou fuligem) e 

compostos orgânicos (CHOW & WATSON, 2007). O aerossol orgânico também 

provém de fontes biológicas (como vírus, grãos de pólen e detritos vegetais). Uma 

parte pode ter origem secundária, formada a partir da oxidação de hidrocarbonetos de 

emissão biogênica (por exemplo, monoterpenos) e antropogênica (por exemplo, 

hidrocarbonetos policíclicos aromáticos). Apesar de que a fração orgância constitui 

uma parte considerável da massa de partículas eliminadas no ambiente, há grandes 

incertezas a respeito de suas contribuições para os efeitos na saúde humana, 
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principalmente devido a sua natureza heterogênea complexa, que não está bem 

caracterizada na maioria dos cenários geográficos. Mais de 200 espécies orgânicas 

foram identificadas em MP atmosféricos, incluindo alcanos, alcenos, compostos 

aromáticos, compostos oxigenados (incluindo aldeídos, cetonas e ácidos 

carboxílicos), os compostos aminados, os hidrocarbonetos policíclicos aromáticos 

(HPA) e seus derivados, como nitro- e oxi-HPAs (SEINFELD & PANDIS, 2016). Além 

disso, a complexidade das inter-relações entre as fontes de emissão e seus 

componentes aumenta o desafio atual na criação de grupos de compostos com base 

na atividade biológica e/ou metas para fins regulamentares. A tarefa de identificar a 

toxicidade potencial dos componentes orgânicos específicos é ainda mais complicada, 

uma vez que pode ser submetida a modificações químicas que podem alterar a sua 

capacidade de induzir efeitos biológicos  (BILLET et al., 2007; PENNING, 2014). A 

avaliação de risco desses compostos parte do prediposto que as classes similares 

possuem um mecanismo de ação comum e um efeito aditivo. Contudo, foi 

demonstrado que interações binárias entre os componentes possuem um efeito 

sinérgico ou antagônico, dependendo de suas caracteríticas (JARVIS et al., 2014), o 

que torna ainda mais complicado as análises.   

Dentre os compostos orgânicos citados acima, serão destacadas informações 

sobre os HPA e os seus derivados, mais especificamente o benzo(a)pireno e o reteno, 

compostos selecionados para esse estudo. 

1.3.1.1. Hidrocarbonetos policíclicos aromáticos  

Os HPA possuem dois ou mais anéis aromáticos simples ou fundidos com um 

par de átomos de carbono compartilhados entre os anéis nas suas moléculas. São 

compostos constituídos por átomos de carbono e hidrogênio. As características gerais 

dos HPAs são: elevados pontos de fusão e de ebulição, baixa pressão de vapor e 

solubilidade aquosa bastante baixa, a qual tendem a diminuir com o aumento do peso 

molecular, enquanto que a resistência à oxidação e de redução aumenta. Por serem 

compostos altamente lipofílicos, são diluídos em solventes orgânicos e possuem uma 

grande capacidade de difusão através de membranas celulares, ou seja, sua 

biodisponibilidade após a ingestão e/ou inalação é significativa. (SEINFELD & 

PANDIS, 2016).  
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Embora os efeitos na saúde de HPA individuais não sejam exatamente iguais, 

17 HPAs foram identificados como sendo de maior relevância no que diz respeito ao 

potencial de exposição e os efeitos adversos para a saúde em seres humanos (perfil 

emitido pela Agência de Registro Substâncias Tóxicas e Doenças - ATSDR): 

acenafteno, acenaftileno, antraceno, benz(a)antraceno, benzo(a)pireno, 

benzo(e)pireno, benzo(b)fluoranteno, benzo(g,h,i)perileno, benzo(j)fluoranteno, 

benzo(k)fluoranteno, criseno, dibenzo(a,h)antraceno, fluoranteno, fluoreno, 

indeno(1,2,3-c,d)pireno, fenantreno e pireno (Figura 4). 

 

Figura 4: Hidrocarbonetos policíclicos aromáticos de relevância sobre efeitos adversos na saúde 
humana registrados pela Agência de Registro Substâncias Tóxicas e Doenças - ATSDR.  

A principal via de exposição na população em geral aos HPA é pela respiração 

do ar ambiental, por alimentos e água contaminados e por fumaças de cigarros e 

lareiras. O fumo do tabaco contém uma variedade de HPA, tais como benzo(a)pireno, 

e mais de 40 agentes conhecidos como cancerígenos aos humanos (SADEU & 

FOSTER, 2013).  Além disso, a principal fonte de HPA é a combustão incompleta de 

material orgânico, tal como carvão, petróleo e madeira (GASPAROTTO et al., 2013; 

VICENTE et al., 2015).  

Dado que os HPA podem ocorrer com diferentes composições em misturas 

complexas, compreender a dinâmica do metabolismo e os possíveis efeitos sobre a 

toxicidade desses compostos é um avanço necessário para impactar com precisão e 

orientar estratégias de remediação. Uma vez que eles entram no organismo, os HPA 
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exigem uma ativação metabólica por enzimas específicas com vários passos. O 

sistema de enzimas primariamente responsável pelo metabolismo de HPA é o sistema 

de oxidase de função mista. A primeira reação é uma epoxidação. Epóxidos de HPA 

podem, então, ser conjugados com glutationa, e esta é considerada como uma reação 

de desintoxicação verdadeira. Os epóxidos que não são conjugados com glutationa 

são convertidos em fenóis e dióis. Estes metabólitos de HPA às vezes não são 

suficientemente polares para serem excretados e, portanto, devem ser conjugados 

com ácidos glucurônico ou sulfúrico para permitir a excreção (SHIMADA & FUJII-

KURIYAMA, 2004; SPINK et al., 2008; ZHANG et al., 2012). A Figura 5 utiliza como 

exemplo o benzo(a)pireno para resumo das vias de metabolização. 

 

Figura 5: Três vias de ativação metabólica da hidrocarbonetos policíclicos aromáticos. (Benzo(a)pireno 
é usado como exemplo). Figura adaptada de ZHANG et al., 2012. 

 Embora os HPA não-metabolizados possam ter efeitos tóxicos, seus 

metabólitos ativos possuem maior capacidade de  se ligarem a proteínas celulares e 

DNA. As perturbações bioquímicas e os danos celulares resultantes podem levar a 

mutações, malformações do desenvolvimento, tumores e câncer (BOSTRÖM et al., 

2002; DEMETRIOU et al., 2012). Com base nas evidências disponíveis, tanto a 

Agência Internacional de Investigação do Câncer (IARC, 2010) quanto o US EPA 

classificaram um número de HPA como carcinogênicos para os animais, incluindo os 

seres humanos. A EPA classificou sete HPA como prováveis carcinogênicos aos 

humanos: benz(a)antraceno, benzo(a)pireno, benzo(b)fluoranteno, 
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benzo(k)fluoranteno, criseno, dibenzo(a,h)antraceno e indeno(1,2,3-c,d)pireno. Logo, 

estudos de avaliação de compostos isolados são de interesse para a sua 

classificação. 

1.3.1.1.1. Benzo(a)Pireno 

Benzo(a)pireno (B(a)P) é um hidrocarboneto policíclico aromático com a 

fórmula C20H12. O composto é um dos benzopirenos, formado por um anel de benzeno 

fundido com pireno, e é o resultado de uma combustão incompleta, a temperaturas 

entre 300°C e 600°C. Seus metabólitos são mutagênicos e altamente carcinogênicos, 

e ele está listado como carcinogênico do Grupo 1 pela IARC. Seu mecanismo de ação 

genotóxico envolve o metabolismo de espécies altamente reativas que formam adutos 

covalentes com DNA. Estes adutos de DNA induzem mutações no oncogene K-ras e 

o gene supressor de tumor TP53 em neoplasias de pulmão humano, e em genes 

correspondentes em tumores pulmonares de camundongos. A exposição ao 

benzo(a)pireno também induz outros efeitos genotóxicos, incluindo troca de 

cromátides irmãs, micronúcleos e danos no DNA ( GENIES et al., 2013; BRINKMANN 

et al., 2016; SHAHID et al., 2016). 

 O benzo(a)pireno, que se acredita ser um dos HPA mais tóxicos, já foi bem 

caracterizado pelo ponto de vista toxicológico. No entanto, poucas informações estão 

disponíveis para a maior parte dos outros da mesma classe. Pelo fato de que a maioria 

das concentrações aceitáveis de diferentes HPA ainda não foram definidas, o B(a)P é 

utilizado como padrão de monitoramento para as misturas complexas. Várias 

abordagens têm sido desenvolvidas para obter uma avaliação mais precisa do 

potencial de risco de exposição a uma mistura complexa de HPAs utilizando fatores 

de equivalência baseado no B(a)P. Uma delas é o fator de equivalência tóxica (TEF) 

(JUNG et al., 2010; CÁLLEN et al., 2012). A mutagenicidade de um HPA individual em 

relação ao B(a)P é avaliada utilizando o fator de equivalência mutagênica (MEF) 

proposto por Durant et al. (1996, 1999).  Os valores de TEF e MEF combinados com as 

concentrações dos HPA atmosféricos têm sido utilizados para calcular os quocientes 

equivalentes tóxicos (TEQ) e mutagênicos (MEQ) em amostras ambientais. Dessa forma, 

além do risco de exposição do B(a)P, é possível calcular o risco de exposição para outros 

HPAs que também causam danos à saúde (JUNG et al., 2010; CALLÉN et al., 2012). 
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1.3.1.1.2. Reteno 

Reteno é um HPA de forma molecular C18H18. Ocorre naturalmente nos óleos 

obtidos pela destilação de madeiras resinosas. Ele é derivado da degradação de 

diterpenos biologicamente produzidos principalmente por árvores coníferas. A 

presença de vestígios de reteno no ar é um indicador de incêndios florestais. Além 

disso, é um dos principais produtos da pirólise de árvores coníferas (RAMDAHL, 1983; 

SEINFELD & PANDIS, 2016) .  

O reteno é um HPA marcador de queima de biomassa (ENGLING et al., 2014; 

AL-NAIEMA et al., 2015;). Inclusive, nas amostras de Porto Velho utilizadas pelo 

grupo, ele foi o HPA com maior concentração dentre os identificados (DE OLIVEIRA 

ALVES, 2015). Diferentemente de outros HPA homocíclicos que são considerados 

como poluentes prioritários pela EPA, o reteno não está incluso na avaliação do risco. 

Além disso, não há muitos trabalhos que associam a exposição deste poluente na 

atmosfera à saúde humana. É importante destacar que, em trabalhos anteriores do 

grupo, os dados obtidos no teste cometa mostrou que o reteno foi capaz de causar 

danos no DNA nas células epiteliais do pulmão humano (A549) (DE OLIVEIRA 

ALVES, 2015). Este resultado representa uma alerta para maiores investigações e 

reavaliações, pois este composto emitido por queimadas pode potencializar os efeitos 

genotóxicos observados neste estudo. 

Ressalta-se que o reteno também é encontrado em sedimentos aquáticos. Na 

pesquisa realizada por MARIA & CORREIA (2005), os autores demonstram que este 

HPA foi genotóxico no estudo com Anguilla anguilla L., aumentando a atividade 

hepática destes peixes após a exposição. Outros trabalhos também alertam sobre os 

danos tóxicos detectados em testes com peixes após a exposição ao reteno  

(HODSON et al., 2007; SCOTT; HODSON, 2008; VEHNIÄINEN et al., 2016). 

1.4. Impactos do material particulado na sáude humana 

A poluição do ar, incluindo o MP ambiental, foi listada como um dos dez 

principais fatores de risco global no desenvolvimento de doenças em 2010 (LIM et al., 

2012). A maioria destas doenças é devido a eventos respiratórios e cardiovasculares 

(TURNER et al., 2011; KIM et al., 2014; TO et al., 2015;), mas o câncer também 

aparece em destaque (POPE et al., 2011). Estudos estimam que a fração do MP 

sozinho causa um excesso de 3,1 milhões de mortes no mundo como resultado das 
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doenças cardiopulmonares e câncer de pulmão em adultos e infecções respiratórias 

agudas em crianças (LIM et al., 2012).  

 A exposição ao MP pode levar a uma variedade de efeitos na saúde. Ele diminui 

a função pulmonar, aumenta os sintomas da asma e doenças obstrutivas crônicas e 

aumenta o número de hospitalizações e mortalidade por doenças cardiorespiratórias 

(POPE et al., 2011; POWELL et al., 2015; SARNAT et al., 2015). Esses efeitos tem 

sido associados a ambas as exposições de curto e longo prazo ao MP. Mesmo uma 

exposição de algumas horas pode agravar doenças pulmonares, provocando ataques 

de asma e bronquite aguda, além de aumentar a susceptibilidade a infecções 

respiratórias, principalmente em crianças (WILLIAMS, 2011; ELLIOTT, HENDERSON 

& WAN, 2013; ZHAO et al., 2014; BALDACCI et al., 2015). De fato, estudos têm 

associado a exposição ao MP urbano com o aumento de mortalidade infantil (BELL, 

ZANOBETTI & DOMINICI, 2013; YORIFUJI, KASHIMA & DOI, 2016). Em pessoas 

com histórico de doença cardíaca, essas exposições de curto prazo tem sido 

associadas a ataques cardíacos e arritmias (HONG et al., 2002; LANGRISH et al., 

2012; KIM et al., 2014;). Mesmo em jovens adultos saudáveis, um grupo de baixo 

risco, essas partículas podem levar a irritações e inflamação do tecido pulmonar.  

 O câncer de pulmão tem uma maior associação com a exposição prolongada à 

poluição do ar. Na verdade, com o aumento na exposição a altas concentrações de 

partículas, o câncer de pulmão torna-se proporcionalmente mais importante do que 

eventos cardiovasculares (POPE et al., 2011). Para a mortalidade por câncer de 

pulmão, os riscos subiram quase linearmente ao longo de toda a extensão de 

exposição ao MP2,5, enquanto que a curva de mortalidade cardiovascular se torna 

menos acentuada (POPE et al., 2002). Um relatório recente europeu combinou 17 

estudos de coorte de longo prazo em nove países europeus identificando uma 

associação de risco de desenvolvimento de câncer em 5 μg/m³ de MP2,5 de 1,55 

(RAASCHOU-NIELSEN et al., 2013). Há também um crescente corpo de evidências 

que associam a exposição a poluição do ar a um aumento do risco de câncer em 

outros tecidos, tais como a mama, tecidos hematopoiéticos e o trato urinário. 

(WHITWORTH, SYMANSKI & COKER, 2008; CHEN & BINA, 2012; COLLI, LEE & 

THOMAS, 2012; WEI, DAVIS & BINA, 2012) 
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Estudos têm investigado os aspectos físicos (em particular de tamanho) e a 

composição química das partículas que induzem efeitos nos seres humanos e outras 

espécies. Vários estudos epidemiológicos recentes em diferentes locais relataram 

associações entre vários efeitos para a saúde e componentes químicos das partículas 

para o qual as populações em estudo tinham sido expostas. Os resultados diferiram 

de estudo para estudo, geralmente dependendo de onde e quando o estudo foi 

conduzido. Por exemplo, alguns estudos epidemiológicos na Cidade do México e nos 

Estados Unidos encontraram efeitos para a saúde associados com a fração de 

partículas grossas (VALLE-HERNÁNDEZ et al., 2010; LI, WIEDIMYER & 

HANNINGAN, 2013; CHIRINO et al., 2015), mas estudos realizados no Canadá 

relataram que os efeitos de partículas finas predominam (CHEN et al., 2013; KISH et 

al., 2013). Em um estudo recente na Alemanha, ambos os níveis de partículas finas e 

ultrafinas foram associados a uma maior mortalidade (MICHAEL, MONTAG & DOOT, 

2013). Várias razões podem ser sugeridas para tais discrepâncias entre os estudos: 

(1) a natureza da MP varia em diferentes regiões com diferentes fontes, clima e 

topografia; (2) os estudos usam uma variedade de métodos estatísticos para avaliar 

os resultados; (3) os estudos podem utilizar diferentes medidas da MP (por exemplo, 

MP2,5 vs partículas ultrafinas); e (4) os estudos podem ter diferentes pontos de 

extremidade de saúde. 

1.4.1. Efeitos biológicos do material particulado 

A associação entre as concentrações do MP inalável e os seus efeitos sobre a 

saúde humana tem sido objeto de estudos de inúmeros grupos de pesquisas, porém 

ainda permanece em aberto a questão referente aos mecanismos biológicos 

envolvidos na gênese de algumas doenças humanas ligadas à poluição atmosférica 

(DEMETRIOU et al., 2012; DEMARINI, 2013;). É importante conhecer os mecanismos 

pelos quais as partículas inaladas podem ocasionar as doenças respiratórias, 

inclusive a ocorrência do câncer de pulmão. Os grandes desafios dos estudos 

relacionados aos mecanismos de ação dos aerossóis são: (1) identificar os compostos 

responsáveis pelos diversos efeitos da poluição atmosférica na saúde e (2) desvendar 

como estas partículas se comportam no organismo humano. São inúmeras as 

variáveis que podem influenciar a ocorrência de agravos à saúde (DEMETRIOU et al., 

2012; KELLY & FUSSELL, 2012). Porém, o primeiro passo é compreender como estas 
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partículas se comportam em nível celular e molecular. O Quadro 2 relaciona os grupos 

de compostos químicos e seus efeitos biológicos encontrados.  

Quadro 2: Componentes químicos do material particulado e seus efeitos biológicos. 

Componentes Principais elementos Efeitos biológicos descritos 

Metais Ferro, vanádio, níquel, 

cobre, platina e outros 

Podem provocar inflamação, causar 

danos no DNA e alterar a 

permeabilidade celular através da 

indução da produção de 

espécies reativas de oxigênio 

Compostos 

orgânicos 

HPA, alcanos, entres 

outros 

Alguns podem causar mutações e 

câncer; outros podem agir como 

irritantes e podem induzir reações 

alérgicas 

Compostos 

biológicos 

Vírus, bactérias e suas 

endotoxinas 

(lipopolissacarídeo), 

detritos animal e 

vegetal (tais como 

fragmentos de pólen), 

e esporos fúngicos 

Pólens de plantas podem desencadear 

respostas alérgicas nas vias aéreas de 

indivíduos sensíveis; vírus e bactérias 

pode provocar respostas imunes nas 

vias aéreas 

Íons Sulfato (geralmente 

como o sulfato de 

amónio), nitrato 

(geralmente de amónio 

ou de sódio), e a 

acidez (H+) 

Ácido sulfúrico em concentrações 

relativamente elevadas pode prejudicar 

a limpeza mucociliar das vias aéreas e 

aumentar resistência em pessoas com 

asma; acidez pode alterar a solubilidade 

(e disponibilidade) de metais e outros 

compostos adsorvidos  em partículas 

Adaptado de HEI, (2002) 

Os principais efeitos biológicos que o MP desencadeia são o estresse oxidativo 

e processos inflamatórios (Figura 6). Estudos demonstraram que células epiteliais das 

vias respiratórias expressam citocinas inflamatórias quando expostas ao MP 

ambiental (SILBAJORIS et al., 2011; ZHANG et al., 2014). Ademais, macrófagos 
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alveolares são recrutados, produzindo uma grande quantidade de espécies reativas 

de oxigênio (ERO) e de nitrogênio, além de liberar TNF-α e IL-1 após a exposição 

(MICHAEL, MONTAG & DOOT, 2013; VALAVANIDIS et al., 2013). Em adição ao 

estresse oxidativo gerado a partir da ativação de células inflamatórias, as ERO podem 

ser geradas diretamente da superfície de partículas, como subproduto das reações da 

CYP e a partir da produção mitocondrial (SHIRAIWA, SELZLE & PÖSCHL, 2012; 

JANSSEN et al., 2014;). Foi demonstrado que estas respostas podem ser potentes e 

até causar vários danos pulmonares depois de apenas uma única exposição em 

camundongos (RIVA et al., 2011). Este dano oxidativo está associado com o 

desenvolvimento primário da asma e doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC). 

Além disso, a exposição a longo prazo ao MP resulta na remodelação das vias aéreas 

e inflamação crônica (HOGG et al., 2004) 

 

 

 

Figura 6: Mecanismos celulares do material particulado que leva aumento de risco cardiorespiratório. 
Figura adaptada de MILLS et al. (2009).  

Além do estresse oxidativo e inflamação, o dano ao DNA é um dos principais 

mecanismos envolvidos na patogênese do câncer. Estudos demonstram que o MP é 

genotóxico e mutagênico  (DE OLIVEIRA ALVES et al., 2011, 2014; DE OLIVEIRA 

GALVÃO et al., 2014). O MP pode reagir diretamente  com o DNA formando ligações 

covalentes (adutos de DNA) (DUAN et al., 2016) ou até causar danos secundários 

através de ERO, formando bases oxidadas (AMBROZ et al., 2016). Em ambos os 
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casos, podem causar danos cromossômicos e mutações, que possivelmente levam a 

perda do controle do ciclo celular e instabilidade genômica (DEMETRIOU et al., 2012). 

1.4.1.1. Estresse oxidativo e função mitocondrial 

O estresse oxidativo resulta de um desequilíbrio entre a formação de ERO e a 

capacidade do organismo em retirar os intermediários reativos ou reparar o dano 

causados pelo mesmo (MAZZOLI-ROCHA et al., 2010).  Os danos oxidativos a 

macromoléculas celulares (como ácidos nucleicos, proteínas e lipídeos) estão 

associados ao desenvolvimento do câncer, doenças do trato respiratório e 

cardiovasculares, doenças neurodegenerativas, bem como o envelhecimento 

(ANDERSEN, 2004; RAASCHOU-NIELSEN et al., 2013; YANG; OMAYE, 2009). 

O MP, principalmente originados por combustão, contêm um determinado 

número de componentes que geram ERO por uma variedade de reações. Os mais 

importantes são os metais de transição com propriedades redox, radicais livres 

persistentes, reciclagem redox de quinonas, HPA e compostos orgânicos voláteis que 

podem ser metabolicamente ativados em ERO e reagir para formar adutos volumosos 

ou quebras nos filamentos de DNA (BRÄUNER et al., 2007; AMBROZ et al., 2016). 

Nos últimos anos uma série de publicações associaram a exposição ao MP da 

poluição do ar à oxidação de DNA em células, de tecidos, ou de seus metabólitos na 

urina de seres humanos e roedores. Foi investigado o efeito das partículas de 

exaustão de diesel ou MP ambiental em termos de nucleobases de DNA oxidados. No 

DNA nuclear e mitocondrial (mtDNA), uma lesão oxidativa induzida por radicais livres 

tem sido amplamente utilizada como um biomarcador predominante para o estresse 

oxidativo, o 8-oxo-7,8-diidroguanina (8-oxoGua), que pode ser medido 

quantitativamente por HPLC e GC-MS em amostras animais e em estudos de 

biomonitorização humana (PILGER & RÜDIGER, 2006; OHYAMA et al., 2007; 

VALAVANIDIS et al., 2013). 

Dado que as mitocôndrias desempenham um papel essencial no metabolismo 

energético celular, vários autores sugeriram que a disfunção mitocondrial é uma 

característica fundamental no desenvolvimento de doenças durante a exposição à 

poluição do ar (DELGADO-BUENROSTRO et al., 2013; MARCHINI et al., 2013).  

A principal função mitocondrial é a produção de energia através da cadeia 

transportadora de elétrons (CTE) (Figura 7). Elas oxidam hidrogênio alimentares 
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(carboidratos e gorduras) com O2 para gerar calor e ATP. Os elétrons doados de 

NADH e FADH2 (produtos de ciclo de Krebs) para complexos I e III da CTE, fluem em 

um gradiente redox ao complexo IV e, finalmente, a O2 para gerar H2O. Enquanto os 

elétrons passam para o interior da matriz mitocondrial durante o processo, o H+ é 

bombeado para fora e contra o gradiente a partir dos complexos I, III, e IV, criando um 

potencial na membrana (∆Ψm) interna muito negativo. A energia armazenada em 

∆Ψm é usado para sintetizar ATP: quando prótons fluem de volta para a matriz através 

de um canal de prótons no complexo V, ADP e Pi são conjugados, formando ATP 

(fosforilação oxidativa). Como todo processo depende do potencial gerado, o ∆Ψm 

pode ser considerado com uma medida indicativa de eficiência mitocondrial 

(MICHELAKIS, 2008). 

 

Figura 7: Produção de energia pela cadeia transportadora de elétrons na mitocôndria. Adaptado de 
(SUKUMAR et al., 2016) 

Após a exposição, o MP pode ser internalizado por células e se localizar no 

citoplasma e mitocôndria, alterando a função da última (GUALTIERI et al., 2009). Tem 

sido amplamente demonstrado que os efeitos do MP estão fortemente relacionados 

com a maior produção de ERO (SÁNCHEZ-PÉREZ et al., 2009; CHIRINO et al., 

2010;). A este respeito, os inibidores da cadeia de transporte de elétrons bloqueia a  

geração de ERO induzida pela exposição MP10 (KAMDAR et al., 2008). A associação 

entre a exposição ao MP10 e alterações mitocondriais também foi encontrada em 

trabalhadores expostos a altos níveis de MP10, o que causou danos no DNA 
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mitocondrial em células do sangue periférico (HOU et al., 2010). Aumento no conteúdo 

mitocondrial no tecido adiposo têm sido relatados após inalação de MP fino ambiental 

como mecanismo compensatório (XU et al., 2011). As mitocôndrias têm um papel 

central não só para o metabolismo celular, mas também como mediador dos efeitos 

celulares induzidos por MP. Elas são também necessárias para induzir a apoptose em 

células epiteliais alveolares expostas ao MP2,5 (SOBERANES et al., 2009). 

Recentemente, foi demonstrado que a exposição em camundongos ao MP10 induz 

modificações mitocondriais no miocárdio (GOLOMB et al., 2012). O conjunto desses 

resultados sugerem que a exposição ao MP pode causar alterações mitocondriais, 

porém não foram abordados mecanismos relacionando a função mitocondrial e a 

toxicidade do MP. 

1.4.1.2. Morte celular 

A exposição de células endoteliais dos alvéolos e das vias respiratórias aos 

poluentes induz uma série de efeitos citotóxicos, tais como o dano oxidativo e até 

mesmo a morte das células (FRANCO et al., 2009; DENG et al., 2013, 2014;). Há 

vários processos de morte celular, como: apoptose, necrose, autofagia, catástrofe 

mitótica e outros (GALLUZI et al., 2012). Para este trabalho, serão destacados os três 

primeiros.  

A apoptose é um processo de morte celular programada que é fundamental 

para o desenvolvimento, defesa do hospedeiro e prevenção de doenças malignas, 

inclusive nos pulmões (FADEEL & ORRENIUS, 2005). Até a presente data, as 

evidências indicam que existem duas principais vias apoptóticas: a via do receptor de 

morte ou extrínseca, e a via intrínseca ou mitocondrial. A via extrínseca da apoptose 

é representada pela ativação dos receptores da família TNF e caspase-8 iniciadora 

(LAVRIK, GOLKS & KRAMMER, 2005). Na via mitocondrial (intrínseca), a disfunção 

mitocondrial induz uma mudança no ∆Ψm, a ativação da família de proteínas pró/anti-

apoptóticas Bcl-2  (por exemplo, Bcl-2, Bcl-XL , Bax e Bid) e caspase-9 (GROSS, 

MCDONNELL & KORSMEYER, 1999; BRUNELLE & LETAI, 2009; HUTTEMANN et 

al., 2012). Ambas as vias apoptóticas resultam em um aumento das caspases efetoras 

-3 e -7, que conduzem à ativação de poli(ADP-ribose)polimerase (PARP), um 

substrato conhecido de caspase-3. Esta clivagem conduz finalmente às alterações 

morfológicas e bioquímicas que são características de células em apoptose 

(BUDIHARDJO et al., 1999; BRENTNALL et al., 2013;). Os efeitos citotóxicos de 
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exposição ao MP que levam à apoptose em células epiteliais do pulmão têm sido 

extensivamente demonstrados (SADEU & FOSTER, 2013; VISALLI et al., 2015; Y LIU 

et al., 2015) 

A morte celular por necrose é morfologicamente caracterizada por um ganho 

no volume da célula (oncosis), inchaço das organelas, ruptura da membrana 

plasmática e subsequente perda de conteúdo intracelular (ZONG & THOMPSON, 

2006). Durante muito tempo,  a necrose foi considerada meramente como uma forma 

acidental e descontrolada de morte celular, mas há evidências de que a execução de 

morte celular por necrose pode ser finamente regulada por um conjunto de vias de 

transdução de sinal e mecanismos catabólicos (GOLSTEIN & KROEMER, 2007). Por 

exemplo, receptores de domínio de morte (TNFR1, Fas/CD95 e TRAIL-R) e 

receptores tipo Toll (TLR3 e TLR4) foram demonstrados como desencadeadores da 

necrose, em particular na presença de inibidores de caspase (CHAN, LUZ & 

MORIWAKI, 2015). Esses receptores de morte dependem do complexo de quinases 

RIP1/RIP3 para a transdução do sinal em direção à necrose (DAS et al., 2016). 

Diversos mediadores, organelas e processos celulares têm sido implicados na morte 

celular por necrose, incluindo: alterações mitocondriais (desacoplamento, a produção 

de ERO e óxido nítrico e permeabilização da membrana mitocondrial), alterações do 

lisossoma (permeabilização da membrana lisossomal), alterações nucleares 

(hiperativação de PARP-1), degradação dos lipídeos (após a ativação de fosfolipases, 

lipoxigenases e esfingomielinases), aumentos na concentração citosólica do cálcio e 

ativação de proteases (por exemplo, as catepsinas e calpaínas) (WALLACH et al., 

2016). Embora não exista um consenso geral sobre a utilização desta expressão, 

alguns autores propuseram o termo 'necroptosis' para indicar necrose regulada em 

oposição a acidental (GALLUZI et al., 2012).  

A autofagia é um processo de degradação subcelular fisiológico que  decompõe 

proteínas dobradas, complexos de proteínas e organelas disfuncionais em células 

eucarióticas (MIZUSHIMA & KOMATSU, 2011). Estes materiais citoplasmáticos são 

sequestrados em vesículas de dupla membrana, conhecido como autofagossomos, e 

subsequentemente fundidas com lisossomos, onde são degradados por hidrolases. 

Na formação do autofagossomos, estão envolvidos os genes relacionados com a 

autofagia (ATG), tais como atg5, atg12, beclin 1, as proteínas associadas a 

microtúbulos de cadeia leve 3 (LC3), entre outras moléculas (KIMURA, NODA & 
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YOSHIMORI, 2007; YANG & KLIONSKY, 2010). A LC3 é uma proteína central na via 

autofágica onde age na seleção do substrato e na biogenesis do autofagossomo, 

utilizada como marcador de autofagossomos maduros. A porção C-terminal da 

proteína LC3 recém-sintetizada (LC3-I) é hidrolizada por uma protease de cisteína, a 

ATG4B, na qual expondo a Gly120. A isoforma LC3-I, através de uma série de 

ubiquitinizações,  torna-se conjugada com um lipídio, fosfatidiletanolamina. Essa 

forma modificada, referido como LC3-II, está envolvida nons eventos de expansão e 

fusão do autofagossomo, formando a membrana (KRAFT et al., 2014). Autofagia pode 

ser considerada uma resposta adaptativa ao estresse, contribuindo para a 

homeostase celular e verificou-se ser ativada durante várias condições patológicas, 

assim como a execução de uma morte celular independente de caspase (ABOUNIT, 

SCARABELLI & MCCAULEY, 2012; FOUGERAY & PALLET, 2014; VESSONI et al., 

2013). 

No estudo de DENG et al. (2014) foi demonstrado que diferentes concentrações 

de MP2,5 urbano (de 8 a 64 μg/cm2) causam uma diminuição significativa da viabilidade 

das células A549. No entanto, o processo apoptótico parecia não ser completamente 

ativado nas células expostas a 8 ou 16 μg/ cm2. Em contraste, a conversão de proteína 

LC3-I em LC3-II foi significativa nas células expostas nestas concentrações mais 

baixas. Assim, estes resultados sugerem que a autofagia desencadeada pelo MP2,5, 

que é independente da apoptose, pode contribuir para a citotoxicidade.  

A Figura 8 apresenta as vias bioquímicas das principais mortes celulares.  

 

Figura 8: Esquema representativo das vias bioquímicas das principais mortes celulares. Fonte: 
Autor(a) 
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1.5. Justificativa  

Apesar da grande quantidade de trabalhos relativos à poluição do ar, a maioria 

deles estão concentrados no impacto de combustíveis fosséis e indústrias em centros 

urbanos. Em particular na Amazônia, os efeitos na saúde humana estão mais 

associados ao MP atmosférico oriundo da queima de biomassa (CARMO et al., 2010; 

IGNOTTI et al., 2010). Mais de 10 milhões de habitantes são afetados negativamente 

na região de foco, e ainda podem ser somados os impactos nas populações de outras 

regiões, quando a fumaça é transportada para áreas distantes (IBGE, 2014). 

Somando a quantidade de emissão de poluentes e a ocupação humana, a queima de 

biomassa representa uma séria ameaça à saúde pública. Ainda assim, poucos 

estudos investigam os efeitos ocasiados pelas queimada, e são escassos os trabalhos 

avaliando os mecanismos envolvidos na toxicidade desse MP.  

 Dentre os componentes presentes no MP de queima de biomassa, os HPA se 

destacam devido a sua capacidade de gerar estresse oxidativo e dano ao DNA 

(DEMETRIOU et al., 2012). Muitos já foram classificados como carcinogênicos do 

Grupo 1 pela IARC, porém um de seus representantes, o reteno, ainda não faz parte 

da avaliação de risco. Apesar desse composto ser encontrado em concentrações altas 

em amostras de poluição por queima de biomassa, poucos trabalhos descrevem seus 

efeitos tóxicos. Assim, é importante avaliar os mecanismos envolvidos na toxicidade 

do reteno.  
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2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo Geral 

Compreender como as células epiteliais de pulmão humano (A549) respondem 

quanto ao estresse oxidativo, função mitocondrial e morte celular após a exposição à 

fração orgânica do MP oriundo da queima de biomassa na região amazônica e ao 

reteno, marcador de biomassa. 

2.2. Objetivos específicos 

 Avaliar a produção de espécies reativas intracelulares em células pulmonares 

expostas ao MP orgânico; 

 Avaliar a produção de superóxido mitocondrial induzidos pela fração orgânica 

do MP10; 

  Avaliar a autofagia através da observação da expressão e distribuição da 

proteína LC3 em células expostas ao extrato orgânico do MP10. 

  Analisar o potencial citotóxico do reteno e comparar com o benzo(a)pireno em 

diferentes concentrações e tempos de exposição.  

 Analisar a função e estabilidade mitocondriais de células expostas ao reteno; 

 Avaliar a formação de espécies reativas de oxigênio pelas células expostas ao 

reteno;  

 Identificar e quantificar os tipos de morte celular (apoptose e necrose) nas 

células pulmonares após a exposição ao reteno. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1. Cultura e tratamento das células 

A linhagem de células tumorais do epitélio pulmonar humano (A549) foi 

selecionada para  este estudo. A linhagem de células A549 foi desenvolvida pela 

primeira vez em 1972 por D. J. Giard, et al. através da remoção e cultura do tecido de 

câncer de pulmãodo tumor retirado de um homem caucasiano de 58 anos.   

Essa linhagem é amplamente utilizada in vitro para um modelo de célula epitelial 

pulmonar do tipo II para o metabolismo de drogas e transfecção.  

Esta é uma linhagem celular humana hipotriplóide com o número modal de 66 

cromossomos, ocorrendo em 24% das células. As células com contagens 

cromossômicas de 64 (22%), 65, e 67 também ocorrem em frequências relativamente 

altas; a taxa com ploidias maiores é baixa, em 0,4% das células. 

As células foram cultivadas em meio Dulbecco's Modified Eagle's Medium 

(DMEM) High Glucose  (LGC  Biotecnologia). O meio foi suplementado com 10 % de 

soro fetal bovino (Cultilab, Brasil) e 1% de solução de antibiótico/antimicótico 

(0,1mg/mL penicilina, 0,1mg/mL estreptomicina e 0,25 mg/mL fungizona) (Life 

Technologies, EUA).  A cultura foi mantida a 37ºC em atmosfera úmida com 5% de 

CO2. Após atingirem aproximadamente 80% de confluência, as células foram lavadas 

com solução salina de tampão fosfato (PBS) e soltas da superfície através da 

tripsinização (1X), em seguida, centrifugadas durante 5 min a 1500 rpm. O precipitado 

das células foi ressuspendido com meio basal. A suspensão das células A549 foi 

ajustada para uma concentração apropriada de acordo com o protocolo detalhado 

para os ensaios. Após aderência e crescimento celular por 24h, elas foram expostas 

a 200 μg.mL-1 e 400 μg.mL-1 (equivalentes a 15 e 30 μg.m-3 de MP10, respectivamente) 

do extrato orgânico do MP10 durante 24h e 72h. Em outros experimentos, as células 

foram expostas ao reteno (3,3 ng.mL-1, 10 ng.mL-1 e 30 ng.mL-1), com os controles 

positivos, benzo(a)pireno e HPAs a 10 ng.mL-1, por 24 h e 72 h. 

Nesse estudo, as células A549 foram expostas: 1) ao MP10 orgânico oriundo da 

queima de biomassa da região amazônica; 2) e ao composto marcador de biomassa, 

o reteno. Para facilitar a compreensão, a descrição da metodologia será dividida de 

acordo com o material de exposição utilizado. 
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3.2. Metodologia realizada utilizada para o estudo dos efeitos do extrato 

orgânico MP proveniente da queima de biomassa na Amazônia 

3.2.1. Área de estudo 

A amostragem foi realizada em uma reserva ecológica a 5 km ao norte da 

capital do Estado de Rodônia, Porto Velho, na latitude 08º 41’ 24” sul e longitude 63º 

52’ 12’’ oeste (Figura 9). Os efeitos da emissão de poluição urbana de Porto Velho no 

local de amostragem são mínimos devido a direção dos ventos em sentido sudeste 

na maior parte do ano (BRITO et al., 2014).  

 O município de Porto Velho, localizado a 08º 45’ 43’’ sul e 63º 54’ 14’’ oeste, 

encontra-se em uma área de bioma amazônico, situada entre a planície amazônica e 

o planalto central brasileiro, com relevo pouco acidentado (GONÇALVES, 2010). A 

região está situada no trajeto de dispersão dos poluentes gerados tanto em países 

vizinhos quanto na arco de deforestamento da Amazônia Brasileira que abrange  

desde o sudeste do Maranhão até o sudeste do Acre. Assim, a região é impactada 

pela interferências humanas associadas com o uso do solo e pelas queimadas 

(ARTAXO et al., 2013). 

 O clima predominante em Porto Velho é o tropical chuvoso, bem úmido e 

quente, com períodos de seca (julho a setembro) e chuva (janeiro a março) definidos. 

Os outros meses são considerados de transição entre esses dois períodos 

(GONÇALVES, 2010). Com temperatura máxima entre 30 oC e 34 oC e mínima de 17 

oC a 23 oC, a variação de temperatura no decorrer do ano varia entre 24oC e 26 oC.  A 

preciptação média anual no munípio é em torno de 1.400 a 2.500 mm, sendo 90% 

desta ocorrendo na estação chuvosa (SEDAM, 2016). 
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Figura 9: Mapa do Brasil indicando a região amazônica (em verde) e uma visão detalhada da cidade 
de Porto Velho e do local de amostragem. Figura adaptada de BRITO et al. (2014). 

  

3.2.2. Coleta do MP10 e extração do fração orgânica 

No local de amostragem, foram coletadas 23 amostras de MP no período de 

agosto/2011 a outubro/2011 (período de seca) utilizando filtros de fibra de quartzo (20 

x 25 cm). Os filtros foram coletados e trocados em uma média de 48 h. Nesta coleta 

foi utilizado um amostrador de alto volume (Hivol) - HVS 3000 – numa vazão 

aproximada de 1,13 m3.min-1 (Figura 10). A capota de separação é dotada de um 

conjunto de boqueiras que aceleram a coleta do ar para dentro da câmara de 

impactação. As partículas maiores que 10 μm ficam retidas em uma lâmina de impacto 
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de silicone. Logo, o MP10 é conduzido para fora da câmara e é direcionado para o filtro 

de coleta, onde essas partículas ficam retidas. 

 

Figura 10: Esquema de funcionamento do amostrador Hi Vol. Figura adaptada de QLD (2013) 

 Antes da amostragem, os filtros foram descontaminados por aquecimento a 800 

oC por 8 horas. Depois, foram pesados em uma balança específica de fibras de 

quartzo na Compainha de Tecnologia de Saneamento Ambiental (CETESB) em São 

Paulo, com condições de umidade controladas entre 30% e 40%. Cada filtro foi 

embalado individuamente em papel alumínio e levados para o local de estudo. Após 

a coleta dos filtros, os mesmos foram cuidadosamente embalados com papel alumínio 

e guardados em saco plático com fecho hermético. Foram armazenados a 4 oC para 

evitar perdas ou outras reações que possam interferir até a extração do material 

orgânico. 
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 A extração da fração orgânica foi realizada submentendo os filtros de fibra de 

quartzo a 3 ciclos de ultrasonificação com diclorometano (DCM) por um período de 30 

minutos. Após a extração da fração orgânica, o solvente foi evaporado utilizando 

rotavapor até 1 mL. No total, 23 filtros foram coletados e passaram por esse mesmo 

procedimento. Ao final, todos os extratos foram transferidos para o mesmo frasco. 

Com o intuito de garantir a quantidade exata de massa do material extraído, um frasco 

sem amostra contendo apenas 200 μL de DCM foi pesado em uma balança 

microanalítica eletrônica de precisão nominal 1 μg. Em seguida, no mesmo frasco 

utilizado anteriormente, o extrato orgânico extraído foi diluído em 200 μL de DCM e 

pesado novamente. A diferença de massa obtida é a quantidade de massa do material 

particulado orgânico extraído (VALLE-HERNÁNDEZ et al., 2010). Ao final, O DCM é 

evaporado com nitrogênio. Para a cultura de células, o MP é diluído em dimetilsufóxido 

(DMSO). 

3.2.3. Análise de ERO intracelular  

Determinou-se a geração de ERO intracelular medindo a conversão oxidativa 

de DCFH-DA (2',7'-diclorofluoresceína diacetato) para um composto fluorescente 

diclorofluorescina (DCF), baseado no protocolo de DENG et al. (2014) com 

modificações.  

Após a exposição, as células foram lavadas com PBS e soltas com tripsina por 

5 min a 37 oC.  Em seguida, adicionou-se meio basal com 10% de soro fetal bovino 

para inativar a ação da tripsina. Os conteúdos foram transferidos para o respectivo 

tubo cônico de 15 mL, e então centrifugados a 1500 rpm por 5 minutos. Após a 

centrifugação, o sobrenadante foi descartado e as células foram incubadas com 400 

μL de meio DMEM sem fenol contendo o corante DCFH-DA (Sigma-Aldrich, 35845) a 

1 μM durante 30 minutos a 37 oC. Após a incubação, as células foram lavadas duas 

vezes com PBS e ressuspendidas em 200 μL de PBS. A fluorescência foi medida por 

citometria de fluxo (Guava® easyCyte, EMD Millipore, USA).  

3.2.4. Geração de superóxido mitocondrial 

O reagente Red MitoSOX ™ foi usado para mensurar a produção de superóxido 

mitocondrial em células vivas. Ele permeia as células vivas onde seletivamente marca 

mitocôndrias e é rapidamente oxidado por superóxido em um produto fluorescente 

vermelho. A sua oxidação é um processo específico do superóxido mitocondrial e não 
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por outras espécies reativas de oxigênio  e espécies reativas de nitrogênio 

(MUKHOPADHYAY et al., 2007).  

Após a exposição, as células foram lavadas com PBS e soltas com tripsina por 

5 min a 37 oC.  Em seguida, adicionou-se meio basal contendo 10% soro fetal bovino 

para inativar a ação da tripsina. Os conteúdos foram transferidos para o respectivo 

tubo cônico de 15 mL, e então centrifugados a 1500 rpm por 5 minutos. Após a 

centrifugação, o sobrenadante foi descartado e as células foram incubadas com 400 

μL de meio DMEM sem fenol contendo o reagente MitoSOX™ Red (Life Technologies, 

M36008) com concentração final de 5 μM por 20 minutos a 37 oC. Então, as células 

foram lavadas duas vezes com PBS e ressuspendidas em 200 μL de PBS. A 

intensidade de fluorescência foi medida por citometria de fluxo (Guava® easyCyte, 

EMD Millipore, USA). 

3.2.5. Análise de formação de autofagossomos 

A formação de autofagossomos foi avaliada pela distribuição da proteína LC3. 

Seguindo os procedimentos de VESSONI et al. (2016), com algumas modificações, 

as células A549 foram cultivadas numa placa de 24 poços a 70% de confluência antes 

da transfecção. Então, as células foram transfectadas com um plasmídeo que codifica 

o marcador LC3 fundido com a proteína de fluorescência verde (GFP) 

(Addgene,  pBABE-puro mCherry-EGFP-LC3B, plasmid #22418). Quatro μg de 

plasmídeo foram diluídos em 200 μL de DMEM, também foi preparada uma solução 

de 5 μL de Lipofectamina™ 2000 com 200 μL de DMEM. Depois de 10 minutos, as 

duas soluções foram misturadas e incubadas por 20 minutos para promover a 

formação de complexos Lipofectamina:plasmídeo. Em seguida, 30 μL da solução 

contendo os complexos foram adicionados a cada poço com 500 μL de meio DMEM. 

As placas foram incubadas por 24 h até expressarem a proteína de fusão LC3-GFP. 

Antes dos tratamentos, as células foram selecionadas com 10 μM de puromicina. As 

células que não internalizaram os plasmídeos, não continham o gene de resistência a 

puromicina, logo elas morreram, sobrevivendo apenas as células recombinantes.  

As células transfectadas foram subcultivadas em uma placa de 24 poços com 

densidade de 2 x 104 células/poço. Após 24 h, as células foram expostas a 400 μg.mL-

1 de MP orgânico ou controle positivo, cloroquina (10 μM). Assim, nos tempos de 1 h, 

6 h, 24 h, 48 h e 72 h, a placa de 24 poços foi retirada da incubadora e colocada sob 
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um microcóspio de fluorescência, onde foram retiradas cerca de 20 fotos para cada 

tratamento. A autofagia foi quantificada com base nos números médios de padrões 

puntiformes  de GFP, exibindo coloração intensa, por cada célula, sendo contadas no 

mínimo 200 células para cada condição experimental. Essa avaliação foi realizada em 

triplicata. 

3.2.6. Extração de proteínas e Western Blot 

A avaliação da autofagia foi realizada através da análise de expressão da 

proteína LC3, via Western Blot. As células foram cultivadas em placas de 100 mm 

com densidade de  106 células/placa. Apenas foi utilizado o período de exposição de 

24h.  

Para a extração das amostras proteicas, as células foram homogeneizadas e 

incubadas no gelo com o tampão RIPA (10 mM Tris-HCl pH 7,4, 5 mM EDTA, 150 mM 

NaCl, 1% Triton X-100, 1% desoxicolato de sódio, 0,1% SDS), adicionado de coquetel 

de inibidor de proteases (Merck Millipore, Alemanha) e PMSF (concentração final: 

1mM) ou benzonase (Millipore), como anteriormente descrito (ANDRADE-LIMA; 

ANDRADE; MENCK, 2015). Após a incubação,  as  amostras  foram  centrifugadas  

(16000 g  por  20  minutos  a  4°C)  e  os sobrenadantes transferidos para novos tubos, 

armazenados a -20°C.  O método colorimétrico BCA (Pierce TM BCA Protein Assay 

Kit, Thermo Scientifiic, EUA) foi utilizado para a quantificação das amostras, com 

leitura a 562 nm após 30  minutos de  incubação a 37°C.   

As amostras proteicas foram aplicadas no gel SDS-PAGE em condições 

desnaturantes na concentração de 10% (2,5 mL  Tris  1,5 M  pH  =  8.8,  4 mL 

Acrilamida/Bisacrilamida 30%, 50 μL SDS 20%, 200 μL APS 10%, 3 μL Temed e 3,3 

mL água deionizada). As amostras foram desnaturadas a 95°C, juntamente com o 

tampão de amostra 4X (0,065 M Tris pH = 6,8, 10%  glicerol,  2%  SDS,  2%  ß -

mercaptoetanol,  0,002%  azul  de  bromofenol). Para cada amostra, foram aplicados 

30-50μg de proteína.  

A eletroforese  foi  realizada  sob  uma  voltagem  de  100  V,  com  Tampão  

de  Corrida (25nM Tris, 192nM glicina, 0,1% SDS em 1,8 L água deionizada). A 

transferência foi realizada para a membrana de nitrocelulose (Trans-Blot Transfer 

Medium, BioRad, EUA) por 90 minutos a 65 V, previamente  equilibrada  por  3  
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minutos  em  Tampão  de  Transferência  (800-900 mL Tampão de Corrida 1X, 10% - 

20% metanol, água deionizada QSP 1L).  

A coloração da membrana para verificar a eficiência da transferência foi 

realizada com a coloração de  Ponceau  S  (0,1 g Ponceau em 100 mL de  ácido 

acético 10%) e lavadas com água destilada. Em seguida, as membranas foram 

bloqueadas com  TBS  0,1%  Tween  20  (TBS  1X:  50 mM  Tris-HCl  pH  =  7,4,  150 

mM  NaCl) (TBS-T) acrescido de 5% leite (Molico) sob agitação por uma hora à 

temperatura ambiente.   

Os anticorpos primários utilizados foram o anti-LC3 (diluição 1:1000, L8918, 

Sigma-Aldrich), anti-GAPDH ( diluição 1:1000, Santa Cruz, CA, USA).  As incubações  

com  os  anticorpos  primários  (diluídos  na  solução  de  bloqueio)  foram realizadas  

por,  aproximadamente,  24  horas  a  4°C.  Após a incubação, foram  realizadas três 

lavagens sob agitação de  10 minutos cada com TBS-T. O anticorpo secundário 

utilizado foi o anti-mouse IgG (Sigma, diluição 1:1000), que foi incubado sob agitação, 

por uma  hora,  à  temperatura  ambiente. Então, as  membranas  foram  novamente 

lavadas  com  TBS-T  (3  lavagens  de 10  minutos  cada)  e  reveladas  por  1  minuto  

com substrato quimioluminescente para peroxidase (Immobilon Western 

Chemiluminescent HRP Substrate, Millipore). A visualização foi realizada no aparelho 

ImageQuant 300 (GE Healthcare, EUA).    

3.3. Metodologia realizada utilizando o reteno 

3.3.1. Preparo das soluções dos compostos 

O benzo(a)pireno (4-8564 Supelco) e a mistura de HPA (SS EPA 610 PAH Mix, 

4S-8743 Supelco) foram adquiridos da Sigma-Aldrich, estes foram utilizados como 

controle positivo. O reteno (N-13178-50MG) foi adquirido da ChemService Inc.. O 

reteno e benzo(a)pireno foram diluídos em 1 mL de DCM e retirados volumes 

equivalentes a 3 mg. Para a solução final, esses volumes foram completados para 

1mL de DMSO com solução final de 3 mg.mL-1 para cada composto. A mistura de 

HPAs (Acenafteno, acenaftileno, antraceno, benzo(a)antraceno, benzo(b)fluoranteno, 

benzo(k)fluoranteno, benzo(g,h,i)perileno, benzo(a)pireno, criseno, 

dibenzo(a,h)antraceno, fluoranteno, fluoreno, indeno(1,2,3-c,d)pireno, naftaleno, 

fenantreno e pireno) foram diluídos em metanol:cloreto de metileno (1:1) do fabricante, 

assim o equivalente a 1 mg de volume foi retirado e diluído em 1 mL de DMSO para 

concentração final de 1 mg.mL-1.  
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 A maior concentração de reteno utilizada neste estudo foi 30 ng.mL-1, que 

corresponde à contribuição do reteno encontrada no extrato orgânico de MP em 400 

μg.mL-1 (cálculo a partir da composição das amostras de Porto Velho). 

3.3.2. Ensaio de citotoxicidade 

A citotoxicidade celular foi avaliada pelo ensaio MTT, um ensaio colorimétrico 

para medir a atividade da redutase mitocondrial em células vivas. Esse ensaio 

quantifica a capacidade das células vivas de reduzirem o sal amarelo 3-(4,5-

dimetiltiazol-2yl)-2,5-difenil brometo de tetrazolina (MTT) em sais de formazana de cor 

violeta (VAN MEERLOO, KASPERS & CLOOS, 2011). 

O ensaio foi realizado em placas de 96 poços com densidade celular inicial de 

5 x 103 células/poço. As células foram tratadas com reteno e benzo(a)pireno, como 

controle positivo, nas mesmas concentrações (3,3 ng.mL-1, 10 ng.mL-1 e 30 ng.mL-1) 

por 24 h e 72 h. Foi utilizada como controle positivo uma mistura de HPAs padrão a 

10 ng.mL-1 e um controle negativo (células tratadas apenas com meio basal). Após a 

exposição, o meio de cada poço foi aspirado e substituído por meio DMEM sem fenol 

contendo 5 mg.mL-1 de MTT. Após incubação a 37 oC por 4 h, o sobrenadante foi 

aspirado e substituído por 200 μL de DMSO para dissolver os cristais de formazana 

formados. 

O ensaio MTT foi realizado em triplicatas experimental e biológica. A 

absorbância de cada de poço foi medida a 570 nm no leitor de microplacas. A 

viabilidade celular, em cada tratamento, foi calculada seguindo a fórmula: 

𝐂é𝐥𝐮𝐥𝐚𝐬 𝐯𝐢𝐯𝐚𝐬 (%) =
𝐀𝐛𝐬𝐨𝐫𝐛â𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐝𝐨 𝐭𝐫𝐚𝐭𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨

𝐀𝐛𝐬𝐨𝐫𝐛â𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐝𝐨 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐨𝐥𝐞 𝐧𝐞𝐠𝐚𝐭𝐢𝐯𝐨
 𝐱 𝟏𝟎𝟎 

3.3.3.  Análise de potencial de membrana mitocondrial 

O éster metílico de tetrametilrrodamina ou TMRM é  um indicador fluorescente 

potenciométrico permeável que se acumula no interior das mitocôndrias altamente 

carregadas negativamente. O sinal de fluorescência de TMRM pode ser diretamente 

relacionado à diferença de potencial de membrana (ΔΨm) através da membrana 

mitocondrial interna. Uma perda de ΔΨm provoca um escape de TMRM das 

mitocôndrias, resultando numa perda de intensidade de fluorescência (CHAZOTTE, 

2011).  



Materiais e métodos______________________________________________________ 

Milena Simões Peixoto                                              Pós-graduação em Bioquímica (UFRN) 

50  

Seguindo os procedimentos de Vessoni et al. (2015), com algumas 

modificações, após a exposição, as células foram lavadas com PBS e soltas com 

tripsina por 5 min a 37  oC.  Em seguida, adicionou-se meio basal contendo 10% soro 

fetal bovino para inativar a ação da tripsina. Os conteúdos foi transferidos para o 

respectivos tubos cônicos de 15 mL, e então centrifugados a 1500 rpm por 5 minutos. 

Após a centrifugação, o sobrenadante foi descartado e as células foram incubadas 

com 400 μL de solução de meio DMEM sem fenol contendo o corante TMRM (Life 

Technologies, T668) a 100nM durante 30 minutos a 37 oC. Assim, o sobrenadante foi 

descartado e as células foram lavadas duas vezes com PBS e ressuspendidas em 

200 μL de DMEM sem fenol a 0,2%. A fluorescência foi medida por citometria de fluxo 

(BD FACS Canto II, BD Biosciences, USA) e analisados no software BD FACSDiva 

(Versão 5.1.2). O ensaio de TMRM foi realizado em triplicatas experimental e 

biológica. 

3.3.4. Geração de superóxido mitocondrial 

Os procedimentos de análise de superóxido mitocondrial foram semelhantes 

ao descritos no item 3.1.5.. A fluorescência foi medida por citometria de fluxo (BD 

FACS Canto II, BD Biosciences, USA) e analisada no software BD FACSDiva (Versão 

5.1.2). O ensaio de MitoSOX™ Red foi realizado em triplicatas experimental e 

biológica. 

3.3.5. Análise do conteúdo mitocondrial 

O MitoTracker é um corante fluorescente comercialmente disponível que, como 

outros corantes mitocondriais (Rodomina 123 e TMRM), se liga à mitocôndria dentro 

das células vivas, utilizando o potencial de membrana para atravessar a membrana 

mitocondrial. No entanto, MitoTracker é quimicamente reativo e forma ligações a 

grupos tiol na mitocôndria, tornando o corante permanentemente ligado à mitocôndria 

e, assim, permanece após a morte da célula. Logo, pode-se inferir que a fluorescência 

representa o conteúdo mitocondrial celular (INDO et al., 2007).  

Seguindo as instruções do fabricante, com algumas modificações,  após a 

exposição, as células foram lavadas com PBS e, então, incubadas com 1 mL de meio 

basalcontendo o reagente Mitotracker Red FM (Life Technologies, M22425)  a 50 nM 

por 40 minutos a 37oC. Após a incubação, as células foram lavadas com PBS e soltas 

com tripsina por 5 minutos a 37 oC. Em seguida, adicionou-se meio basal contendo a 
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10% soro fetal bovino para inativar a ação da tripsina. Os conteúdos foram transferidos 

para os respectivos tubos cônicos de 15 mL, e então centrifugados a 1500 rpm por 5 

minutos. Assim, o sobrenadante foi descartado e as células foram lavadas duas vezes 

com PBS e ressuspendidas com 200 μl de DMEM sem fenol a 0,2%. A fluorescência 

foi medida por citometria de fluxo (BD FACS Canto II, BD Biosciences, USA) e 

analisada no software BD FACSDiva (Versão 5.1.2). O ensaio de Mitotracker foi 

realizado em triplicatas experimental e biológica. 

3.3.6. Análise de ERO intracelular   

Os procedimentos de análise de ERO intracelular foram semelhantes ao 

descritos no item 3.1.4.. A fluorescência foi medida por citometria de fluxo (BD FACS 

Canto II, BD Biosciences, USA) e analisada no software BD FACSDiva (Versão 5.1.2). 

O ensaio de DCF foi realizado em triplicatas experimental e biológica. 

3.2.7. Ensaio de fluorescência para a avaliação de morte celular por anexina 

e iodeto de propídeo 

 A marcação com anexina V e iodeto de propídio (PI) fornece uma forma de 

identificar diferentes tipos de morte celular como necrose ou apoptose. Esta técnica 

baseia-se em dois componentes: a primeira, a anexina V , é uma proteína que se liga 

a certos fosfolípidos chamados fosfatidilserinas, normalmente presentes apenas no 

interior da membrana, ou seja, voltada para o interior do citoplasma de uma célula, 

contudo são translocadas para a monocamada externa durante as fases iniciais de 

apoptose. Ela está associada a uma molécula fluorescente, chamado FITC. O 

segundo componente é o corante PI, molécula de ligação ao DNA, que só pode entrar 

nas células quando as suas membranas são rompidas - uma característica tanto de 

necrose, como da apoptose tardia. Dessa forma, utilizando os dois marcadores em 

conjunto, é possível indentificar as formas de morte celular por apoptose ou necrose. 

(OTSUKI, LI & SHIBATA, 2003; VANDEN BERGHE et al., 2013) 

 Seguindo as instruções do fabricante, com algumas modificações, após a 

exposição, o meio de cada poço foi transferido para o respectivo tubo previamente 

identificado. As células foram tripsinizadas por 5 min a 37 oC.  Em seguida, adicionou-

se meio DMEM a 10% soro fetal bovino para inativar a ação da tripsina. Os conteúdos 

foram transferidos para os respectivos tubos cônicos de 15 mL, e então centrifugados 

a 1500 rpm por 5 minutos. O sobrenadante foi descartado e substituído pelo tampão 
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de ligação (BD Pharmigen™), e novamente os tubos foram centrifugados. Descartou-

se o sobrenadante e foi adicionado 200 μL do tampão de ligação contendo 5 μL de 

anexina V - FITC e 5 μL de iodeto de propídio (BD Pharmigen™ Apoptosis detection 

kit I, 556547). Os tubos foram incubados a temperatura ambiente por 20 minutos 

protegidos da luz. A fluorescência foi medida por citometria de fluxo (BD FACS Canto 

II, BD Biosciences, USA) e analisada no software BD FACSDiva (Versão 5.1.2). O 

ensaio foi realizado em triplicatas experimental e biológica. 

3.4. Análise estatística 

Os resultados obtidos foram submetidos à análise estatística realizada com o 

auxílio dos programas computacionais: GraphPad Prism versão 5.0. Uma análise de 

variância (ANOVA) foi utilizada para os dados obtidos no ensaio de citotoxicidade, 

assim como nos resultados obtidos por citometria de fluxo. O teste Dunnett foi utilizado 

para determinar o nível de significância entre o grupo controle e o tratado bem como 

o teste Tukey para as comparações múltiplas. A análise foi considerada significativa 

com p<0,05. 
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4. RESULTADOS 

4.1. Indução de ERO intracelular e mitocondrial pelo extrato orgânico do MP10  

Foi observado um aumento significativo da fluorescência de DCF nos períodos 

de 24 h e 72 h após a exposição ao MP10, indicando o formação de ERO intracelulares 

(Figura 11). Para a concentraçao de 200 μg.mL-1, aumentos similares entre 24h e 72h, 

sendo 4 vezes maior que o controle. Na concentração de 400 μg.mL-1, houve um 

aumento de DCF de cerca de 5 vezes a mais que o controle no período de 24 h. Após 

72 h de exposição, esse valor chegou a aproximadamente 12 vezes a mais que o 

controle.  

 

Figura 11: Indução de ERO intracelular e mitocondrial pelo extrato orgânico do MP10 nas concentrações 
indicadas de 200 μg.mL-1 e 400 μg.mL-1  por 24h e 72h. * p <0,05  e ** p <0,01 são estatisticamente 

significantes comparado ao controle negativo segundo o teste de Tukey. 

Tendo em vista o aumento de ERO intracelular, foi  avaliado  a produção de 

superóxido pela mitocôndria nas mesmas condições. Os resultados da análise de 

citometria de fluxo demonstraram que o tratamento com o  MP10 (200 e 400 μg.mL-1) 

aumentou a produção de superóxido mitocondrial em células A549 (Figura 12). Porém 

no período de 72h, para a concentração de 200 μg.mL-1, esse aumento não foi 

signifcativo. 
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Figura 12: Formação de superóxido mitocondrial após exposição ao extrato orgânico do MP10 nas 
concentrações indicadas de 200 μg.mL-1 e 400 μg.mL-1  por 24 h e 72 h  * p <0,05  e ** p <0,01 são 
estatisticamente significantes comparado ao controle negativo pelo teste de Tukey.    

4.2. Acumulação de autofagossomos e conversão de LC3 induzidos pelo 

MP10  

A formação do autofagossomo, uma característica da autofagia, foi monitorada 

para estabelecer a dinâmica desse processo em células expostas ao MP10. Como 

mostrado na figura 13A, a distribuição de proteína GFP-LC3, como proteína LC3 

citosólica, foi difusa nas células não-expostas (coluna controle da figura 13A). Com a 

exposição ao MP10, aumenta a visualização de formas puntiformes de GFP-LC3 

(coluna MP 400 da figura 13A), semelhantes àquelas induzidas no controle positivo. 

Neste controle, usou-se a cloroquina, uma bloqueador de fusão de autofagossomo a 

lisossomo, que acumula fagossomos no citoplasma (coluna CQ na figura 13A). Os 

resultados da contagem de células contendo mais que 5 autofagossomos sugerem 

um aumento dependente do tempo da formação de autofagossomos após a exposição 

ao MP10 a 400 μg.mL-1 em células do pulmão A549 (Figura 13B). Estes resultados 

demonstraram que MP10 podem induzir a autofagia em células A549. 

Para confirmar esses resultados, o Western Blot realizado mostrou um aumento 

de proteína LC3-II nas células A549 expostas a 200 e 400 μg.mL-1 no período de 24 

h, enquanto que a concentração da isoforma proteica LC3-I diminui (Figura 13C). 
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Esses resultados demonstram a conversão da proteína LC3-I em LC3-II nessas 

células, indicando um processo autofágico. 

     

 

 

Figura 13: : Indução da autofagia em células expostas ao extrato orgânico do MP10 A) Imagens de 
células A549 transfectadas com GFP-LC3  expostas a 400 μg.mL-1 de MP10 durante 1h, 6h, 24 h, 48h 
e 72h e 10 μM de cloroquina (CQ) como controle positivo. B) Quantificação do acúmulo de 
autofagossomos em 1, 6, 24, 48 e 72 horas após o tratamento com  400 μg.mL-1 de MP10. A cloroquina 
(CQ) 10 μM foi usada como um controle positivo. C) Expressão de LC3I e LC3-II, avaliado por Western 
Blott. ** p <0,01  e *** p <0,001 são estatisticamente significantes comparado ao controle negativo de 
acordo com o teste Tukey.   
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4.3.  Potencial citotóxico do reteno 

Os resultados do ensaio MTT demonstraram que não houve perda da 

viabilidade das células expostas às concentrações do reteno e B(a)P no período de 

24 horas. Apenas a partir da maior concentração testada (30 ng.mL-1) no período de 

72 horas foi observada uma citotoxicidade significativa em relação ao controle 

negativo. Esses resultados indicam toxicidades similares entre os dois compostos. 

Para a mistura de HPA (10 ng.mL-1), observou-se uma diminuição de viabilidade das 

células a partir das 72 horas de exposição a esses compostos (Figura 14).  

 

Figura 14: Viabilidade das células A549 após a exposição ao reteno e benzo(a)pireno em diferentees 
concentrações e tempos. *** p < 0,001 Estatisticamente significante em relação ao controle negativo 
de acordo com o teste de Tukey. 

4.4. Análise de potencial de membrana mitocondrial em células expostas ao 

reteno 

Como observado na Figura 15, o reteno foi capaz de provocar um aumento do 

potencial de membrana mitocondrial de forma dependente da concentração, ou seja, 

ocorreu uma hiperpolarização da membrana mitocondrial, nos dois tempos 

analisados. Comparando os efeitos às 24 h e às 72 h, houve uma diminuição desse 

potencial de membrana, sendo significativo para a maior concentração utilizada (30 

ng.mL-1). O mesmo padrão é observado nos controles B(a)P (10 ng.mL-1) e HPA (10 

ng.mL-1).  
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Figura 15: Alteração no potencial de membrana mitocondrial (∆ψm) em células expostas ao reteno nas 
concentrações indicadas de 3,3 ng.mL-1, 10 ng.mL-1 e 30 ng.mL-1  por 24h e 72h. Como controle positivo 
foram utilizados o BaP a 10 ng.mL-1 e mistura de HPA a 10 ng.mL-1. * p <0,05, ** p <0,01 e *** p <0,001 
são estatisticamente significantes comparado ao controle negativo de acordo com o teste de Tukey. 

4.5. Análise da produção de superóxido pela mitocôndria de células expostas 

ao reteno 

Como visualizado na Figura 16, a menor concentração de reteno (3,3 ng.mL-1) 

não foi capaz de induzir a produção superóxido mitocondrial nos dois tempos de 

exposição. Para a concentração intermediária de reteno (10 ng.mL-1) apenas o tempo 

de exposição de 72h foi significativa. No entanto, a concentração mais alta de reteno 

utilizada (30 ng.mL-1) levou a um aumento significativo nos dois períodos. Da mesma 

forma, os controles positivos B(a)P (10 ng.mL-1) e HPA (10 ng.mL-1) induzem um 

aumento de fluorescência. Vale ressaltar que, para esses últimos tratamentos, houve 

um diferença significante entre os tempos de 24 h e 72 h.  
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Figura 16: Produção de superóxido pela mitocôndria de células expostas ao reteno nas concentrações 
indicadas de 3,3 ng.mL-1, 10 ng.mL-1 e 30 ng.mL-1 por 24h e 72h. Como controle positivo foram utilizados 
o BaP a 10 ng.mL-1 e mistura de HPA 10 ng.mL-1. *** p <0,001 são estatisticamente significantes 
comparado ao controle negativo de acordo com o teste de Tukey.  

4.6. Análise do conteúdo mitocondrial em células expostas ao reteno 

A análise das fluorescências demonstrou que a exposição ao reteno aumentou 

a massa mitocondrial significativamente em comparação com o controle (Figura 17). 

Foi significativo o aumento da massa mitocondrial comparado entre os tempos de 

exposição. Para os controles positivos B(a)P (10 ng.mL-1) e HPA (10 ng.mL-1) foi 

observado uma aumento de cerca de 200% no período de 72 h. 
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Figura 17: Análise do conteúdo mitocondrial em células expostas ao reteno nas concentrações 
indicadas de 3,3 ng.mL-1, 10 ng.mL-1 e 30 ng.mL-1  por 24 h e 72 h. Como controle positivo foram 
utilizados o BaP a 10 ng.mL-1 e mistura de HPA a 10 ng.mL-1. * p <0,05, ** p <0,01 e *** p <0,001 são 
estatisticamente significantes comparado ao controle negativo de acordo com o teste de Tukey. 

4.7. Avaliação da produção de ERO intracelular em células expostas ao 

reteno 

Um aumento dependente de dose na produção de ERO foi observado para as 

concentrações de reteno no período de 24 h (Figura 18). Mesmo padrão pode ser 

notado para o período de 72 h. No entanto, não houve diferença significativa entre os 

tempos, o que pode indicar o alcance de um platô no período de 24h.  
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Figura 18: Produção de ERO intracelular em células A549 expostas ao reteno nas concentrações 
indicadas de 3,3 ng.mL-1, 10 ng.mL-1 e 30 ng.mL-1  por 24h e 72h. Como controle positivo foram 
utilizados o BaP a 10 ng.mL-1 e mistura de HPAs a 10 ng.mL-1. * p <0,05 e *** p <0,001 são 
estatisticamente significantes comparado ao controle negativo de acordo com o teste de Tukey. 

4.8. Análise de morte celular provocada pelo reteno 

As fluorescências da marcação por anexina (associada ao FITC) e iodeto de 

propídio pela citometria de fluxo (PI na eixo Y e anexina no eixo X) são apresentadas 

nas Figura 19. O reteno não foi capaz de induzir a morte celular no período de 24h. 

Resultados similares são observados nos controles B(a)P e HPA (Figura 19A e B). No 

período de 72 h, os dados mostram um aumento de morte celular, principalmente por 

necrose, na maior concentração de reteno utilizada (30 ng.mL-1) (Figuras 19C e D). 
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Figura 19: Análise de morte celular em células expostas ao reteno. A) Gráfico da citometria de fluxo 
para as células expostas ao Reteno (3,3 ng.mL-1, 10 ng.mL-1 e 30 ng.mL-1), Benzo(a)pireno (BaP – 10 
ng.mL-1) e HPAs (10 ng.mL-1) no tempo de 24h (Eixo Y = Pi; Eixo X = Anexina-FiTC). B) Dados de 
florescência de A. C) Gráfico da citometria de fluxo para as células expostas ao Reteno (3,3 ng.mL-1, 
10 ng.mL-1 e 30 ng.mL-1), Benzo(a)pireno (BaP – 10 ng.mL-1) e HPAs (10 ng.mL-1) no tempo de 72h 
(Eixo Y = Pi; Eixo X = Anexina-FiTC). D) Dados de fluorescência de C. *** p <0,001 é estatisticamente 
significativo em relação ao controle de acordo com o teste de Tukey.  
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5. DISCUSSÃO 

A poluição atmosférica tem sido um alvo de preocupação em todo o mundo, 

inclusive foi avaliada como um dos maiores fatores de risco no desenvolvimento de 

doenças e mortalidade no mundo.  Estudos epidemiológicos apontam altos índices de 

morbidade e mortalidade por doenças respiratórias, demonstrando uma urgência na 

busca por medidas de controle na emissão de poluentes para a proteção das 

populações expostas (POPE et al., 2011; POWELL et al., 2015; YORIFUJI, KASHIMA 

& DOI, 2016). Esses poluentes podem ser emitidos por diversas origens, no Brasil, as 

queimadas da Amazônia são uma importante fonte de liberação de MP no ar, sendo 

dispersos para todo o país (REDDINGTON et al., 2016). Logo, estudos voltados para 

os efeitos tóxicos de tais poluentes são necessários devido a escassez de dados.  

Diante disso, a avaliação dos mecanismos envolvidos na toxicidade do MP da 

queima de biomassa irá contribuir sua relação com o desenvolvimento de doenças.  A 

maior concentração utilizada neste estudo (400 μg.mL-1)  para avaliar os mecanismos 

de ação das partículas inaláveis corresponde à concentração de 30 μg.m-3 no ar. Este 

valor é inferior ao limite aceitável para o meio ambiente pelas legislações nacionais e 

internacionais, mas corresponde à concentração média do MP10 encontrada na 

Amazônia no período de queimadas intensas (DE OLIVEIRA ALVES, 2015). 

 A geração de ERO aparece na literatura como um mecanismo central de 

toxicidade induzido por MP (KAMDAR et al., 2008; RIVA et al., 2011; TSENG, WANG 

& CHAO, 2016). Essas espécies funcionam como moléculas sinalizadoras de diversos 

processos celulares regulando a sobrevivência ou morte celular (LODOVICI & 

BIGAGLI, 2011). Através do uso de DCFH, foi possível visualizar um aumento na 

concentração de ERO em células A549 expostas ao MP10 no período de 24 h. Esse 

resultado foi intensificado no período de 72 h, sugerindo a acumulação de ERO nas 

células. Estudos sugerem que essas espécies podem ser formadas diretamente da 

superfície das partículas, por metabolização de compostos orgânicos em ERO,  como 

subprodutos de reações enzimáticas (por exemplo, CYP) ou através da indução de 

NADPH oxidases (LODOVICI & BIGAGLI, 2011; AMBROZ et al, 2016).  

Alguns estudos já demonstraram o papel da mitocôndria como uma das 

principais fontes de ERO (SOBERANES et al., 2009; XU et al., 2011). Diante disso, a 

produção de superóxido mitocondrial foi avaliada. Houve um aumento significativo na 
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fluorescência do reagente MitoSOX, indicando a formação de superóxido 

provenientes da mitocôndria. Esse dado demonstra a participação dessa organela no 

estresse oxidativo, como uma fonte de produção de ERO intracelulares em células 

expostas ao MP10. 

Autofagia é primariamente reconhecida por proteger as células sob estresse 

oxidativo, devido a uma maior susceptibilidade das proteínas oxidadas para serem 

reconhecidas e englobadas pelos autofagossomos, e subsequentemente degradadas 

pelos lisossomos. Este processo contribui para a remoção eficiente de proteínas 

oxidadas e reduz ainda mais o dano oxidativo (MIZUSHIMA & KOMATSU, 2011). No 

entanto, a autofagia pode levar a morte celular em algumas situações, sendo ainda 

controverso seu papel na sobrevivência ou morte celular (CODOGNO; MEIJER, 

2005). Por exemplo, a autofagia é transitoriamente induzida como uma resposta de 

sobrevivência a vários estímulos de estresse que induzem a geração de ERO, 

incluindo a falta de nutrientes, toxinas mitocondriais, hipóxia e estresse oxidativo.  

Alguns estudos já implicaram o estresse oxidativo no desencadeamento da 

autofagia por MP2,5 urbano (DENG et al., 2013), e também por certos reagentes, tais 

como peróxido de hidrogênio (H2O2) e 2- metoxiestradiol (2-Me) (CHEN et al., 2008). 

A proteína LC3 desempenha um papel crítico na autofagia, e a localização desta 

proteína nos autofagossomos pode ser utilizada como um marcador geral para a 

formação dessas vesículas durante a estimulação de autofagia (MIZUSHIMA, 2004; 

TASDEMIR et al., 2008). Este trabalho mostrou um aumento evidente nos vacúolos 

citoplasmáticos nas células expostas a MP10, juntamente com a formação de padrões 

puntiformes de GFP-LC3 e a acumulação de LC3-II, que é a proteína marcadora 

associada com autofagossomos maduros. Os resultados obtidos por Western Blot 

mostraram um aumento da conversão de LC3-I a LC3-II em células A549 expostas ao 

MP10 durante 24 h. Com a correlação entre a conversão de LC3 e a extensão da 

formação de autofagossomos, estes resultados indicam que os efeitos tóxicos de MP10 

incluem o desencadeamento da autofagia em células pulmonares em cultura. É 

provável que o aumento nas espécies reativas de oxigênio apresentada em cultura 

tenha estimulado o processo autofágico, contudo necessita-se de mais experimentos 

para a confirmação.  
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 Apesar da concentração média de MP10 (30 μg.m-3) neste estudo não excede o 

limite estabelecido pela OMS (50 μg.m-3), este valor foi suficiente para induzir 

toxicidade em células pulmonares humanas. Em resumo, o estresse oxidativo e 

autofagia podem representar um dos mecanismos de ação para essa toxicidade do 

MP10 proveniente de queima de biomassa da Amazônia. Esses dados somados aos 

resultados anteriores do grupo, o MP10, não só é capaz de gerar estresse oxidativo, 

como também provocar dano ao DNA, parada no ciclo celular e morte celular via 

necrose e apoptose (DE OLIVEIRA ALVES, 2015). Tais mecanismos estão envolvidos 

na gênese e desenvolvimento de doenças inflamatórias agudas, como também o 

cancer de pulmão.   

Dentro da composição do MP oriundo de queima de biomassa está presente 

uma classe de compostos orgânicos, os HPA. Uma das principais preocupações em 

relação à presença dos HPAs na atmosfera está relacionada ao seu potencial tóxico 

e seus diversos efeitos na saúde humana, pois alguns destes compostos têm sido 

caracterizados como carcinogênicos, mutagênicos e teratogênicos (IARC, 2010; 

CÁLLEN et al., 2012; DE OLIVEIRA ALVES et al., 2014). Dentro deste contexto, 

ressalta-se que o reteno é um HPA utilizado como marcador para a queima de 

biomassa, sendo encontrado no MP atmosférico da Amazônia (DE OLIVEIRA ALVES 

et al, 2014; 2015). Porém, este composto não está incluído na classificação dos HPA 

prioritários de acordo com a US-EPA. Há estudos que demonstram a toxicidade do 

reteno encontrado em ambientes aquáticos, como a genotoxicidade e  aumentando a 

função hepática em peixes e outros animais marinhos (HODSON et al., 2007; SCOTT 

& HODSON, 2008; VEHNIÄINEN et al., 2016). No entanto, poucos estudos mostram 

os efeitos tóxicos do reteno na atmosfera, principalmente aqueles provenientes de 

queima de biomassa. Em particular, no trabalho realizado por de Oliveira Alves (2014), 

foi encontrado que o reteno causa danos ao DNA e morte celular, principalmente por 

necrose. 

Os ensaios de viabilidade celular são passos iniciais na determinação da 

resposta celular a um agente tóxico, que dão informações sobre a morte celular, 

sobrevivência e atividades metabólicas (Lee et al., 2011). As partículas da poluição 

são notadas por terem impacto sobre a genotoxicidade e citotoxicidade, bem como a 

proliferação celular (SHANG et al., 2014; DUMAX-VORZET et al., 2015; THOMSON 

et al., 2015). Este trabalho demonstrou que as concentrações de reteno e 
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benzo(a)pireno não foram capazes de diminuir a viabilidade celular após 24 h de 

exposição  nas doses utilizadas. Apenas após o período de 72 h, a maior concentração 

usada de ambos os compostos (30ng.mL-1) foi suficiente para levar a uma pequena 

diminuição na viabilidade celular, sem entretanto levar a grandes diferenças na 

quantidade de células presentes. SANTACROSE et al. (2015) demonstrou que o 

B(a)P tinha um pontecial citotóxico maior em células hepáticas expostas às 

concentrações mais elevadas deste composto. Como foi observado um aumento 

dependente de tempo e da dose na citotoxidade do reteno, este, em concentrações e 

tempos maiores, pode levar a uma morte celular mais significativa. 

Uma vez que o ensaio utilizado mede a conversão de MTT em formazano por 

enzimas mitocondriais, a atividade metabólica mitocondrial pode ser utilizada como 

uma medida direta da viabilidade celular (VAN MEERLOO, KASPERS & CLOOS., 

2011). As mitocôndrias fornecem energia em forma de ATP, utilizando um grandiente 

eletroquímico de prótons gerado pela redução de uma série de elétrons através da 

cadeia transportadora de elétrons. Esse gradiente de prótons cria um potencial de 

membrana que pode ser utilizado como uma medida indicativa de função mitocondrial 

(MICHELAKIS, 2008). O TMRM é um corante na qual sua acumulação na mitocôndria 

depende de seu potencial de membrana. Estudos demonstraram que as partículas da 

poluição atmosférica levam a uma disfunção mitocondrial, causando uma perda de 

potencial de membrana devido à dissipação de prótons ou ao desacoplamento da 

cadeia respiratória (DELGADO-BUENROSTRO et al., 2013; MARCHINI et al., 2013; 

DENG et al., 2014). Contudo, neste trabalho houve um aumento significativo na 

fluorescência de TMRM, demonstrando uma hiperpolarização da membrana, ou seja, 

o aumento da atividade mitocondrial. Foi observado que em 72 h, essa fluorescência 

diminuiu, mesmo que os valores ainda estejam maiores que o controle. Esses dados 

corraboram os resultados de viabilidade celular, em que não se observou  

citotoxicidade em 24 h, mas em 72 h foi demonstrado uma pequena diminuição na 

viabilidade celular, que pode estar relacionado com o processo de morte ou parada 

no ciclo celular. Uma vez que a membrana seja despolarizada, seu potencial é 

dissipado, isso consequentemente leva a mudanças na matriz mitocondrial, liberando 

hidrolases catabólicas e ativadores de enzimas (como as caspases) nas mitocôndrias. 

Estas enzimas, bem como a parada das funções bioenergéticas e redox das 

mitocôndrias podem finalmente conduzir a morte celular, indicando que essas 
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organelas coordenam a fase tardia da morte celular (KROEMER, GALLUZZI & 

BRENNER, 2007). Em contraste, a hiperpolarização mitocondrial distancia do limiar 

apoptótico. De fato, foi visto que em células pulmonares de pacientes com câncer de 

pulmão, que são resistentes à apoptose, têm pontenciais de membrana mitocondrial 

mais elevadas em comparação com células pulmonares de indivíduos saudáveis 

(MICHELAKIS, 2008). 

Diante desse resultado, foi interessante avaliar a produção de superóxido 

mitocondrial. O mitoSOX é apenas oxidado pelo superóxido mitocondrial, sendo 

proporcional a sua concentração. Os resultados mostraram que houve um aumento 

na concentração de superóxido mitocondrial em células expostas ao reteno. Isso 

demonstra o papel da mitocôndria no estresse oxidativo. Embora seja considerado 

muitas vezes que o comprometimento da função da cadeia transportadora de elétrons 

leva a produção mitocondrial de ERO (INDO et al., 2007; SHROTRIYA et al., 2015), 

alguns grupos têm relatado que a produção de superóxido mitocondrial aumenta 

exponencialmente à medida que seu potencial de membrana aumenta (NUGENT et 

al., 2007; SANDERSON et al., 2013). KAMDAR et al. (2008) encontrou que, através 

da inibição da cadeia transportadora de elétrons via rotenona, a liberação de 

superóxido mitocondrial para o citoplasma foi atenuada. Assim, infere-se a 

necessidade de mitocôndrias ativas para o egresso de ERO da mitocôndria. 

O conteúdo (tamanho e/ou número) mitocondrial nas células também pode ser 

afetado por agentes tóxicos como um mecanismo de compensação de função 

mitocondrial reduzida (LJUBICIC & HOOD, 2008). Então, foi examinado o efeito do 

reteno sobre o conteúdo mitocondrial nas células. A massa mitocondrial das células 

foi medida por um método de coloração com um marcador mitocondrial independente 

de potencial de membrana, o Mitotracker. Os resultados da citometria de fluxo 

demonstraram um aumento do conteúdo mitocondrial de forma dependente de dose 

em 24 h. Esse padrão ainda foi mais elevado depois de 72 h. Assim, tomando esses 

resultados juntos com os resultados da hiperpolarização da membrana mitocondrial, 

indicam que o superóxido mitocondrial foi produzido por mitocondrias ativas.  

Variações no conteúdo mitocondrial pode ser acompanhado com o aumento de 

ERO (YAMAMORI et al., 2012). Então, foi avaliado a formação de ERO intracelular 

em células expostas ao reteno por um marcador oxidado DCF. Em concordância com 

o aumento de superóxido mitocondrial, as ERO intracelulares também foram elevadas 
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em células expostas ao reteno. Do mesmo modo, o MP10 induziu a formação de ERO, 

indicando o papel do reteno na toxicidade total da mistura complexa de MP. No 

entanto, não se pode inferir se há um papel sinérgico ou aditivo de todos os 

componentes do MP10. Vale ressaltar que o reteno induziu a formação de ERO de 

modo similar ao B(a)P, um conhecido carcinogênico. Alguns estudos demonstraram o 

estresse oxidativo como um mecanismo de toxicidade do B(a)P (TSUJI et al., 2011; 

UNO et al., 2014; AJAYI, ADEDARA & FAROMBI, 2016;). Então, esses dados 

levantam um alerta sobre a toxicidade do reteno.  

 A utilização de marcadores fluorescentes para a avaliação de morte celular foi 

necessária para confirmar os dados do MTT que não envolvesse metabolização por 

mitocôndria. De tal forma, a externalização da fosfatidilserina e a permeabilidade da 

membrana plasmática foram avaliadas com a anexina-FITC e iodeto de propídio, 

respectivamente (RIEGER et al., 2011). Corroborando os resultados anteriores, o 

reteno não foi capaz de induzir apoptose e necrose durante a exposição de 24 h. 

Apenas em 72 h e nas maiores concentrações utilizadas (30ng.mL-1), houve um início 

de processo de morte celular por necrose. Esses dados ratificam com a diminuição do 

potencial de membrana mitocondrial entre os períodos de 24 h e 72 h. Contudo, outros 

experimentos deverão ser realizados para confirmar esse indicativo, tendo em vista 

que esse método não é suficiente para diferenciar os tipos de morte celular (VANDEN 

BERGHE et al., 2013). No estudo de DE OLIVEIRA ALVES (2015), também foi 

detectado um aumento na ocorrência de morte celular via necrose por análise 

morfológica. Estudos mostram que a necrose aumenta a resposta inflamatória (CHAN; 

LUZ; MORIWAKI, 2015). Assim, tal evento pode ter relação com a exarcebação de 

sintomas inflamatórios em doenças respiratórias, e consequentemente o aumento das 

hospitalizações (MIZUMURA et al., 2014). Vale ressaltar que outros estudos 

demonstraram a indução da necrose em células expostas ao MP10 urbano 

acompanhadas ou não de apoptose (WICKENDEN et al., 2003; DENG et al., 2014; 

NYUNOYA et al., 2014). O reteno, como o HPA mais abundante dentre os 

identificados na composição de queima de biomassa, pode estar contribuindo para a 

toxicidade do MP total. 

 O reteno foi capaz de induzir estresse oxidativo e morte celular. Isso levanta 

um questionamento sobre a inclusão do reteno na avaliação de risco de HPA, 

principalmente em queima de biomassa, dado que é o HPA mais abundante presente 
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nessas amostras. Vale ressaltar que a maior concentração de reteno utilizada neste 

estudo foi de 30 ng.mL-1, que corresponde à contribuição do reteno ao extrato orgânico 

de MP10 em 400 μg.mL-1.  

 De modo geral, o extrato orgânico do MP10 foi capaz de induzir a formação de 

ERO intracelular e mitocondrial, assim como o reteno,  em proporções menores. O 

MP10 foi capaz de desencadear a autofagia, provavelmente devido ao aumento de 

ERO. Além disso, o reteno levou a hiperpolarização da membrana mitocondrial, ao 

aumento da massa dessa organela e, em concentrações maiores, a morte celular via 

necrose (Figura 20). 

 Essas ERO  no sistema respiratório levam ao aumento da produção de 

mediadores da inflamação pulmonares e a  promoção de mecanismos da 

carcinogênese. Investigações  epidemiológicas recentes têm mostrado associações 

entre aumento da incidência de doenças respiratórias e câncer de pulmão na 

exposição a baixos níveis de MP com origens distintas (MILLS et al., 2009; TONG et 

al., 2010; VALAVANIDIS et al., 2013). De fato, o câncer do pulmão aumenta 

substancialmente em fumantes de tabaco, devido aos efeitos sinérgicos na geração 

de ERO, levando ao estresse oxidativo e inflamação com potencial alto de danos no 

DNA (LIU et al., 2005).  Estudos experimentais mostraram que o MP atmosférico, 

como o fumo do tabaco, produzem ERO que foram implicados na ativação dos 

membros da família de quinases MAPK e a ativação de fatores de transcrição tais 

como NF-kB e AP-1 (proteína ativadora 1) (TERZANO et al., 2010). Estas vias de 

sinalização estão relacionadas nos processos de inflamação, apoptose, proliferação, 

diferenciação e transformação em doenças respiratórias e câncer de pulmão. Logo, o 

estresse oxidativo é um mecanismo chave no desenvolvimento de doenças 

respiratórias em ambientes com poluição atmosférica, devendo ser analisado mais 

detalhadamente.  
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Figura 20: Modelo proposto para descrever os mecanismos de ação apresentados pelo MP10 oriundo 
da queima de biomassa (setas pretas) e o reteno (setas vermelhas), que está presente na composição 
deste.  O MP10, assim também como o reteno, é capaz de induzir o estresse oxidativo através do 
aumento de espécies reativas de oxigênio intracelulares e da produção de superóxido mitocondrial. 
Diante disso, o MP também foi capaz de desencadear a autofagia, possivelmente devido ao aumento 
de ERO. Allém disso, o reteno levou o aumento do conteúdo de mitocondrias e a hiperpolarização da 
membrana mitocondria. Em tempos maiores, foi visto um início de morte celular via necrose provocado 
pelo reteno.   
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6. CONCLUSÕES 

 O material orgânico extraído do MP10 emitido pela queima de biomassa da 

Região Amazônica induz a produção de espécies reativas de oxigênio 

intracelulares e mitocondriais 

 O material orgânico extraído MP10 é capaz de desencadear a autofagia 

 O reteno causa a hiperpolarização, aumenta a massa mitocondrial e a 

produção de superóxido pela mitocôndria nas células 

 O reteno leva à produção de espécies reativas de oxigênio intracelulares  

 O reteno aumenta a morte celular por necrose em células de pulmão humano. 

 Baseado nos resultados obtidos, o reteno tem um papel na toxicidade geral 

do MP10. Esses mecanismos estão envolvidos na patogênese de doenças 

respiratórias inflamatórias e do câncer de pulmão.  
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