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INFLUÊNCIA DA RADIAÇÃO IONIZANTE NATURAL NO AÇUDE DO 

BOQUEIRÃO (RN): AVALIAÇÃO DE RISCO SAÚDE/AMBIENTE 

 

Resumo 

A contaminação de corpos hídricos por substâncias tóxicas causa a diminuição 

da qualidade da água, representando um risco para a saúde pública. Neste contexto, 

atividades antrópicas são geralmente vistas como as principais fontes de degradação da 

água. Entretanto, elementos encontrados naturalmente no ambiente também podem 

comprometer a qualidade da água. Assim, o açude do Boqueirão, localizado no 

município de Parelhas (RN/Brasil), foi escolhido como a área para o desenvolvimento 

deste estudo uma vez que está em uma região geologicamente rica em emissão de 

radiação ionizante natural que gera subprodutos como o chumbo e o radônio. Além 

disso, é uma área com forte influência humana que aumenta os riscos de descargas de 

poluentes para este corpo d‘água. Assim, os objetivos deste estudo estão centrados (i) na 

análise da percepção do risco da população do município de Parelhas (RN/Brasil) acerca 

do consumo da água do açude do Boqueirão; e (ii) na avaliação da qualidade da água do 

açude empregando várias metodologias que quantifiquem, principalmente, os níveis de 

metais pesados e radioatividade, assim como, o potencial destes tóxicos induzirem 

mutações no material genético. A análise da percepção revelou que a população do 

município percebe um risco na utilização do açude e que conhecem os fatores que 

influenciam na qualidade de água.  Considerando o segundo objetivo, o conjunto de 

dados aponta para a contaminação do açude por metais pesados, além de terem sido 

encontrados altos níveis de partículas radioativas e radônio – também presente em altas 

concentrações no ar e no solo. Desta forma, podemos inferir que a população que reside 

nesta localidade está sujeita às injúrias provocadas pela exposição à contaminação 

natural e antropogênica. Nossos resultados corroboram com a percepção que a 

população tem em relação ao risco do uso deste açude para diversas finalidades. Espera-

se que as informações reunidas neste trabalho fundamentem atividades e pesquisas 

subsequentes nesta região semiárida do Rio Grande do Norte/Brasil. Que os dados 

viabilizem uma melhor compreensão do cenário específico de risco toxicológico da 

população e o efeito da contaminação para a biota, o que auxilia o desenvolvimento de 

uma futura avaliação do risco e consequente gerenciamento desta problemática local. 

Palavras Chave: Mutagenicidade; Agentes geogênicos; Percepção de risco; Qualidade 

de água; Semiárido. 
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INFLUENCE OF NATURAL IONIZING RADIATION AT BOQUEIRÃO‘S DAM 

(RN): RISK ASSESSMENT FOR HEALTH/ENVIRONMENT. 

 

Abstract 

The contamination of water bodies with toxic substances causes a decrease in 

water quality, representing a risk to public health. In this context, human activities are 

generally seen as the main sources of water degradation. However, elements found 

naturally in the environment can also compromise water quality. Thus, the Boqueirão‘s 

dam, located in the municipality of Parelhas (RN, Brazil), was chosen as area for the 

development of this study, as its geological region is rich in the emission of natural 

ionizing radiation that produces byproducts like lead and Radon. Moreover, the area has 

a strong human influence that enhances the risks of pollutant discharge in this body of 

water.Thus, the objectives of this study were centered (i) in the analysis of risk 

perception in the city of Parelhas (RN/Brasil) due to the use of the water from the 

Boqueirão Dam; and (ii) in the assessment of water quality in the Dam using methods 

that quantify, mainly, heavy metals and radiation levels, as well as these toxics potential 

of inducing mutations on genetic material. The analysis of risk perception showed that 

the population in the city of Parelhas can perceive a risk in using the water from the 

dam and that they can recognize factors that influence the water quality. Regarding the 

second objective, the set of data point to the contamination of the Dam by heavy metals, 

as well as levels of radioactive parcicles and Radon – also present in high 

concentrations in outdoor air and on soil. Thus, it is possible to infer that the population 

residing in this area is subjected to injuries caused by exposure to natural and 

anthropogenic contamination. Our findings corroborate with the perception of the 

population regarding the risks associated with the use of the Dam for several types of 

activities. It is expected that the information gathered in this study can substantiate 

activities and future researches in this semiarid region in the Rio Grande do 

Norte/Brazil. Also, that the set of data can enable a better understanding of the specific 

toxicological scenario of risk found for the population and the effect of the 

contamination for the biota, which aids the development of a future risk assessment and 

a consequent management of this local issue.  

 

KEYWORDS: Mutagenicity; Geogenic agents; Risk perception; Water quality; 

Semiarid  
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1. INTRODUÇÃO GERAL 

 

A água é um recurso natural essencial ao desenvolvimento de atividades 

humanas e à sobrevivência dos seres vivos. Por este motivo, a conservação deste 

recurso tornou-se um dos maiores desafios da atualidade sendo vista como necessidade 

da sociedade moderna devido ao aumento crescente da demanda. Entretanto, o acesso a 

água de boa qualidade está cada vez mais difícil, levando em consideração crises reais 

de disponibilidade, gerenciamento deficiente e a degradação de corpos hídricos e da 

qualidade da água (TUNDISI, 2008; VILCHES; MACÍAS; PÉREZ, 2009).  

A conservação dos recursos naturais é uma tarefa complexa, e diversos trabalhos 

discutem sobre a importância da popularização dos fundamentos da sustentabilidade e 

do papel da educação e políticas públicas para viabilizar a reversão do quadro atual de 

degradação. Estes estudos sugerem que a mudança na percepção da água como um 

recurso renovável e inesgotável tornou-se primordial para viabilizar a conservação de 

recursos hídricos ao longo da história da humanidade. Esta nova mentalidade, também 

chamada de a ―nova cultura da água‖ leva em consideração que o uso deste recurso 

deve-se fazer de modo a garantir sua disponibilidade para futuras gerações, priorizando 

tanto a universalização do acesso para a população como a qualidade deste recurso 

(ABRAMOVAY, 2010; BRITTO; BARRAQUÉ, 2008; JACOBS, 2011; RIBEIRO, 

2008). 

Atualmente, considera-se que o critério da qualidade da água é um fator tão 

importante a ser garantido quanto a disponibilidade. Porém, múltiplos estressores 

ambientais causam a contaminação de corpos hídricos com diferentes substâncias 

químicas e metais pesados (ORMEROD et al., 2010, CIRILO; MONTENEGRO; 

CAMPOS, 2010).  

Esta poluição pode gerar mudanças até irreversíveis na água devido à natureza 

dos contaminantes, resultando na diminuição de qualidade deste recurso (KHAN et al., 

2013; RATTNER, 2009).  

A degradação da qualidade da água ganha uma importância ainda maior por 

afetar também regiões naturalmente mais vulneráveis como o semiárido. Apresentando 

condições hídricas desfavoráveis, é possível destacar que nestas regiões, que já possuem 

uma disponibilidade de água crescentemente limitada, a emissão de poluentes em rios e 

lagos inviabilizam o acesso da população a pouca água existente (GHEYI et al., 2012). 

Ainda assim, observa-se a existência de poucos estudos e trabalhos de monitoramento 
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no semiárido que utilizem parâmetros de qualidade suficientes para garantir a 

disponibilidade de uma água que apesar de escassa, apresente boa qualidade. 

Dentro do contexto de poluição, as atividades antrópicas são vistas regularmente 

como o principal estressor ambiental que afeta corpos hídricos superficiais e 

subterrâneos. Seja pela demanda de água contínua e crescente ou pela contaminação 

direta devido ao lançamento de efluentes residenciais, rurais e industriais em corpos 

hídricos, considera-se que todas as atividades humanas geram algum impacto que acaba 

diminuindo a qualidade da água (FERNANDEZ-LUQUEÑO et al., 2013; 

MUSTAPHA; GETSO, 2014; OBAIDY et al., 2014; TUNDISI, 2008).  

Ainda assim, a contaminação de águas superficiais e subterrâneas pode ocorrer 

não só pela influência de atividades humanas, mas também pela presença de agentes 

geogênicos tóxicos (BEYERSMANN; HARTWIG, 2008).  

Presentes naturalmente no meio ambiente, estes compostos originados da 

formação geológica contaminam a água e transformam a água em um veículo de 

exposição a substâncias químicas nocivas a saúde humana como a radiação ionizante 

natural e diversos metais pesados, possuindo potenciais genotóxicos e carcinogênicos 

(AMINI, 2011; ATSDR, 1999; UNSCEAR, 2011).  

Estes contaminantes possuem ainda a capacidade de bioacumulação, persistindo 

em tecidos vivos, e transformando estes organismos em vias de exposição que podem 

alcançar diversos níveis tróficos dentro do ecossistema (SMOLYAKOV et al., 2010; 

SPONCHIADO et al., 2011). 

Por este motivo, observa-se a importância do monitoramento contínuo dos 

corpos hídricos para um gerenciamento adequado. No Brasil, este monitoramento segue 

orientações da resolução 357 de 2005 do Conselho Nacional do Meio Ambiente - 

CONAMA (2005) de modo a alcançar um melhor entendimento: (a) das condições de 

qualidade de água dos rios, lagos e corpos hídricos superficiais/subterrâneos; (b) dos 

fatores que influenciam os corpos hídricos; (c) de como estes fatores variam ao longo do 

tempo, (d) de como características naturais e atividades humanas influenciam a 

qualidade da água. Deste modo, o monitoramento da qualidade da água realizada 

periodicamente por órgãos governamentais leva em consideração diversos parâmetros. 

Entretanto, pouca atenção é dada aos agentes genotóxicos e a utilização de ensaios 

biológicos, dentro da bateria de testes de qualidade de água, ainda não é normalmente 

realizada.  
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Neste contexto, observa-se que o desconhecimento das concentrações de 

substâncias químicas e metais pesados presentes em corpos hídricos gera um risco 

potencialmente alto por ser desconhecido. Além disso, diversos estudos apontam a 

necessidade de incorporar ensaios biológicos in vivo ou in vitro no monitoramento da 

qualidade de corpos hídricos de modo a verificar os efeitos de poluentes presentes na 

água em organismos vivos (COSTA, 2012; GARCIA et al., 2011). 

 

1.1 RADIAÇÃO IONIZANTE NATURAL 

 

Considera-se que todos os humanos são expostos a radiação ionizante 

diariamente, e a razão disto é a diversidade das fontes de radiação que incluem origens 

artificiais, radionuclídeos terrestres ou cósmicos e a própria radiação cósmica (ATSDR, 

1999b). Entretanto, observa-se que a presença de partículas radioativas na água e no 

solo, originada de radionuclídeos terrestres como o urânio, constituem uma das 

principais fontes de exposição humana a radiação ionizante e a de maior impacto para 

os seres vivos (DERIN et al., 2012; UNSCEAR, 2011).   

Segundo a Agência Internacional de Energia Atómica - IAEA (2007), o Brasil 

possui uma das maiores reservas mundial de urânio, possuindo a sétima maior reserva 

geológica com cerca de 310.000t de U
3
O

8
, ficando atrás dos Estados Unidos, Canadá, 

África do Sul, Rússia, Cazaquistão e Austrália os quais possuem uma reserva com 

volume em torno de 1.462.000t. 

O urânio (U) é o elemento químico mais pesado de ocorrência natural. 

Geralmente encontra-se disponível no interior da crosta terrestre, no entanto, processos 

naturais e antrópicos contribuem para a sua redistribuição em todo o meio ambiente. 

Com isso, há uma ampla distribuição deste metal em praticamente todos os 

compartimentos ambientais (rochas, solos, águas superficiais e subterrâneas, ar, plantas 

e animais) (BLEISE; DANESI; BURKART, 2003).   

Por se tratar de um metal radioativo o urânio possui uma estrutura atômica 

instável que o faz desintegrar, ou seja, um átomo pai decai a um átomo filho através da 

emissão de partículas alfa, sendo que às vezes o produto do decaimento (átomo filho) 

também é instável gerando assim uma cadeia de decaimento (TAYLOR; McINTOSH; 

WALKER, 2001).  

Os isótopos de urânio decaem em outros elementos radioativos até formarem 

isótopos estáveis de chumbo (Figura 1). De acordo com Chaudhry (2008), essa radiação 
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ionizante do urânio é capaz de interferir nas funções celulares em todos os níveis de 

organização celular, inclusive em mutações no DNA. Em Barillet et al. (2011), o autor 

relaciona os efeitos como sendo: dano celular, estresse oxidativo, genotoxicidade e 

neurotoxicidade.   

 

 

 

Figura 01: Cadeia de decaimento do Urânio (
238

U)
 
com a emissão de partículas alfa até 

se torna um isótopo estável de Chumbo (
206

Pb). Fonte: Adaptada de TAYLOR; 

McINTOSH; WALKER, 2001.  

 

Um dos isótopos formados na cadeia de decaimento do urânio é um gás inerte 

radioativo, o radônio. Este, por se tratar de um gás, tem como sua principal via de 

absorção o sistema respiratório. Pelo fato desse gás ser liberado por rochas e solos que 

contenham urânio, a contaminação através da exposição natural ao radônio é um fato de 

preocupação mundial. Segundo a Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer 

(IARC) (2012), e o Programa Nacional de Toxicologia dos Estados Unidos (NTP) 

(2008) o radônio é um agente carcinogênico humano, e quando ao inalar um átomo de 

radônio, ele pode se desintegrar dentro dos pulmões, tornando-se o metal polônio
218

.  

Esse átomo de polônio
218

 se deposita nos pulmões emitindo várias partículas 

alfa, beta e raios gama. Posteriormente, ele se transforma em chumbo
210

, que tem uma 

meia-vida de 22 anos, conduzindo a emissões de partículas alfa, beta e gama, que 

podem levar a mutações no tecido do pulmão responsáveis por aumentar a 

probabilidade de câncer neste órgão (UNSCEAR, 2011). 

É durante o processo de troca gasosa (hematose) ao nível dos pulmões, onde se 

tem a oxigenação do sangue (alta vascularização) possibilitando a respiração celular 
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(GUYTON, 1988), que ocorre a absorção do chumbo ali presente pela corrente 

sanguínea.  

O chumbo inorgânico tem sido recentemente recategorizado pela IARC a grupo 

2A como provável carcinogênico humano, portanto sua presença poderia influenciar 

positivamente na ocorrência de câncer pela exposição a radônio ao longo da vida 

(IARC, 2006).  

De acordo com Gillis et al. (2012), níveis elevados de chumbo no sangue em 

animais e humanos têm efeitos conhecidos relacionados com disfunção cognitiva, 

distúrbios neurocomportamentais, danos neurológicos, hipertensão e insuficiência renal.  

Exposição a este metal também pode ocasionar um efeito genotóxico. Segundo 

García-Lestón et al. (2010), os danos no DNA possuem uma correlação positiva com a 

concentração e duração da exposição ao chumbo podendo ocasionar a inibição da 

síntese de compostos no corpo. 

A atividade inibitória derivada da exposição ao chumbo pode ser associada à 

diminuição da formação de oxidases de função mista, o que resulta no impedimento do 

metabolismo de substâncias endógenas e desintoxicação de xenobióticos (ATSDR, 

2007).  

Os efeitos relacionados a exposição humana ao chumbo são distintos quando 

comparados em adultos e crianças. Tal fato pode ser explicado devido à suscetibilidade 

que o organismo apresenta no período da infância, principalmente no que diz respeito ao 

sistema nervoso, o qual se encontra ainda em formação. Inúmeros estudos revelam que 

a presença de chumbo no sangue de crianças acima de 5 ug% causam alterações no 

sistema nervoso infantil, originando problemas nas funções cognitivas, distúrbios de 

comportamento, baixo rendimento escolar, diminuição da capacidade visual, dentre 

outros (MARTÍNEZ et al., 2013; DASCANIO et al., 2010; LEAL-ESCALANTE et al., 

2007; VEGA et al., 2005). 

 

1.2. PERCEPÇÃO AMBIENTAL DO RISCO 

 

Com múltiplas vias de exposição aos contaminantes presentes em concentrações 

desconhecidas, populações tornam-se expostas a um risco que pode ultrapassar os 

valores considerados seguros (RODRIGUES et al., 2009).  

De modo a verificar se o risco é considerado aceitável, torna-se necessário 

caracterizá-lo quanto ao perigo e magnitude para viabilizar um gerenciamento 
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adequado. Para isso, a avaliação de risco toxicológico vem sendo amplamente utilizada 

para analisar o risco da exposição e da potencial ocorrência de efeitos adversos à saúde 

humana por agentes tóxicos (MEEK et al., 2011).  

Uma avaliação de risco permite estimar a probabilidade que uma substância 

química terá de causar efeitos adversos em uma população, sendo usada de modo a 

possibilitar a proteção a saúde humana, determinação do nível de remediação ambiental 

necessário, estabelecimento de metas de remediação, avaliação da viabilidade técnica da 

remediação, determinação dos benefícios associados ao processo de remediação, 

priorização de áreas contaminadas, priorização de alocação de recursos e gerenciamento 

ambiental integrado (TSUJI et al., 2004, U.S. EPA, 1989).  

Dados para a caracterização de riscos são escassos em diversos locais e o 

envolvimento da população torna-se necessário a fim de coletar informações para 

mensurar a exposição e observar como a população percebe os riscos encontrados no 

ambiente. Para isso, a percepção ambiental é vista como um fator decisivo que 

influencia na tomada de decisões e participação população no processo de conservação 

do meio ambiente e dos Recursos Naturais (MARQUES; COSTA; ANDRADE, 2013).  

Leva em consideração que cada indivíduo percebe o ambiente de um modo 

específico, respondendo aos estímulos que recebe de maneira diferente. Sua reação 

depende de processos cognitivos individuais, da sensibilização com a causa e pode ser 

influenciada por diversos outros fatores como cultura e experiências pessoais 

(NOVAIS; GUARIM NETO, 2007).  

Para a toxicologia, verificar as variações entre percepções ambientais dos 

indivíduos é aplicado na analise de como as pessoas interpretam o risco da exposição a 

substâncias químicas nocivas presentes no meio que estão inseridas, sendo uma parte 

importante da análise e monitoramento contínuo do risco (ROPEIK, 2011).  

A compreensão desta percepção auxilia pesquisadores na divulgação de 

informações sobre toxicologia e riscos, possibilitando uma maior influencia na tomada 

de decisões dos indivíduos de uma população de modo a evitar riscos da exposição às 

substâncias químicas nocivas. Além disso, este tipo de estudo torna-se é crucial para a 

compreensão e manejo do risco no contexto político. Permite que a toxicologia consiga 

avaliar racionalmente o risco e comunicar, em uma linguagem acessível para a 

população, modos de minimizar os efeitos da exposição a substâncias tóxicas 

(WALLACE, 2011).  
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1.3 ENSAIOS BIOLÓGICOS DE DETECÇÃO DE MUTAGENICIDADE 

 

 A avaliação de parâmetros físicos e químicos para caracterizar amostras de água 

é um procedimento padrão para determinar a qualidade de corpos hídricos. No Brasil, o 

monitoramento e orientação para o acompanhamento dos recursos hídricos são 

regulamentados pela resolução 357 de 2005 do Conselho Nacional do Meio Ambiente 

(CONAMA), que ainda propõe a análise de metais pesados em amostras de água 

destinadas para qualquer tipo de uso.  

Contudo, diversos estudos apontam a importância da realização de ensaios 

biológicos atrelados a estes parâmetros regulamentados para averiguar a qualidade da 

água e os efeitos de uma possível contaminação em organismos vivos (COSTA, 2012, 

DANTAS, 2012, MARIA et al., 2009).  

Dentre os ensaios biológicos, destacam-se os testes de mutagenicidade e 

genotoxidade utilizando diferentes amostras ambientais e bioindicadores.  

Agentes genotóxicos são aqueles capazes de provocar lesões na molécula de 

DNA. Estas lesões são caracterizadas como modificações no material genético que 

podem interferir em processos celulares importantes. Estas alterações podem levar a 

morte celular e/ou, ainda, induzir a ocorrência de mutações, que são modificações 

permanentes e herdáveis na sequência nucleotídica do DNA (ASARE et al., 2012).  

Mesmo sendo considerada a principal fonte para a diversidade dos seres vivos, 

mutações podem alterar a informação genética acarretando perda de funções celulares. 

No homem, estas modificações podem estar relacionadas a muitos processos 

degenerativos como o envelhecimento, doenças hereditárias e o câncer (FRIEDBERG et 

al., 2006). Por este motivo, o monitoramento de agentes genotóxicos e mutagênicos no 

ambiente torna-se essencial para evitar problemas de saúde pública e ambientais.  

Neste contexto, testes visando a identificação e quantificação de micronúcleos e 

anormalidades nucleares são amplamente utilizados com organismos vivos ou em 

culturas celulares para quantificar o potencial mutagênico de contaminantes presentes 

em amostras ambientais. 

 Micronúcleos são definidos como pequenas massas nucleares originadas de 

fragmentos cromossômicos, ou de cromossomos, que não foram incorporados ao núcleo 

da célula-filha durante a divisão celular (Figura. 2).  
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Figura 2. Formação de Micronúcleos em célula durante a divisão Celular. Fonte: 

Adaptado de FENECH (2007). 

 

Sua frequência de aparecimento em células possui relações diretas com a 

exposição dos organismos a agentes ou eventos mutagênicos e genotóxicos, que 

depende tanto da duração de exposição quanto à concentração das substâncias tóxicas 

(AHMED, 2011; FENECH et al., 2011). Por este motivo, ensaios biológicos que 

utilizam este marcador constituem métodos sensíveis para o monitoramento destes 

compostos em amostras ambientais.  

A utilização do teste de micronúcleo em amostras de água não é restrita apenas a 

um tipo de célula ou a apenas um tipo de bioindicador. Diferentes organismos podem 

ser utilizados nestes testes, incluindo peixes, plantas, linfócitos humanos e células da 

mucosa oral de humanos (KWASNIEWSKA; JASKOLA; MALUSZYNKA, 2013; 

BIANCHI; ESPINDOLA; MARIN-MORALES, 2011; FENECH, 2007).  

A utilização de peixes como bioindicadores de efeitos tóxicos é realizada devido 

a sensibilidades destes organismos a mudanças ambientais e para avaliar a 

contaminação de ambientes aquáticos (LAKRA; NAGPURE, 2009; RAMSDORF et al., 

2009). Para o teste de micronúcleo, observa-se que estes indicadores apresentam-se 

como ótimos modelos animais para a avaliação do potencial genotóxico e mutagênico 

de compostos, e uma das espécies mais utilizadas para este teste na atualidade é o 

Oreochromis niloticus. Conhecido por tilápia, este organismo apresenta a capacidade de 

se adaptar a diversos habitats sobrevivendo até mesmo em ambientes contaminados por 

metais pesados e outros compostos. É considerada uma espécie sensível à presença de 

agentes genotóxicos, o que viabiliza o seu uso como bioindicador em testes de análise 
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de micronúcleo e anormalidades nucleares (HOSHINA et al., 2008; SPONCHIADO et 

al., 2011). 

A utilização de linfócitos humanos para o teste de micronúcleo também fornece 

resultados sobre os efeitos da exposição a agentes mutagênicos e genotóxicos, sendo, 

porém realizado diretamente em células humanas. Constitui um teste in vitro sensível, 

confiável e de baixo custo que é amplamente usado para avaliar dano no DNA em 

populações humano sendo também um biomarcador preditivo de risco de câncer 

(BONASSI et al., 2007; FENECH, 2007). 

 

2. CARACTERIZAÇÃO GERAL DA ÁREA DE ESTUDO 

 

Descrita como uma região rica em minerais radioativos, o semiárido do estado 

do Rio Grande do Norte possui diversos municípios em que a formação geológica local 

possibilita a presença de radionuclídeos como o urânio no solo (CPRN, 2006). Apesar 

da quantidade limitada de estudos nesta região, alguns autores destacam a influência de 

metais pesados e da radiação ionizante natural na degradação da qualidade de água e do 

efeito desta contaminação em organismos vivos (GARCIA et al., 2011; MARCON et 

al., 2010).  

A partir deste contexto, observa-se que estudos na área do açude do Boqueirão 

de Parelhas no estado do Rio Grande do Norte tornam-se relevantes devido à presença 

de rochas pegmatitos na região. Este tipo de rocha é naturalmente rico em Urânio, 

possibilitando a contaminação de corpos hídricos desta localidade pela radiação 

ionizante oriunda do processo de decaimento deste radionuclídeo e dos seus 

subprodutos tóxicos.  

Com uma capacidade de 85.012.000 m
3
, O açude do Boqueirão está localizado 

próximo à cidade de Parelhas no estado do Rio Grande do Norte (Figura 3). Está 

inserida na Bacia Hidrográfica do rio Piranhas/Açu no Semiárido Brasileiro, sendo 

responsável, principalmente, pelo abastecimento de água do município de Parelhas 

(IDEMA, 2010).  

Esta região é caracterizada pela escassez de água devida, principalmente, a 

irregularidade da chuva. Está inserida no chamado polígono da seca, sendo o açude do 

Boqueirão de Parelhas um dos poucos reservatórios que ainda possui níveis aceitáveis 

de água. É enquadrado pela Resolução do CONAMA n. 357 de de 17 de março de 2005 

como um corpo hídrico de água doce classe 2, cujo uso consiste no abastecimento para 
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consumo humano, na recreação de contato primário, na irrigação, na aqüicultura e na 

atividade de pesca que ainda é considerada a principal atividade econômica para as 

comunidades localizadas às margens do açude. 

 

 

Figura 3: Na esquerda a localização do município de Parelhas em destaque de vermelho, 

Rio Grande do Norte – Brasil. Na direita, ilustração do açude do Boqueirão de Parelhas 

(Fonte: Adaptado de: IBGE, 2010; Google Maps, 2014). 

 

 

Figura 4. A – Açude do Boqueirão de Parelhas. B – Retirada de água do açude através 

de caminhões Pipa. Fonte: Luiz Cláudio Cardozo Chaves (2013). 

 

Sem dúvida, a existência do açude do Boqueirão é imprescindível para o 

desenvolvimento econômico e para a sobrevivência da população do município de 

Parelhas. Entretanto, o açude também se tornou importante para diversas outras cidades. 

Localizado em uma área com condições hídricas desfavoráveis que abrange áreas do 

estado do Rio Grande do Norte e da Paraíba, o açude do Boqueirão também reabastece 
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caminhões Pipa que transportam água para diversos outros municípios 

(NASCIMENTO, 2007).  

Assim, a conservação e o monitoramento da qualidade da água do Açude do 

Boqueirão tornam-se essenciais para garantir a sobrevivência dos municípios do 

semiárido do estado do Rio Grande do Norte aquático, quer seja utilizado para o 

abastecimento de residências ou atividade de pesca. O monitoramento da qualidade da 

água é realizado por agências estaduais periodicamente, entretanto, observa-se que 

pouca atenção é dada a presença de metais pesados e compostos oriundos da formação 

geológica que podem comprometer a qualidade da água (IDEMA, 2012). 

Segundo dados da Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte, o ano de 

2014 foi marcado por uma grave situação de estiagem, particularmente na região do 

Seridó onde se localiza o açude do Boqueirão de Parelhas (FEMURN, 2014). Nesta 

localidade, o período de maior pluviosidade do ano de 2014 se estendeu de fevereiro a 

março, no qual concentrou cerca de 74,9% da taxa pluviométrica do ano (EMPARN, 

2014). 

Além de realizar o abastecimento de água, este reservatório também é utilizado 

para pesca por comunidades tradicionais da área e atividades recreativas. Sua área de 

entorno é ocupada por pequenas propriedades e também por atividades de mineração, 

que consiste da extração de gemas, barita, coridon, feldspato e berilo (NASCIMENTO, 

2007). 

 

3 OBJETIVOS 

 

Objetivo geral 

 

 Analisar a presença de contaminantes naturais no Açude do Boqueirão em 

Parelhas/RN/Brasil, suas implicações para populações e avaliar seus efeitos nocivos por 

meio de ensaios biológicos. 

 

Objetivos específicos 

 

• Verificar a percepção de risco dos moradores e sua exposição às substâncias 

encontradas na água; 

• Analisar as características físico-químicas da água do açude do Boqueirão;  
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• Analisar as concentrações de metais pesados presentes na água;  

• Verificar os níveis de radiação Alfa e Beta na água; 

• Medir a concentração de radônio na área do açude (Ar, solo e água); 

• Analisar o potencial mutagênico da água através de ensaios biológicos;  

 

4. METODOLOGIA GERAL  

 

4.1 ANÁLISE DA QUALIDADE DE ÁGUA  

 

As amostras de água foram analisadas para a caracterização de parâmetros 

físico-químicos e de metais pesados a partir da coleta em três pontos amostrais 

escolhidos ao longo do açude (Figura 5).  

 

 

Figura 5. Localização do Açude do Boqueirão e pontos designados para a coleta de água 

para os testes de metais pesados, parâmetros físico químicos e radiação alfa e beta (P1, 

P2, P3), radônio (R1, R2, R3) e para o teste CBMN em linfócitos humanos (P1, P2, P3). 

A – Brasil. B – Estado do Rio Grande do Norte, município de Parelhas em destaque. C 

– Açude do Boqueirão. 

 

A 

B 

C 
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As coletas ocorreram em três períodos, levando em consideração a influência de 

eventos climáticos como a chuva na distribuição e concentração das substâncias da água 

do açude. Para definir os períodos de maior pluviosidade e estiagem do ano, foram 

utilizados relatórios de taxa pluviométrica do estado do Rio Grande do Norte e da 

microrregião do Seridó. Relatórios da EMPARN (2014) mostram que o período de 

maior estiagem de 2013 abrangeu os meses de junho a dezembro de 2013. Para 2014, a 

EMPARN descreveu os meses de janeiro à junho como os de maior pluviosidade do ano 

e julho à dezembro como um período de estiagem intensa. 

A primeira coleta foi realizada em julho de 2013, referente ao período de 

estiagem do ano, a segunda em fevereiro, durante o período de maior pluviosidade de 

2014 e a terceira no mês de julho, durante o período de maior estiagem de 2014. Em 

cada ponto amostral, 1 litro de água foi acondicionado em frascos previamente 

esterilizados, sendo transportados em recipientes refrigerados para o laboratório a fim 

de conservar as amostras. 

Para verificar se as concentrações encontradas foram consideradas altas e, 

consequentemente, potencialmente nocivas à saúde humana, foram utilizados 

parâmetros de qualidade de água da Organização Mundial da Saúde e da legislação 

Brasileira através da resolução nº 357 de 17 de março de 2005 do Conselho Nacional de 

Meio Ambiente (CONAMA).  

 

4.2 CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS. 

 

Utilizando metodologias descritas em APHA (2005), serão identificadas e 

mensuradas as características físico-químicas da água (Cor Verdadeira, Turbidez, pH, 

Sólidos Totais, Nitrato, Nitrito, Ferro Dissolvido, Cloreto e Sulfato). 

 

4.3 ANÁLISE DE METAIS PESADOS 

 

Para a análise dos metais pesados foi utilizada a espectrometria de absorção 

atômica de chama (alumínio, cádmio, cobalto, cobre, chumbo, cromo, ferro, manganês, 

níquel, prata e zinco) nas amostras de água, conforme descrito em APHA (2005). 

 

4.4 QUANTIFICAÇÃO DAS PARTÍCULAS ALFA E BETA 
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Para a obtenção das concentrações de Radiação Alfa e Beta totais na água do 

açude foram realizadas coletas em três pontos amostrais no açude (P1, P2, P3) nos três 

períodos escolhidos para o estudo (Figura 5): Estiagem de 2013 (julho); Chuvoso de 

2014 (fevereiro); e estiagem de 2014 (julho).  

A quantificação da radiação Alfa e Beta, presente nas amostras de água, foi 

realizada através da deposição da amostra em plaqueta de aço inox e contagem alfa e 

beta total em contador proporcional conforme descrito em Tauhata et al. (2003). A 

analise dos resultados foi feita por meio da comparação das medidas encontradas com 

limites estabelecidos pela legislação Brasileira através da Portaria nº 2.914, de 12 de 

dezembro de 2011, do Ministério da Saúde que dispõe sobre orientações para água 

destinada a consumo humano.  

 

4.5 AMOSTRAGEM DE RADÔNIO. 

 

A concentração de radônio na região do açude foi medida utilizando o 

Alphaguard (Genitro Instruments GmbH) de acordo com as especificações propostas 

pelo fabricante (Figura 5) (Genitro Instruments, 2000). As medições foram realizadas 

em dezembro de 2014 nas três localidades distintas do açude do Boqueirão marcadas na 

figura 5: Ponto R1 ; Ponto R2; e Ponto R3 . Em cada ponto, níveis de radônio foram 

medidos no ar, no solo e na água. 

Medições no ar foram realizadas durante 30 minutos em cada ponto amostral, 

utilizando o modo ―diffusion‖ com medições em intervalos de 10 minutos. As medições 

no solo foram realizadas durante 30 minutos em cada ponto amostral, utilizando o modo 

―Flow‖ com medições em intervalos de 10 minutos. Para a medição do Radônio na água 

do açude do Boqueirão, amostras de 1 litro foram coletadas em cada ponto amostral 

utilizando recipientes previamente preparados para a coleta de modo a evitar a perda do 

gás. Em laboratório, a medição foi realizada utilizando o Alphaguard em conjunto com 

o Aquakit (Genitro Instruments GmbH) durante 30 minutos utilizando o modo ―flow‖ 

com medições realizadas em intervalos de 10 minutos. 
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Figura 6. A - Medidor Alphaguard (Genitro Instruments GmbH). B – Alphaguard ligado 

em Alphapump (Genitro Instruments GmbH). C - Sonda para medições de radônio em 

solo.  D – Aparelho operando em função de medição em solo. Fonte: Luiz Cláudio 

Cardozo Chaves (2014). 

 

4.2 TESTE DE MUTAGENICIDADE 

 

 Para a análise potencial mutagênico da água do Açude do Boqueirão através da 

contagem de micronúcleos e anormalidades nucleares, foram escolhidos testes 

utilizando peixes da espécie Oreochromis niloticus e linfócitos humanos (CBMN). 

Amostras foram coletadas em 2014 durante o período de maior estiagem e de maior 

pluviosidade do ano, assim, cada experimento foi realizado duas vezes. 

 

4.2.1 MICRONÚCLEO EM OREOCHROMIS NILOTICUS 

 

O teste foi realizado com 15 peixes, obtidos do açude do Boqueirão, da espécie 

Oreochromus niloticus (tilápia) em cada uma das duas estações do ano escolhidas para o 

estudo: julho e fevereiro de 2014, sendo que estes dois meses estão inseridos dentro dos 

períodos de maior estiagem e pluviosidade do ano, respectivamente.  A pesquisa foi 

aprovada na comissão de ética no uso de animais da UFRN sob o protocolo n.º 

055/2010. Os organismos para o controle negativo serão coletados na Escola Agrícola 

de Jundiaí – Rio Grande do Norte. 
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In loco, foram coletados 0,3 mL de sangue dos peixes através da punção 

branquial (Figura 7). A preparação de lâminas ocorrerá seguindo o protocolo descrito 

em Çavas e Ergene-Guzukara (2005), e a análise realizada no Laboratório de 

Mutagênese Ambiental da UFRN. A análise citogenética foi realizada em microscópio 

óptico, utilizando um aumento de 1000x e óleo de imersão, em número de 3 

lâminas/peixe, com contagem de 1000 células por lâmina (CAMPANA et al., 1999) Os 

micronúcleos foram identificados seguindo critérios propostos por Fenech et al. (2003), 

e as anormalidades nucleares serão classificadas de acordo com Carrasco et al. (1990). 

 

 

Figura 7. A - B: Coleta de sangue por punção branquial. C: Esfregaço sanguíneo em 

campo. Fonte: Luiz Cláudio Cardozo Chaves, 2014. 

 

4.2.2 MICRONÚCLEO EM LINFÓCITOS HUMANOS.   

 

Para o teste de CBMN, foi utilizado o protocolo descrito em Fenech (2007) para 

a descrição dos procedimentos e identificação dos micronúcleos e anormalidades 

nucleares. O teste foi realizado em dois momentos do ano que estão inseridos dentro do 

período de maior estiagem (Agosto de 2014) e do período de maior pluviosidade 

(Março de 2014). Em campo, foram escolhidos três pontos para coleta (P1, P2, P3) e 

amostras de 500 mL de água foram retiradas do açude do Boqueirão em frascos 

previamente esterilizados. Estes recipientes foram lacrados, de modo a evitar o contato 

direto com a luz, e acondicionados em local refrigerado.  
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Amostras de 5 mL de sangue periférico foram obtidas de três indivíduos jovens 

do sexo masculino. Estes indivíduos possuíam faixa etária de 21 e 25 anos, sendo todos 

não fumantes. Além disso, nenhum deles teve contato com o açude do Boqueirão de 

modo a não sofrer influencia para o teste de micronúcleo. 

Na fase de semeio, foram utilizados dois tubos Falcon de 15 mL para cada um 

dos três pontos amostrais. Nestes tubos, foram pipetados 4.7 mL de meio RPMI 

enriquecido (10% soro fetal bovino + 1% antibióticos) e 100 µL de fitohemaglutinina 

(PHA) para então serem acrescentados 300 µL das amostras sanguíneas coletadas.  

 24 horas após a estimulação com a PHA, foi acrescentado nas culturas 200 µL 

das amostras de água do açude, sem diluição, previamente esterilizadas com filtros de 

membrana de poro 0,22 µm. O controle negativo foi realizado com água destilada e o 

grupo do controle positivo utilizando 0.1 µg mL
-1

 de Mitomicina-C. Após 44 horas da 

estimulação com PHA, foi adicionado 6 µg/mL de Citocalasina-B. Os tudos foram 

mantidos em uma incubadora à 37ºC durante as etapas anteriores do experimento. 

Os linfócitos foram separados e coletados utilizando uma centrífuga, tratados 

com 0.075M de KCl (Solução hipotônica) e fixados 3 vezes em 4 mL de solução 

fixadora (9 metanol : 1 ácido acético). A suspensão de linfócitos foi pipetada em 

lâminas em ângulo de 45º, colocada em uma estufa (60
o
C) por 15 minutos e, para corar 

as lâminas, será utilizado Giensa 5% durante 5 minutos. 

 

 

Figura 8. A - Linfócito binucleado com micronúcleo. B - Célula trínucleada. C - 

Linfócitos mononucleares. (Fonte: Luiz Cláudio Cardozo Chaves). 

 

Os linfócitos foram separados e coletados utilizando uma centrífuga, tratados 

com 0.075M de KCl (Solução hipotônica) e fixados 3 vezes em 4 mL de solução 

A 

B 

C 
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fixadora (9 metanol : 1 ácido acético). A suspensão de linfócitos foi pipetada em 

lâminas em ângulo de 45º, colocada em uma estufa (60
o
C) por 15 minutos e, para corar 

as lâminas, foi utilizado Giensa 5% durante 5 minutos. Os micronúcleos foram 

identificados de acordo com Fenech (2007) e a frequência mensurada a cada 1000 

células binucleadas (Figura 8 – A) para cada tubo, totalizando 2000 células por ponto 

amostral. 

 

4.2.3 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

Análises estatísticas para os testes de micronúcleo foram realizadas usando o 

software GraphPad Prism 5. Para a análise do teste em eritrócitos de tilápias foi 

utilizada a ANOVA seguida do pós-teste dunnet. O teste de Kruskal-Wallis foi utilizado 

para a comparação das médias dos micronúcleos em linfócitos humanos. Diferenças 

estatísticas foram consideradas como significante para p ≤ 0,05.  

 

4.3 AVALIAÇÃO DA PERCEPÇÃO DE RISCO. 

 

A pesquisa (CAAE 26376313400005537) foi submetida ao comitê de ética da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e aprovada com o número de 

parecer 650723 em maio de 2014. 

Para a coleta de dados foi utilizado um questionário (Anexo 1) com questões 

abertas e fechadas, desenvolvido para a atual pesquisa seguindo as considerações 

descritas em Sjöberg (2000) e utilizando aspectos descritos por ATSDR (2012). As 

questões foram elaboradas de modo a investigar a percepção de risco dos moradores 

acerca da utilização do açude do Boqueirão e caracterizar as vias de exposição à água. 

Foram aplicados um total de 100 questionários com indivíduos do município de 

Parelhas escolhidos aleatoriamente. Este número foi estimado através do tamanho da 

população e do calculo do número amostral em população infinita. Como critério para 

escolha dos sujeitos da pesquisa, foi levado em consideração que os participantes 

deveriam ter mais de 18 anos de idade, serem moradores permanentes do município de 

Parelhas e que poderiam ser de ambos os sexos, de qualquer etnia, grupo ou classe 

social. 
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5. Capítulo 1 

 

Percepção do risco toxicológico dos moradores do município de Parelhas/RN/Brasil: a 

influência do açude do Boqueirão na saúde e na qualidade de vida. 

 

 

ESTE ARTIGO FOI SUBMETIDO AO PERIÓDICO REVISTA BRASILEIRA DE 

CIÊNCIAS AMBIENTAIS E, PORTANTO, ESTÁ FORMATADO DE ACORDO 

COM AS RECOMENDAÇÕES DESTA REVISTA (Acessar: 

http://www.rbciamb.com.br/) 
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Percepção do risco toxicológico dos moradores do município de Parelhas/RN/Brasil: a influência do 

açude do Boqueirão na saúde e na qualidade de vida. 

 

Perception of the toxicological risk of the residents in the city of Parelhas/RN/Brazil: The influence of the 

Boqueirão dam in health and quality of life. 
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Resumo 

 

A contaminação de corpos hídricos torna-se um veículo de exposição a substâncias que podem 

oferecer riscos à saúde humana. Conhecer como populações e indivíduos percebem e se comportam 

diante deste risco é importante para auxiliar um possível gerenciamento e evitar problemas de saúde 

pública. Assim, este trabalho objetivou analisar a percepção de risco de moradores do município de 

Parelhas/RN/Brasil acerca da utilização do açude do Boqueirão. O estudo foi realizado através da 

aplicação de um questionário semiestruturado, e foi possível verificar que a população percebe que a 

utilização do açude pode oferecer riscos à saúde, principalmente na utilização da água para beber. Os 

moradores destacaram ainda a mineração e a radiação como os principais fatores que influenciam na 

qualidade da água que consomem. Espera-se que as informações neste trabalho fundamentem 

atividades e pesquisas subsequentes, identificando e caracterizando o risco diante do cenário observado 

no município de Parelhas. 

 

Palavras-chave: Genotoxidade; Agentes geogênicos; Qualidade de água. 

 

Abstract 

 

 The contamination of water bodies makes these natural resources exposure vehicles to 

substances that can pose risks to human health. To understand how individuals perceive and behave 

due to this risk is important for managing the risk and to avoid public health problems. This paper aims 

to evaluate the risk perception of the residents of Parelhas City (RN/Brazil) about the use of the 

Boqueirão reservoir. Using a questionnaire, it was verified that the population was able to perceive that 

the use of the reservoir may present a risk to their health, especially through drinking the water. The 

residents highlighted the mining activities and the radiation as the main factors that may be lowering 

the quality of water. It is expected that the information in this paper may support the development of 

future researches, identifying and characterizing the possible risk in the scenario of the city. 

 

Keywords: Genotoxicity; Geogenic agents; Water quality. 
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Introdução 

O acesso à água de boa qualidade é considerado uma das maiores dificuldades encontradas 

para diversas populações no mundo. O motivo é uma crise complexa que envolve, dentre diversos 

fatores, a degradação da qualidade dos recursos hídricos devido a atividades antrópicas ou por 

influencia de elementos presentes naturalmente no ambiente (AMINI, 2011; CIRILO; MONTENEGRO; 

CAMPOS, 2010; UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME, 2006). Em ambos os casos, a 

degradação da qualidade deste recurso transforma a água de consumo em um veículo para a 

disseminação rápida de agentes infecciosos ou tóxicos (DATTA, 2009).  

Considerando esta problemática, diversos estudos trabalham a relação entre elementos 

presentes naturalmente ou introduzidos no ambiente e a sua influência na saúde ou na qualidade de 

vida dos seres humanos. Esta temática é o campo de estudo da subárea da saúde pública chamada 

saúde ambiental (BRASIL, 1999). Este tema estuda a relação entre qualidade de fatores ambientais e 

seus efeitos no processo saúde/doença nos seres humanos. Destaca-se, simultaneamente, a qualidade 

dos recursos naturais como condição essencial para a sobrevivência dos seres vivos e também os riscos 

que podem oferecer à saúde humana (BARCELLOS; QUITERIO, 2006; RIBEIRO, 2004).  

Dentro deste cenário encontra-se o município de Parelhas, cujo abastecimento de água é 

realizado pelo Açude do Boqueirão, segundo maior reservatório de água da bacia hidrográfica do Rio 

Piranhas/Açu (IDEMA, 2011). Localizada no estado do Rio Grande do Norte, esta região é caracterizada 

como mais susceptível a contaminações ambientais. A baixa disponibilidade de água, devido aos longos 

períodos de estiagem, possibilita uma menor capacidade de diluição de poluentes, aumentando a 

concentração de substâncias tóxicas (CIRILO; MONTENEGRO; CAMPOS, 2010; GHEYI et al., 2012).  Além 

disto, a região do açude do Boqueirão está localizada no Planalto da Borborema, cuja formação 

geológica caracteriza-se pela presença de pegmatitos que são rochas ricas em urânio (CPRN, 2006).  

Por possuir uma estrutura atômica instável, o urânio sofre um processo de decaimento que 

resulta na liberação de partículas radioativas (radiação ionizante natural) e geração de diversos 

subprodutos (IARC, 1988). Estes elementos originados do urânio são nocivos à saúde humana, o que 

permite a continuação do processo de decaimento que forma elementos instáveis como o radônio - gás 

classificado como altamente carcinogênico - até formar um nuclídeo mais estável de chumbo (SUTTON 

et al., 1993).  

O chumbo além de ser classificado como um provável carcinogênico para seres humanos (IARC, 

2006) é um elemento amplamente reconhecido pelos efeitos adversos saúde humana tais como a 

disfunção cognitiva, distúrbios neurocomportamentais, danos neurológicos, hipertensão e insuficiência 

renal (MOREIRA; MOREIRA, 2004; ATSDR, 2007; GILLIS et al. 2012). A contaminação com este elemento 

torna-se uma preocupação para a saúde publica por afetar também grupos populacionais mais 

vulneráveis como crianças e grávidas, mesmo quando em baixas concentrações (CDC, 2012; DESCANIO 

et al., 2012).  

De modo a verificar se a exposição a uma água de baixa qualidade constitui um risco à saúde 

que ultrapassa limites considerados seguros, diversos estudos apontam a avaliação do risco toxicológico 

como uma ferramenta dinâmica para a investigação da natureza e magnitude do risco através de 

análises baseadas na toxicologia (HACON; BARROCA; SICILIANO, 2005; MEEK et al., 2011). Entretanto, 

poucos estudos destacam a complexidade da dimensão social do risco, que leva em consideração a 

exposição de populações à agentes tóxicos que ocorre em indivíduos que percebem e tomam decisões 

frente ao risco de maneiras diferentes (MAIA et al., 2013; PERES; ROSENBERG; LUCCA, 2005). Por este 

motivo, torna-se de grande importância entender como os indivíduos de uma população percebem o 

ambiente específico que estão inseridos e os riscos que este oferece.   

Deste modo, a análise da percepção do risco gera informações que podem ser utilizadas para 

compreender o cenário de contaminação específico de cada situação. Constitui um estudo que 

influencia no desenvolvimento da abordagem de análise do risco toxicológico, auxiliando na 

identificação e caracterização de possíveis vias de exposição, na fundamentação de programas visando a 

mitigação do risco e na adequação de materiais de informações para uma possível comunicação do risco 



33 
 

(ARELLANO; CAMARENA; DAESSLÉ, 2009; NETO; SARCINELLI, 2009; IPCS, 2004; ROPEIK, 2011; WALLACE, 

2011). 

Diante deste contexto, este trabalho tem como objetivo identificar e descrever a percepção do 

risco dos moradores do município de Parelhas (RN/Brasil) resultante da utilização da água do açude do 

Boqueirão, frente ao cenário de influencia da contaminação natural por radiação ionizante e metais 

pesados. 

 

 

Metodologia  

 

O município de Parelhas está situado na região do Seridó no estado do Rio Grande do Norte 

(Figura 1). Possui população de 20.354 habitantes, área territorial de 513,053 km² e tem o 

abastecimento de água realizado integralmente pelo Açude do Boqueirão pertencente à bacia 

hidrográfica do rio Piranhas/Açu, no semiárido Brasileiro (IBGE, 2010).  

Este reservatório também é utilizado para pesca por comunidades tradicionais da área e sua 

importância vai além do abastecimento de água do município de Parelhas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1: Localização do município de Parelhas em destaque de vermelho, Rio Grande do Norte – Brasil 

(Fonte: Adaptado de: IBGE, 2010; Google Maps). 

 
A região Semiárida é conhecida por apresentar condições hídricas desfavoráveis, tendo 

períodos prolongados de estiagem. Por este motivo, o açude do Boqueirão assumiu o abastecimento 

emergencial de água em diversos municípios do estado do Rio Grande do Norte e da Paraíba. 

Diariamente, cerca de 200 caminhões Pipa deixam o reservatório transportando água para mitigar a 

situação de colapso de abastecimento de água sofrida por diversos municípios da região (MEDEIROS, 

2013). 

A investigação sobre a percepção do risco foi desenvolvida através da aplicação de questionário 

com perguntas previamente elaboradas, contendo questões abertas e fechadas, seguindo considerações 

descritas em Sjöberg (2000) e pela ATSDR (2012). As diferentes questões foram desenvolvidas com o 

objeto de estabelecer o cenário de exposição, avaliar e caracterizar a percepção dos riscos ambientais 

na utilização do açude do Boqueirão.  

O questionário foi elaborado contendo perguntas e intenções que visavam: Conhecer o perfil e 

características sóciodemográficas dos entrevistados da região; Caracterização das vias de exposição dos 

indivíduos assim como modos de uso da água do açude; Analisar a percepção de risco dos moradores 

acerca da utilização do açude do Boqueirão.  

A pesquisa foi realizada de acordo com a aprovação do comitê de ética da Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte (UFRN) com protocolo de número 650723. Todos os entrevistados assinaram o 

termo de Consentimento Livre e Esclarecido sobre a pesquisa requisitada pelo referido comitê de ética. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Grande_do_Norte
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O estudo contou com a participação de 100 indivíduos, cidadãos do município de Parelhas, 

escolhidos aleatoriamente. O número amostral foi estimado através do tamanho da população e do 

calculo do número amostral em população finita. A participação foi voluntária e como critérios de 

escolha dos entrevistados foram definidos: ser maior de 18 anos de idade e serem moradores 

permanentes do município de Parelhas.  

Para a análise e interpretação dos dados foi utilizado o programa Graphpad Prism (Software 

estatístico) e foram utilizadas técnicas estatísticas descritivas, como distribuição de frequência e 

tabulação cruzada (ou crosstabs). 

 

 

Resultados e Discussão 

 

Perfil dos entrevistados 

 

De modo a conhecer o perfil dos entrevistados neste estudo foram investigadas as seguintes 

características sóciodemográficas: Sexo, faixa etária, tempo de residência no município e grau de 

escolaridade. A pesquisa envolveu um total de 100 entrevistados distribuídos por gênero de maneira 

homogênea (53% homens e 47% mulheres). Em todos os casos, o convite de participação foi aceito sem 

perceber-se resistência dos entrevistados. Na figura 2 se resumem os dados sóciodemográficos da 

população entrevistada.  

 
Figura 2. Distribuição dos entrevistados de acordo com as variáveis sóciodemográficas. 

Variável Categoria 

 

% 

Sexo Masculino 

 

53 

 

Feminino 

 

47 

    Faixa etária (anos) 18-20 

 

8 

 

21-30 

 

26 

 

31-40 

 

31 

 

41-50 

 

17 

 

51-60 

 

14 

 

>60 

 

4 

    Tempo de residência no município (anos) <10 

 

16 

 

10-20 

 

17 

 

21-30 

 

27 

 

>30 

 

40 

    Grau de escolaridade Sem escolaridade 

 

0 

 

Fundamental Incompleto 

 

6 

 

Fundamental Completo 

 

39 

 

Médio Incompleto 

 

3 

 

Médio Completo 

 

34 

 

Superior Incompleto 

 

11 

 

Superior Completo 

 

3 

 

Pós-Graduação 

 

4 

 
A maioria dos entrevistados (84%) indicou residir no município de Parelhas a mais de 10 anos. 

Este dado torna-se relevante para a pesquisa uma vez que permite que os entrevistados, em sua 
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maioria, possuam lembranças e conhecimentos sobre o histórico das condições ambientais da região em 

relação ao desenvolvimento da cidade e do uso do açude do Boqueirão. 

Os dados sobre escolaridade nesta pesquisa indicaram um predomínio do ensino fundamental 

completo (39%) e ensino médio completo (34%) dentre os participantes da pesquisa. Segundo dados do 

IBGE, o nível de escolaridade no município de Parelhas aumentou entre os últimos censos realizados no 

município. Dados do senso de 2010 do IBGE corroboram com os resultados encontrados, mostrando que 

a maioria dos entrevistados encontram-se na média de tempo de escolaridade da população brasileira. 

Segundo Paulino e Lopes (2010), existem correlações entre habilidades cognitivas e a 

percepção do risco. Sugerem que o desenvolvimento da capacidade intelectual pode influenciar no 

modo em que as pessoas percebem e tomam decisões frente às situações de risco. Segundo Carvalho et 

al. (2011), a exposição à educação formal se relaciona ao aumento do processo racional que leva à 

tomada de decisão. Assim, o nível de escolaridade torna-se um dado essencial a ser levantado em 

pesquisas sobre percepção e para ser levado em consideração durante a em intervenções sociais 

visando à mitigação e comunicação do risco. 

 

Caracterização das vias de exposição  

 

Todos os participantes afirmaram utilizar o açude do Boqueirão em seu cotidiano somente 

através da água que recebem em suas residências. Foi observado que apesar dos participantes não 

apresentarem o hábito de frequentar a área ou utilizar o açude do Boqueirão de outras formas, 

mostrando até mesmo certo distanciamento deste corpo hídrico, este reservatório faz parte do 

cotidiano dos moradores do Município de Parelhas, sendo utilizado diariamente pela população.  

Todos os participantes relataram utilizar a água encanada, proveniente do açude do Boqueirão, 

para higiene pessoal e para serviços domésticos gerais como limpeza da casa, de louça e calçada. 

Entretanto, uma divergência de respostas surgiu quanto à categoria de utilização da água encanada para 

o preparo de alimentos. Durante a análise, observou-se que 52% dos participantes afirmaram utilizar a 

água encanada para cozinhar e lavar alimentos. 

Quanto à fonte de água para beber, 71% dos participantes afirmaram comprar agua mineral e 

apenas 2% relataram utilizar a água do encanamento. Foi destacado pelos entrevistados que outra fonte 

de água para beber é utilizada no município como alternativa mais barata à compra de garrafões de 

água mineral. 27% dos participantes afirmaram realizar a compra regularmente de água de outras 

fontes hídricas da região. Está água é vendida no município em carros de transporte de água e nenhum 

dos participantes soube afirmar a origem. 

É importante destacar que a situação financeira é uma variável que influencia diretamente na 

qualidade de água consumida por uma população. Como relatado por todos os participantes da 

pesquisa, diversos moradores do município não possuem condições financeiras para comprar uma água 

de qualidade para beber. Como resultado, consomem a água proveniente do açude ou de fontes 

hídricas desconhecidas sendo mais vulneráveis à possíveis contaminações. Segundo Downing e Bakker, 

(2000), a pobreza é uma das causas mais importantes da vulnerabilidade à ameaças ambientais. Mesmo 

não sendo a única causa, influencia na diminuição da capacidade de enfrentar situações que ofereçam 

riscos como a poluição/contaminação, e, consequente, diminuição da qualidade da água consumida. 

Para tratamento da água utilizada para beber, apenas 3% dos entrevistados afirmou utilizar 

algum método para melhoria da qualidade da água, que foram: Utilização de filtro na água originada de 

outras fontes hídricas da região (1%); Calor para ferver a água originada do açude do Boqueirão (1%) e 

processo de dessalinização da água encanada (1%).  

De modo geral, existem diversas formas de tratamento da água visando à melhoria de sua 

qualidade. Isto se torna uma necessidade em locais onde não há acesso a água potável de qualidade 

devido a contaminação e degradação ambiental. Os tratamentos mais comuns incluem ferver a água 

antes do consumo, introdução de cloro ou iodo para matar microorganismos e a utilização de filtros 

(VALENZUELA et al., 2011). Entretanto, alguns métodos, quando aplicados isoladamente, podem ser 
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considerados ineficientes para realizar o tratamento de águas contaminadas por determinadas 

substâncias. 

Diante do cenário de possível contaminação da água do açude do Boqueirão, devido às 

características naturais da região, por metais pesados, radônio e radiação ionizante natural, observa-se 

que realizar tratamentos da água pode não ser uma tarefa tão simples para os moradores. Tratamentos 

como adição de cloro e ferver a água não são capazes de remover o chumbo. Podem ser considerados 

até mesmo prejudiciais uma vez que a utilização de calor para ferver a água leva ao aumento da 

concentração do chumbo pelo volume de água (ATSDR, 2007). 

Informações sobre a intensidade de possíveis vias de exposição da população ao chumbo estão 

na figura 3. As questões foram elaboradas de modo a investigar a frequência e a quantidade das 

variáveis levando em consideração: A quantidade de peixes consumidos originados do açude do 

Boqueirão (por semana); a quantidade de água ingerida por dia pelos participantes, e a quantidade de 

banhos tomados por dia. 

 

Figura 3. Avaliação da intensidade de vias de exposição dos moradores do município de Parelhas 

Peixes consumidos Banhos Volume de água 

Quantidade Frequência (%) Quantidade Frequência (%) Quantidade Frequência (%) 

0 35 2 72 150 - 450ml 24 

1 a 2 52 3 18 450 – 900 ml 43 

3 a 4 13 ≥4  10 ≥1 L 33 

 

De maneira geral, o chumbo ingressa no organismo principalmente pela via de ingestão 

(ATSDR, 2007). Entretanto, além da utilização de água contaminada para beber, o preparo de alimentos 

e limpeza de objetos utilizando esta água possibilita que comidas sejam fontes adicionais de exposição. 

A contaminação de objetos por chumbo é um problema principalmente para crianças, uma vez que o 

comportamento de colocar a mão na boca após tocar objetos e superfícies aumenta sua exposição, e 

em consequência disso, o risco (LANDRIGAN; GOLDMAN, 2011).  

Certas características culinárias podem influir no grau de exposição a este elemento. Por 

exemplo, o consumo habitual de peixes de locais contaminados também traz uma grande preocupação 

devido à capacidade destes organismos de acumulação de metais pesados em seus tecidos 

(SQUADRONE et al., 2013). Devido ao efeito de biomagnificação, até mesmo concentrações 

aparentemente insignificantes de resíduos no meio físico podem, via cadeia biológica, atingir valores 

perigos à saúde humana (BELTRAN-PEDREROS et al., 2011). O consumo habitual de peixes obtidos do 

açude de Boqueirão pela população do Município de Parelhas indica uma potencial fonte adicional de 

exposição a este toxico.  

O monitoramento da qualidade de água poderá não só definir os contaminantes envolvidos no 

cenário sanitário de Parelhas, mas contribuirá para estimar fontes adicionais de exposição a ser 

consideradas na avaliação do risco.  

Percepção do risco 

  

 A crise da água do século XXI não é mais considerada uma problemática que engloba 

simplesmente a escassez de água. Atualmente, a qualidade deste recurso é uma característica 

considerada tão importante quanto a sua disponibilidade no meio. Por este motivo, observa-se uma 

preocupação cada vez maior com áreas contaminadas, sendo importante destacar a população civil na 

gestão (gerenciamento) e monitoramento de qualidade (FIGUEIREDO ET AL., 2008; TUNDISI, 2008). 

 A percepção de uma população acerca dos riscos depende de diversos fatores. É um critério 

subjetivo que pode ser influenciada por experiências pessoais, diferenças nas capacidades cognitivas, 

nível escolar e pela cultura local (SJÖBERG; MOEN; RUNDMO, 2004). Por este motivo, o 
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questionamento sobre a temática de percepção buscou identificar inicialmente como a 

população julga a qualidade da água que utilizam.  

É importante destacar que apenas 4% dos entrevistados, todos possuindo nível escolar 

a partir do ensino médio completo, possuía o hábito de procurar informações oficiais 

(Prefeitura, Agências Reguladoras) sobre a qualidade real da água que recebem em suas 

residências. Ainda assim, os participantes foram capazes de relatar, com base em suas 

experiências pessoais e percepções de características físico-químicas da água, como julgam a 

qualidade da água que recebem em suas residências para os usos que realizam. Neste critério 

a maioria dos participantes (74%) afirmou que a água possui uma qualidade regular. 

Entretanto, foi relatado pelos entrevistados a ocorrência de alterações no gosto, cheiro ou cor 

da água que recebem do encanamento. Por apresentar tais características, moradores 

julgaram a água até mesmo como imprópria para beber, podendo trazer algum tipo de 

prejuízo para a saúde diante do consumo direto. Descreve-se na figura 4 a percepção da 

população entrevistada sobre a qualidade da água. 

 

Figura 4. Análise da percepção dos moradores sobre a qualidade da água de torneira proveniente do 

Açude do Boqueirão. 

 
 

Levando em consideração que os participantes da pesquisa percebem um risco quanto ao 

consumo direto da água que recebem em suas residências, buscou-se verificar em que outros aspectos, 

relacionados ao açude, os moradores observam algum risco.   

Os dados dos questionários mostraram que todos os participantes acreditam que a qualidade 

da água que utilizam pode influenciar sua saúde. A maioria dos entrevistados (89%) identifica o risco 

apenas mediante a utilização da água para beber, e a população remanescente (11%) acredita que o uso 

da água para higiene pessoal e atividades do cotidiano poderiam também ocasionar algum problema de 

saúde. É importante destacar que a amostra de 11% é composta em maioria de entrevistados com nível 

de escolaridade de ensino médio completo e pós-graduação. 

Este resultado sugere que os participantes da pesquisa acreditam que o açude do Boqueirão é 

degradado por algum fator que torna a água imprópria para determinados tipos de uso. Neste contexto, 

buscou-se investigar que elementos presentes na região do açude poderiam estar influenciando na 

qualidade da água. 

A degradação da qualidade da água é vista como um problema complexo, pois ecossistemas 

aquáticos são ambientes sensíveis afetados por múltiplos estressores ambientais. Dentro deste cenário, 

as atividades humanas, como a mineração, são consideradas as principais responsáveis pela poluição de 

corpos hídricos. Promovem a contaminação de ecossistemas aquáticos próximos pelo lançamento de 

74% 

24% 

1% 1% 

Regular

Ruim

Ótimo

Não sabe
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rejeitos desta atividade, possibilitando que metais pesados presentes no solo previamente e outras 

substâncias tóxicas entrem em contato com a água (LIU ET AL., 2011, ORMEROD ET AL., 2010). O 

questionário revelou que um total de 53% dos entrevistados percebe o papel antropogênico na 

degradação da qualidade de água, sendo mineração na região e o lançamento de lixo as atividades mais 

impactantes. Ainda assim, a influência de elementos geogênicos não deve ser ignorada.  

A presença de fontes de radiação ionizante natural, metais pesados e outros compostos 

geogênicos como o radônio são considerados problemas de saúde em escala global devido à severidade 

dos efeitos destes elementos em organismos vivos (ATSDR, 2007, NG, WANG, SHRAIM, 2003, UNSCEAR, 

2011). Um total de 23% da população indicou o conhecimento sobre a problemática da radioatividade 

como possível causa da deterioração da qualidade da água do açude.  

Levando em consideração que a comunicação do risco é parte fundamental da abordagem de 

análise do risco, buscou-se verificar quais os principais veículos de informações utilizados pelos 

entrevistados. Os meios de comunicação citados pelos participantes são utilizados em seus cotidianos 

para obter novos conhecimentos, se atualizar das novidades e ter notícias importantes inclusive sobre o 

município. Neste critério, observou-se que a TV (33%) e o Rádio (34%) são os mais utilizados pela 

população. Menos de um quarto dos entrevistados indicou a utilização da internet como fonte de 

informação. Portanto, a acessibilidade a fontes variadas de informação pode estar restrita 

significativamente. Esta observação, somada ao baixo nível de escolaridade da população e a falta de 

iniciativa para procurar fontes oficiais sobre a qualidade de fatores ambientais locais como a água, 

contribui para a descrição de uma população não somente pouco informada, mas sem uma dimensão 

realista da saúde ambiental do seu habitat.    

O conhecimento sobre a contaminação de corpos hídricos é caracterizado como uma 

informação essencial para ser trabalhada junto ao público. É necessário para auxiliar a tomada de 

decisões no cotidiano dos indivíduos por influenciar diretamente no risco e qualidade de vida, mas deve 

ser trabalhada com cautela e clareza, de modo a evitar distorção das informações divulgadas e facilitar a 

explicação do cenário específico de cada situação (WALLACE, 2011). Neste contexto, a má interpretação 

de conhecimentos científicos pode dar lugar a irracionalidade e até ao pânico frente ao risco, 

prejudicando a qualidade de vida de uma população mesmo em situações em que o risco é considerado 

seguro (FISCHHOFF, BOSTROM, QUADREL, 1993).  

Levando em consideração a problemática da presença da radiação ionizante natural e seus 

subprodutos na região, um dos questionamentos da pesquisa foi sobre o conhecimento sobre o 

Chumbo e do Radônio. Conforme apresentado na figura 5, houve um equilíbrio entre os participantes 

quanto ao conhecimento sobre o que é o chumbo. Entretanto, quanto ao gás radioativo Radônio, 

apenas 16% afirmou ter conhecimento ou já ter ouvido falar de sua existência. Isto mostra que, para as 

maioria dos participantes, a importância do radônio para a saúde humana e ambiente, e até mesmo a 

sua problemática na região, é desconhecida.  

 

Figura 5.  Respostas dos entrevistados sobre questionamento: Você já ouviu falar do Chumbo ou do 

radônio? 
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Um último aspecto pôde ser observado, quanto à compreensão da relação entre os moradores 

do município de Parelhas e o açude do Boqueirão. Para isso, foi feita uma pergunta aberta aos 

participantes sobre como eles avaliavam a importância do açude do Boqueirão para suas vidas e para o 

Município de Parelhas.  

 Foi observado que mesmo diante de algumas queixas sobre a qualidade da água que recebem e 

o distanciamento dos participantes do ambiente do açude, todos os participantes afirmaram que o 

Boqueirão representa tudo em suas vidas. Alguns depoimentos demonstraram a percepção da 

importância do açude para o município, como destacado pelos seguintes relatos: “Representa tudo pra 

mim e pra esse povo. Sem esse açude não tinha mais cidade aqui”; “Não vê as cidades do lado? Quando 

os açudes secaram o povo passou um aperreio grande”. Ainda assim, foram observadas que algumas 

respostas descreviam, além da importância deste corpo hídrico para a região, suas percepções sobre a 

qualidade da água: “A água às vezes vem amarelada e até com cheiro forte. Mas é a que tem. E ainda 

bem que tem não é”.  

Assim, é não só um corpo hídrico que fornece água para o uso diário, como é um dos fatores 

mais importantes que permitiram o crescimento e desenvolvimento do município de Parelhas.  

 

Conclusões 

 

A partir dos dados reunidos neste trabalho é possível concluir que a população do município de 

Parelhas RN percebe que a utilização do açude do Boqueirão pode oferecer riscos à saúde. Isto foi 

demonstrado pelo fato de que mesmo reconhecendo a importância deste reservatório de água para a 

região, os participantes da pesquisa destacaram que a água do açude não é própria para beber.  

Quanto à percepção da qualidade da água, é possível observar que o julgamento deste critério 

pelos entrevistados, levando em consideração apenas características percebidas através dos sentidos 

(visão, olfato e paladar), possui suas limitações. Compostos como o chumbo e o radônio, presentes a 

partir da formação geológica local, não alteram o gosto, cheiro ou cor da água em casos de 

contaminação. Assim, observa-se a necessidade de estudos mais aprofundados sobre a qualidade de 

água deste açude. Análises que incluam, além de parâmetros físico-químicos, ensaios biológicos e que 

testes visando descrever a concentração e dispersão do radônio e do chumbo tornam-se essenciais para 

o monitoramento do risco de modo a garantir a qualidade de vida da população.  

A baixa quantidade de participantes que possuem o hábito de procurar dados sobre a real 

qualidade da água do município mostra a importância de programas de divulgação de informações 

Científicas. Nesse caso, torna-se uma alternativa necessária para alcançar a população do município. 

Este tipo de ação auxilia a comunicação entre órgãos governamentais e a população, tornando possível 

uma comunicação eficiente em situações eventuais em que o risco do consumo da água do açude 

exceda o que é definido como aceitável. 

O principal dado do cenário de exposição foi que a população está exposta de forma crônica e 

por múltiplas vias à água do açude do Boqueirão. As formas de contato entre os seres humanos e este 

recurso natural acontecem por meio das vias de ingestão, por meio do uso da água para o preparo de 

alimentos; pela via inalatória, devido à natureza gasosa do radônio presente na água e na atmosfera da 

região; e pela via de absorção dérmica, por meio do uso da água para higiene pessoal.  

Destaca-se, portanto, a importância da realização de uma avaliação do risco no município de 

Parelhas para verificar não somente a existência de um risco real na utilização (consumo) da água do 

açude, levando em consideração as diversas vias de exposição, como também para fundamentar ações 

que visam um possível gerenciamento e comunicação do risco. 

Espera-se que as informações reunidas neste trabalho fundamentem atividades e pesquisas 

subsequentes nesta região semiárida do Brasil. Os dados viabilizam uma melhor compreensão do 

cenário específico desta população, o que auxilia a avaliação do risco e um possível gerenciamento. 
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6. Capítulo 2  

 

AVALIAÇÃO DO IMPACTO DA RADIAÇÃO NATURAL NA QUALIDADE DA 

ÁGUA DO AÇUDE DO BOQUEIRÃO DE PARELHAS NO SEMIÁRIDO 

BRASILEIRO. 

 

ESTE ARTIGO SERÁ SUBMETIDO AO PERIÓDICO ENVIRONMENTAL 

SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH E, PORTANTO ESTÁ FORMATADO 

DE ACORDO COM AS RECOMENDAÇÕES DESTA REVISTA. (Acessar: 

http://www.springer.com/environment/journal/11356) 
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Resumo 

 

 O objetivo deste estudo foi avaliar o impacto de contaminações geogênicas e antropogênicas em 

um ecossistema aquático de uma região semiárida, localizada no Brasil, através da utilização de ensaios 

de mutagenicicidade em Oreochromis niloticus e linfócitos humanos. Amostras de água também foram 

coletadas para a avaliação de parâmetros físico-químicos e concentração de metais pesados, radiação 

ionizante e radônio. A análise da água mostrou concentrações de chumbo, níquel, prata, cobalto, radiação 

alfa e radônio acima dos valores de referência da Organização Mundial da Saúde. Nos ensaios de 

mutagenicidade, ambos os testes detectaram um aumento na frequência de micronúcleos nos 

bioindicadores utilizados, indicando assim o potencial mutagênico da água analisada e um cenário 

potencialmente nocivo para populações cronicamente expostas a este recurso. Neste contexto, é 

recomendado a realização de uma avaliação de risco para saúde humana, de modo a quantificar o risco 

que populações estão sujeitas devido a utilização deste corpo hídrico. 

   

Abstract 

  

The objective of this study was to assess the impact of the geogenic and antropogenic 

contaminations on a semiarid region surface water ecosystem located in Brazil, by using mutagenicity 

assays in Oreochromis niloticus and in human lymphocytes. Water samples were also collected to assess 

physicochemical parameters and concentration of heavy metals, ionizing radiation. The water analysis 

showed concentrations of lead, nickel, silver, cobalt, alpha radiation and radon above the guidelines of the 

World Health Organization. Regarding the mutagenicity assays, both tests detected increases in the 

micronuclei frequency due to the exposure of bioindicators to the contaminated water, thus indicating a 

mutagenic potential of the water analyzed and a potential harmful scenario for populations chronically 

exposed to this resource. In this context, it is recommended the conduction of a risk assessment to human 

health, in order to quantify the risk that populations are subjected by using this body of water.  

 

 

1. Introdução  

 

O acesso à água de boa qualidade é considerado atualmente um privilégio em diversos locais do 

mundo. Frequentemente, atividades humanas são vistas como a principal fonte de degradação desta 

qualidade da água, principalmente devido ao lançamento de efluentes industriais, rurais e residenciais em 

corpos hídricos tratados inapropriadamente ou sem tratamento (JIANG, LEE, FANG, 2014; MANZANO 

et al., 2015; PATEL et al., 2014; CHIGOR et al., 2012).  O atual resultado destas interferências humanas 

na qualidade ambiental é um cenário global de contaminação de águas subterrâneas e superficiais por 

(RATTNER, 2008; ZHANG ET AL., 2011). A mineração em específico é  amplamente conhecida como 

um estressor ambiental que afeta a qualidade de águas superficiais devido ao lançamento de efluentes que 

acabam alterando turbidez e causando poluição por óleos e metais pesados (MECHI; SANCHI, 2010). 

In addition to the human influence, the presence of geogenic agents in bodies of water may also 

represent a potential risk for human populations that consume this resource (AMINI, 2011; EGBINOLA; 

AMANAMBU, 2014). Due to the toxic capacity that several of these substances have, the contamination 
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of water bodies transforms the water in an effective exposure vehicle to toxic compounds harmful to 

human health. 

Além de seus próprios efeitos tóxicos únicos sobre o corpo humano, vários metais pesados e 

partículas radioativas ionizantes são considerados genotóxicos e mutagênicos (SAKLY, ET AL., 2012; 

SILVA ET AL., 2013). Eles podem causar lesões ao material genético, promovendo inibição, 

amplificação ou mutação genética. O potencial mutagênico de substâncias pode provocar a alteração de 

material genético e promover a perda de funções celulares importantes. Nos seres humanos, essas 

modificações estão relacionadas a vários processos degenerativos como o envelhecimento, doenças 

hereditárias e câncer (FRIEDBERG et al., 2006). 

Dentro deste contexto encontra-se o Açude do Boqueirão de Parelhas, localizado em uma região 

semiárida do Brasil. Este corpo hídrico é um dos maiores da região e fornece água para várias cidades na 

área. A formação geológica abaixo do açude permite a presença de vários minerais de importância 

económica, metais pesados e, devido à presença de rochas pegmatitos, compostos radioativos como o 

urânio (CPRM, 2010). O urânio é um radionuclídeo terrestre instável, caracterizado como uma das 

principais fontes de exposição humana à radiação ionizante. Seu processo de decaimento emite partículas 

radioativas alfa e beta, ambas consideradas carcinogênicas para humanos (CHAUDHRY, 2008; 

BARILLET et al., 2011; IARC, 2001). O processo de decaimento do urânio também resulta na emissão 

de subprodutos como o radônio, um gás altamente carcinogênico, e chumbo, um elemento tóxico 

considerado um provável agente carcinogênico (ATSDR, 2007; ATSDR, 2012). A presença destes 

agentes geogênicos também viabiliza mineração na região, permitindo a contaminação do açude do 

Boqueirão de Parelhas por substâncias tóxicas e subprodutos desta atividade. 

Devido a natureza dos contaminantes de ambas as fontes, geogênicas e antropogênicas, e do 

risco de exposição de populações que utilizam este corpo hídrico, a presença destes compostos na água é 

de grande importância para a saúde pública (KHAN et al., 2013; UNSCEAR, 2008). Entretanto, 

informações sobre a presence e concentração destas substâncias nesta região semiárida são escassas e o 

potencial mutagênico desta água devido ao contexto de contaminação é desconhecido. 

Assim, o objetivo deste estudo foi avaliar a qualidade da água do Açude do Boqueirão de 

Parelhas/RN/Brasil através da avaliação do potencial mutagênico, utilizando o teste de micronúcleo (MN) 

em células sanguíneas de Oreochromis niloticus (modelo in vivo) e em linfócitos humanos (modelo in 

vitro), e da análise de parâmetros físico-químicos, metis pesados, radiação ionizante.   

 

2 Materiais e médodo 

 

2.1 Área de estudo 

 

O Açude do Boqueirão de Parelhas está localizado na cidade de Parelhas, no estado do Rio 

Grande do Norte / Brasil (Fig. 1). Está inserido em uma região semiárida com uma precipitação média 

anual de 390 mm, com 74,9% do volume de chuva que ocorrem a partir de fevereiro até abril (EMPARN, 

2015). 

O açude tem capacidade de 84792119 m3 e é responsável pelo fornecimento de água da cidade 

de Parelhas, que possui cerca de 23000 habitantes, e ainda, durante períodos de estiagem prolongadas, 

pelo abastecimento de diversas outras cidades na região. A água é transportada por caminhões e utilizada, 

em alguns casos, sem nenhuma forma de tratamento. Além disso,  area do entorno do açude também é 

utilizada por comunidades tradicionais para atividades de lazer e econômicas como a pesca. A mineração 

é outra atividade realizada na região e consiste na extração de gemas, barita, coridon, feldspato e berilo 

destinadas principalmente para a produção de materiais de construção. 
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Fig. 1. Localização do Açude do Boqueirão e pontos designados para a coleta de água para os testes de 

metais pesados, parâmetros físico químicos e radiação alfa e beta (P1, P2, P3), radônio (R1, R2, R3) e 

para o teste CBMN em linfócitos humanos (P1, P2,P3). A – Brasil. B – Estado do Rio Grande do Norte, 

município de Parelhas em destaque. C – Açude do Boqueirão. 

 

 

2.2 Análises da água 

 

Amostras de água foram coletadas de 3 diferentes pontos (P1, P2, P3) no açude do Boqueirão de 

Parelhas (Fig. 1) em três períodos diferentes: estação de estiagem de 2013 (julho), estação chuvosa de 

2014 (fevereiro) e estação de estiagem de 2014 (julho). Amostras foram coletadas, acondicionadas em 

recipientes esterilizados previamente e transportadas para o laboratório para a análise de parâmetros 

físico-químicos, presença e concentração de metais pesados, e partículas radioativas alfa e beta.  

A análise dos parâmetros físico-químicos foi realizada utilizando métodos descritos em APHA 

(2005). Os seguintes parâmetros foram avaliados: Cor verdadeira, turbidez, pH, sólidos totais, nitrato, 

nitrito, ferro dissolvido, cloro e sulfato.  

A análise de metais pesados foi realizada de acordo com APHA (2005) utilizando espectrometria 

de absorção atômica de chama para a identificação das concentrações de alumínio, cádmium, cobalto, 

cobre, chumbo, cromo, ferro, manganês, níquel, prata e zinco. 

As concentrações encontradas para os parâmetros físico-químicos e conteúdo de metais pesados 

foram analisados por comparação dos resultados com as orientações apresentadas pela Organização 

Mundial de Saúde (2011). Além disso, os dados também foram comparados com os limites estabelecidos 

pela legislação brasileira por meio da Resolução nº 357 de 2005, do Conselho Nacional de Meio 

Ambiente (CONAMA). Esta comparação tornou-se necessário para a investigação uma vez que o Açude 

do Boqueirão de Parelhas é um ecossistema aquático que deve dar suporte a outros organismos vivos, 

além de seres humanos. Assim, algumas diretrizes para a qualidade da água são  mais sensíveis a fim de 

atender as exigências de vida de toda a biota associada a este recurso.  

A quantificação da partículas radioativas  alfa e beta na água foi realizada por meio da deposição 

das amostras de água em uma placa de aço inoxidável e da utilização de um contador proporcional para a 

medição das partículas totais alfa e beta, de acordo com Tauhata et al. (2003). A análise dos dados foi 

realizada através da comparação dos resultados com limites sugeridos pela Organização Mundial da 

Saúde (2011).  

 

2.3 Quantificações de Radônio. 

  

Concentrações de radônio no açude foram medidas utilizando a câmara ionizante portátil 

Alphaguard (Genitro Instruments GmbH) de acordo com especificações do fabricante. O alphaguard foi 

C A 

B 
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utilizado para realizar medições no ar, solo e água em 3 pontos distintos (R1, R2, R3) no açude durante 

30 minutos em cada ponto (Fig. 1).  

 Análises do radônio no ar foram realizadas em cada pronto utilizado o modo difusão do 

Alphaguard em medições realizadas a cada 10 minutos. Medições no solo foram realizadas em intervalos 

de 10 minutos através da utilização de uma sonda específica utilizada em conjunto com o Alphaguard em 

modo fluxo.  

A análise de radônio em água foi realizada através da coleta de amostras de água de 1 L em cada 

ponto selecionado do açude. As amostras foram transportadas para o laboratório e a análise foi realizada 

em intervalos de 10 minutos utilizando o alphaguard em modo fluxo em conjunto com o Aquakit (Genitro 

Instruments GmbH) de acordo com especificações do fabricante. 

 

2.4 Estudos de mutagenicidade 

 

2.4.1 Teste de micronúcleo em Oreochromis n.  

 

 O teste de MN foi realizado de acordo com o protocolo descrito em Çavas and Ergene-Guzukara 

(2005) utilizando 15 peixes da espécie Oreochromis n. coletados no açude do Boqueirão em 

Fevereiro/2014 e Julho/2014, correspondendo, respectivamente, à meses da estação chuvosa e de 

estiagem na região.  Os organismos para compor o grupo controle foram obtidos em um aquátio 

controlado e aclimatado em água sem cloro por um período de 120 dias antes do ensaio experimental. A 

utilização dos peixes nesta pesquisa foi conduzida de acordo com das Diretrizes Nacionais de Ética em 

Pesquisa com Animais. 

  In loco, amostras de 0,3 mL de sangue foram coletadas de cada peixe através de punção 

branquial. Ainda em campo, as amostras de sangue utilizadas para o esfregaço sanguíneo em e lâminas 

para cada peixe. Após esta etapa, as lâminas foram fixadas em etanol absoluto durante 10 minutos e 

coradas utilizando Giemsa 10% durante 10 minutos. 

A análise citogenética foi realizada em um microscópio óptico utilizando amplicação de 1000x e 

óleo de imersão. A quantificação da frequência de Micronúcleos foi realizada para cada 1000 células 

sanguíneas por lâmina. Os MN foram identificados de acordo com Fenech (2007), e anormalidade 

nucleares foram classificadas  e quantificadas de aocrdo com Rocha et al. (2011).  

  

2.4.2 Teste de Micronúcleo por Bloqueio de Citocinese (CBMN) 

  

 O teste de CBMN foi realizado utilizando linfócitos humanos de acordo com o protocol descrito 

em Fenech (2007). O ensaio foi realizado em março de 2014 e Agosto de 2014, correspondendo, 

respectivamente, a meses das estações chuvosas e de estiagem na região. Amostras de água foram 

coletadas em 3 pontos diferentes do açude (P1, P2, P3) indicados na fig. 1. Em cada ponto, 500 mL de 

água foram coletados em recipientes previamente esterilizados.  

 5 mL de sangue periférico foi obtido de 3 doadores jovens do sexo masculine para o teste. Estes 

indivíduos não eram fumantes, faziam parte do mesmo faixa etária (21-25) e não tiveram contato com a 

área de estudo.  

 Em laboratório, culturas com o sangue coletado foram montadas utilizando 8 tubos falcon de 15 

mL, 2 para cada ponto de coleta e 2 para comport o grupo controle. Na etapa de semeio, 300 µL de 

sangue foram aleatoriamente distribuídos em cada tubo falcon, contendo 4,7 mL de Meio de cultura 

RPMI (10% de soro fetal bovino e 1% de penicilina / estreptomicina). 100 µL de Fitohemaglutinina 

(PHA) foram adicionados no tubos após a distribuição do sangue. 24 horas após a estimulação com PHA, 

200 µL de água foram filtradas e introduzidas nos tubos falcon sem diluição. As amostras foram 

previamente esterilizadas utilizando um filtro sartório com membrana de poro de 0.22 µm. O controle 

negativo foi realizado utilizando água destilada para a exposição. 44 horas após a estimulação com PHA, 

6 µg/mL de citocalasina-B foram introduzidos nas culturas. Durante o teste, tubos com as culturas de 

sangue foram mantidos em uma estufa a 37º C.  

 Os linfócitos foram separados e recolhidos utilizando uma centrifugadora (1000 rpm, 5 min), 

tratados com 0,075 M de KCl e fixadas 3 vezes em 4 mL de solução de fixação (metanol 9: 1 de ácido 

acético). A células suspensas foram colocadas em lâminas em um ângulo de 45 °, mantida numa estufa 

(60 ° C) durante 15 minutos e coradas com Giensa 5% durante 5 minutos. Os MN foram identificados de 

acordo com Fenech (2007) e a frequência quantificada em cada 1000 células binucleadas para cada tubo, 

totalizando um total de 2000 células por ponto de amostragem. 
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2.5 Análises estatísticas 

 

A análise estatística para os testes de micronúcleos foram realizados utilizando software SPSS 

versão 20. Foi utilizado o teste ANOVA, seguido do pós-teste de Dunnet para os dados encontrados no 

teste MN em células sanguíneas de Oreochromis niloticus. O teste Kruskal-Wallis foi utilizada para os 

dados encontrados no teste CBMN em linfócitos humanos. As diferenças estatísticas foram consideradas 

significativas para p ≤ 0,05. 

 

3. Resultados e discussão 

 

Este estudo avaliou a qualidade da água do açude do Boqueirão de Parelhas, localizado em uma 

região semiárida do Brasil que apresenta baixa disponibilidade de água e contaminação ambiental por 

fontes antropogênicas e geogénicas tais como metais pesados e radiação ionizante natural. A presença de 

metais pesados no solo e na água é muitas vezes relacionada com a influência das actividades humanas, 

mas também pode ser encontrada devido à presença de fontes naturais, como é o caso do chumbo e do 

urânio (OUSIF et al., 2013). A presença destes compostos em água é considerada um risco potencial para 

a saúde humana, devido à sua toxicidade e persistência em ecossistemas uma vez que eles não são 

biodegradáveis e acumulam-se em diversos compartimentos ambientais (Singh et al., 2011). 

Devido à importância do Açude do Boqueirão de Parelhas para a área, através do fornecimento 

de água para várias cidades, torna-se necessário compreender esse cenário contaminação específico. O 

estudo dos contaminantes e fontes de degradação da qualidade da água é essencial para verificar se uma 

situação oferece um risco real para a saúde para as populações que usam essa água. Neste contexto, testes 

de mutagenicidade, caracterizações físico-químicas, análise de metais pesados, radônio e partículas 

radioativas foram realizados para diagnosticar a qualidade da água neste corpo hídrico para melhor 

compreender o cenário específico de contaminação nesta região. 

  

 

3.1 Análises de metais pesados 

 

Metais pesados são considerados frequentemente uma das classes mais importantes de tóxicos 

relacionados à contaminação de água no mundo (Aanand et al., 2010; Abdel-Baki; Dkhil; Al-Quraishy, 

2011). Em parte, devido a quantidade de áreas afetadas, mas também pela severidade e diversidade de 

efeitos na saúde derivados do consumo de água contaminada (HU; JIN; KAVAN, 2014). além de sua 

toxicidade a nível sistémico, diferentes metais pesados têm a capacidade de causar danos ou interagir com 

o material genético de organismos vivos. De acordo Mateuca et al (2006), diferentes metais influenciam 

de maneiras diferentes o DNA. Cada um destes compostos possui um perfil diferente de genotoxicidade 

se ligando ao material genético ou a um aminoácido específico por afinidade. Estes compostos podem 

causar dano ao material genético ou na maquinaria celular e funções associadas.  

A concentração dos 11 metais pesados analisados neste estudo estão presents na tabela 1. De 

acordo com os resultados, foram encontradas concentrações acima dos limites sugeridos pela Organização 

Mundial da Saúde (2011) e permitidos pela legislação Brasileira: Chumbo, alumínio, níquel, cobalto e 

prata. 

Resultados semelhantes foram encontrados por Garcia et al. (2011) no açude de Lucrécia, um 

corpo hídrico localizada em região semiárida do Brasil que tem sofre influencia da radiação ionizante 

natural derivada do Urânio. Os autores encontraram um cenário de contaminação semelhante ao da regão 

do Açude de boqueirão estudado nesta pesquisa, associando os altos níveis de metais como chumbo e 

níquel à influencia da contaminação geogênica local e da atividade de mineração.  

Estudos em ecossistemas aquáticos superficiais na China e no Paquistão destacam a severidade 

de contaminações de corpos hídricos por metais pesados derivados de múltiplas fontes. A presença destas 

substâncias nos diversos compartimentos ambientais por origem antropogênica ou geogênica representam 

um estressor ambiental nocivo à toda a biota que depende deste recurso, persistindo no ambiente e 

afetando a qualidade de vida dos organismos devido a sua capacidade de bioacumulação e 

biomagnificação (ABDEL-BAKI; DKHIL; AL-QURAISHY, 2011; MUHHAMED; SHAH; KHAN, 

2011; NAVEEDULLAH ET AL., 2014).   
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Tabela 1. Concentração (mg/L) de metais pesados nas amostras de água do Açude do Boqueirão nos 

diferentes pontos de coleta e parâmetros de referência da legislação Brasileira e Organização Mundial da 

Saúde.  

 

Estação Metal P1  P2  P3 CONAMA OMS 

Estiagem Al 0,100  0,200*  0,100 0,100 0,900 

2013 Cd ND  ND  ND 0,001 0,003 

 

Co 0,060*  0,015*  0,030* 0,005 - 

 

Cu 0,005  0,005  0,005 0,009 2 

 

Pb 0,050***  0,100***  0,050*** 0,010 0,010 

 

Cr 0,010  0,015  0,010 0,050 0,050 

 

Fe 0,050**  0,095**  0,090** 0,300 0,0005 

 

Mg 0,025  0,020  0,020 0,100 0,400 

 

Ni 0,050*  ND  0,050* 0,025 0,070 

 

Ag 0,035***  0,030***  0,020*** 0,010 0,002 

 

Zn 0,015  0,010  0,010 0,180 3 

Chuvosa Al ND  0,050  ND 0,100 0,900 

2014 Cd ND  ND  ND 0,001 0,003 

 

Co 0,075*  0,040*  0,040* 0,005 - 

 

Cu 0,005  ND  ND 0,009 2 

 

Pb 0,050***  0,050***  ND 0,010 0,010 

 

Cr 0,005  0,005  ND 0,050 0,050 

 

Fe 0,145  0,125  0,095 0,300 0,0005 

 

Mg 0,095  0,090  0,105* 0,100 0,400 

 

Ni 0,050*  0,050*  0,050* 0,025 0,070 

 

Ag 0,065***  0,020***  0,035*** 0,010 0,002 

 

Zn 0,015  0,010  0,015 0,180 3 

Estiagem Al 0,800*  0,250*  0,350* 0,100 0,900 

2014 Cd 0,005  0,005  ND 0,001 0,003 

 

Co 0,030*  0,025*  0,020* 0,005 - 

 

Cu ND  ND  ND 0,009 2 

 

Pb 0,050***  0,050***  0,050*** 0,010 0,010 

 

Cr ND  ND  ND 0,050 0,050 

 

Fe 0,275  0,125  0,205 0,300 0,0005 

 

Mg 0,085  0,060  0,085 0,100 0,400 

 

Ni 0,050*  0,050*  0,050* 0,025 0,070 

 

Ag 0,005**  0,005**  0,005** 0,010 0,002 

  Zn 0,010  0,015  0,010 0,180 3 

ND – Valores não detectados. * Valores acima dos limites estabelecidos pela resolução nº 357 de 2005 do 

CONAMA. ** Valores acima dos limites sugeridos pela Organização Mundial da Sáude (2011). 

***Valores acima dos parâmetros do CONAMA e OMS.  

 

Altos níveis de chumbo foram encontrados em ambas as estações de seca (2013, 2014) em todos 

os pontos de amostragem com uma concentração variando de 5 a 10 vezes maior do que os níveis seguros 

sugeridos. A ocorrência desses níveis elevados de chumbo pode estar relacionada com várias fontes na 

área, tanto geogénica e antropogênica (mineração). Sua presença em água superficial destinada ao 

consumo humano é uma fonte constante de preocupação para a saúde pública, uma vez que o chumbo é 

persistente no meio ambiente, é considerado um provável carcinogênico para os seres humanos e sua 

retirada da água através de métodos convencionais é difícil (PAYNE, 2008; WHO, 2011). 
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A exposição à altas concentrações de chumbo pode induzir danos no sistema renal, nervoso e 

cardiovascular. Estudos destacam que a exposição a altas concentrações deste metal está também 

associada a défice cognitivo e perda de memória. Em crianças, concentrações sanguíneas superiores a 5 

ug% são descritas com o potencial de causar alterações no sistema nervoso, originando déficit cognitivo, 

distúrbios de comportamento, mau desempenho escolar, diminuição da capacidade visual, entre outros 

(CHEN et al, 2012;. DASCANIO et al ., 2010; GILLIS et al, 2012;.. Grodstein et al, 2009;. MARTÍNEZ 

et al, 2013). Além disso, a exposição ao chumbo pode gerar danos no DNA que tem uma correlação 

positiva com a concentração e a duração da exposição, o que pode causar lesões ao material genético e a 

inibição da síntese de compostos no corpo. A atividade inibitória da exposição ao chumbo pode estar 

associada com a diminuição da formação de oxidases de função mista, o que resulta na diminuição do 

metabolismo de substâncias endógenas e a desintoxicação de xenobióticos (ATSDR, 2007; YU; WANG; 

SOL, 2014). 

Níveis de níquel também foram encontrados acima dos limites estabelecidos pela legislação 

brasileira em todos os locais de amostragem. Este metal é caracterizado pela sua capacidade de 

bioacumulação no ambiente e a exposição a altas concentrações é associado com o desenvolvimento de 

várias doenças (ATSDR, 2005). De acordo com Cameron, de Buchner e Tchounwou (2011), este metal 

tem uma baixa afinidade para o DNA, mas pode interagir com as proteínas no interior dos núcleos das 

células e pode induzir atividade carcinogênica, devido à sua afinidade com as proteínas de cromatina. 

Através desta interacção, níquel pode interferir com os processos de metilação e de reparação do DNA. É 

um metal com um potencial tóxico bem descrito e, de acordo com os resultados deste estudo, está 

presente em concentrações elevadas no açude do Boqueirão de Parelhas e consiste em um risco de saúde 

para a população. A sua presença na área estudada poderia estar relacionada com ambas as fontes 

antropogênicas e geogénica. 

Além disso, os níveis de prata e cobalto também foram considerados acima dos limites sugeridos 

em todas as amostras, com concentrações de Au de mais de 30 vezes acima de orientações da 

Organização Mundial da Saúde no P1 da estação chuvosa. Altos níveis desses metais são geralmente 

encontrados em situações com a combinação de fontes naturais e antropogênicas de contaminação.  Os 

efeitos destes metais sobre a saúde humana podem ocorrer por exposição prolongada a concentrações 

elevadas, e por isso, são de grande importância para a saúde humana. Os efeitos tóxicos e mutagénicos de 

cobalto e prata foram detectados em sistemas in vitro e in vivo, associados com uma relação dose-

resposta (GHOSH et al, 2012;. OMS, 2006). Além disso, Essumang (2010) destaca o papel da mineração 

na liberação de metais pesados em corpos d'água, uma combinação peculiar encontrada na área dao açude 

do Boqueirão de Parelhas. 

 

Esta contaminação constitui um problema para o gerenciamento público deste corpo hídrico. A 

introdução de poluentes persistentes, como metais pesados, de multilas fontes pode causar a acumulação 

destas substâncias no ambiete e causar alterações severas e até irreversíveis no ecossistema aquático 

(PINHEIRO et al., 2012). Assim, o monitoramento de diversas variáveis de qualidade, como parâmetros 

físico-químicos, se torna necessário para verificar a qualidade da água para detectar contaminações e 

assegurar a segurança do consumo. 

  

3.2 Caracterização físico-química 

 

Dados relacionados com a análise físico-química são mostrados na tabela 2. A maioria dos 

parâmetros analisados, como cor verdadeira, turbidez, pH, nitrato, nitrito, ferro dissolvido e cloreto, 

foram considerados dentro dos limites permitidos pela legislação brasileira. No entanto, os valores para os 

sólidos totais e sulfato foram 2 vezes superiores aos limites estabelecidos pelo CONAMA, por meio da 

Resolução nº 357 de 2005, em todos os pontos de amostragem e em todas as estações. 

 

Tabela 2. Caracterização físico-química das amostras de água do açude do Boqueirão de Parelhas e 

parâmetros de qualidade de água do CONAMA.  

 

Estações Parâmetros CONAMA P1  P2  P3 

Estiagem Cor Verdadeira - mg Pt-Co/L ≤ 75 17,500  15,070  16,730 

2013 pH - ND 6-9 8,670  8,650  8,630 

 

Turbidez  - NTU ≤ 40 4,620  4,550  7,200 

 

Sólidos totais   - mg/L ≤ 500 1109*  1078*  1124* 
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Nitrato - mg/L N 10 0,810  0,580  0,600 

 

Nitrito - mg/L N 1 0,001  0,001  ND 

 

Ferro dissolvido  - mg/L Fe+2 0,3 0,040  0,020  0,030 

 

Cloro - mg/L Cl- 250 12,300  10,720  12 

 

Sulfato  - mg/L SO42- 250 540,430*  530,240*  520,040* 

Chuvosa Cor Verdadeira - mg Pt-Co/L ≤ 75 61,770  49,600  49,200 

2014 pH - ND 6-9 9,220  9,120  9,110 

 

Turbidez  - NTU ≤ 40 40  33,110  32,010 

 

Sólidos totais   - mg/L ≤ 500 1119*  1359*  1354* 

 

Nitrato - mg/L N 10 0,760  0,740  0,420 

 

Nitrito - mg/L N 1 ND  ND  ND 

 

Ferro dissolvido  - mg/L Fe+2 0,3 0,010  0,040  0,010 

 

Cloro - mg/L Cl- 250 8,300  7,620  7,240 

 

Sulfato  - mg/L SO42- 250 652,480*  642,120*  642,120* 

Estiagem Cor Verdadeira - mg Pt-Co/L ≤ 75 14,600  14,600  13,700 

2014 pH - ND 6-9 8,460  8,420  8,420 

 

Turbidez  - NTU ≤ 40 12,380  11,470  16,320 

 

Sólidos totais   - mg/L ≤ 500 1298*  1195*  1279* 

 

Nitrato - mg/L N 10 0,843  0,644  0,904 

 

Nitrito - mg/L N 1 0,207  0,293  0,100 

 

Ferro dissolvido  - mg/L Fe+2 0,3 0,020  0,080  0,030 

 

Cloro - mg/L Cl- 250 9,470  5,760  6,760 

  Sulfato  - mg/L SO42- 250 602,360*  547,210*  576,620* 

ND – Valores não detectados. *Valores acima dos limites estabelecidos pela resolução nº 357 de 2005 do 

CONAMA. 

 

Altos níveis de sólidos totais também foram encontrados por Souza e Gastldini em um estudo 

realizado em diferentes corpos hídricos no Rio Grande do Sul (Brasil). Os autores inferem que as altas 

concentrações deste parâmetro está geralmente ligado a um cenário complexo de contaminação por 

atividades humanas e componentes naturais. De acordo com APAHA (2005), altas níveis de sólidos totais 

em água podem contribuir negativamente para o manejo dos corpos hídricos. O acumulo de partículas 

sólidas pode server como carreador para tóxinas na água, as quais se ligam nos sólios suspensos. Em 

consequência disto, altos níveis de sólidos totais podem alterar o sabor e aparência da água, servindo 

ainda como veículo para transporte de toxinas, podendo ainda reduzir a eficiência de métodos de 

tratamento de água.  

Além disso, a presença de elevados níveis de sulfato é uma preocupação em vários países. Esta 

substância é freqüentemente encontrado em água potável com fontes antropogênicas e naturais (OMS, 

2004). Sua presença em corpos d'água é uma preocupação para a saúde pública já que o consumo de 

níveis elevados desta substância é conhecida por causar efeitos laxativos em humanos e animais. De 

acordo com Burgess, Lohman e Blankley (2010), uma contaminação da água bebida por cavalos causado 

diversas mortes e diarreia osmótica em níveis que variam de 22300 mg/L e 32200 mg/L. 

Additionally, the presence of high levels of sulphate is a concern in several countries. This 

substance is frequently found in drinking water with antropogenic and natural sources (WHO,2004). Its 

presence in water bodies is a concern for public health since the consumption of high levels of this 

substance is known to cause laxative effects in humans and animals. De acordo com US EPA (1999), 

concentração de 600 mg / L e 1200 mg / L não são capazes de causar a morte, mesmo em crianças, no 

entanto, a diarreia é um sintoma comum. Esforços para manter os níveis de sulfato bem abaixo dos 

limites, igual ou menor do que 250 mg/L na água potável,  pode estar relacionado a razões mais estéticas 

uma vez que níveis superiores a este limite pode alterar o gosto e o cheiro da água. 
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3.3 Análises da radiação Alfa e Beta totais 

 

A exposição à radiação alfa e beta é conhecida por causar ionização de células. Efeitos no 

exterior do corpo humano são menos preocupante uma vez que este tipo de radiação não tem energia 

suficiente para atravessar a camada externa de células mortas da pele. No entanto, depois de entrar no 

corpo através da inalação ou ingestão, a radiação alfa pode afetar muitos tecidos sensíveis. O resultado da 

exposição é o aumento chances de desenvolver câncer devido aos danos causados ao material genético, 

incluindo danos ao DNA, a interferência no processo de reparação, mutações, apoptose e instabilidade 

genética (ATSDR, 1999; CHAUHAN; HOWLAND, 2014; CHAUJAN et al, 2012;. UNSCEAR, 2008). 

As concentrações de partículas alfa e beta encontrados neste estudo estão apresentadas na tabela 

3. De acordo com os resultados, níveis elevados de partículas alfa foram encontrados em todas as 

amostras da estação seca de 2013 e da estação chuvosa de 2014. Dados da estação seca (2013) 

apresentaram as maiores concentrações no presente estudo, com níveis 5 vezes maiores do que os limites 

sugeridos pela Organização Mundial da Saúde (2011). Isto constitui uma preocupação para as populações 

que consomem esta água sem tratamento adequado. 

A fim de lidar com a quantidade de partículas radioactivas em água, podem ser utilizadas várias 

estratégias. No entanto, a maioria dos métodos convencionais, pode remover apenas níveis mínimos de 

partículas alfa e beta brutas da água. De acordo com Montaña et al. (2013) entretanto, o tratamento por 

osmose reversa mostra excelentes resultados e consiste em um dos melhores métodos que podem ser 

utilizados atualmente. Autores destacam a eficiência do método na remoção de uma média de 90% de 

partículas alfa na instalação de tratamento. 

 

Tabela 3. Concentração de partículas alfa e beta totais nas amostras de diferentes pontos do açude do 

Boqueirão em diferentes estações amostradas e parâmetros de qualidade da Organização Mundial da 

Saúde (2011). 

 

Estação 

 

Total Alfa Total Beta Unidade 

Estiagem - 2013 P1 

2,5±0,3** 

0,83 ± 0,13 Bq/L 

 

P2 0,98 ± 0,14 Bq/L 

 

P3 0,9 ± 0,13 Bq/L 

Chuvosa - 2014 P1 

0,80±0,1** 

0,92 ± 0,13 Bq/L 

 

P2 0,56 ± 0,09 Bq/L 

 

P3 0,93 ± 0,14 Bq/L 

Estiagem - 2014 P1 

0,45±0,2 

0,74 ± 0,12 Bq/L 

 

P2 0,79 ± 0,13 Bq/L 

 

P3 0,75 ± 0,13 Bq/L 

 

OMS* 0,5 1 Bq/L 

* Organização Mundial da Saúde. ** Valores acima dos limites sugeridos pela Organização Mundial da 

Saúde (2011).  

 

3.4 Analises de radônio 

 

 No contexto da radiação natural, as medições de radônio foram realizadas na área do açude do 

Boqueirão de Parelhas. Os resultados para concentrações em ar, água e solo em pontos estão apresentados 

na tabela 4. A análise das concentrações finais de radônio na água mostra níveis elevados em todas as 

amostras coletadas quando se comparam os resultados com os níveis sugeridos pela US EPA (1999). As 

amostras dos pontos R2 e R3 também mostraram níveis elevados de radônio no ar exterior. O ponto R3 

apresentou a maior concentração com valores duas vezes mais elevados que a dose segura sugerida pela 

Organização Mundial de Saúde (2009). 
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Tabela 4. Medições de radônio no ar, água e solo na area do açude do Boqueirão de Parelhas/RN/Brasil.  

 

Pontos Meio 

  

Ar   Água   Solo 

R1 

 

92 ± 5,29  

 

49 * ± 2,81  

 

13300 ± 764  

       R2 

 

150 * ± 8,62  

 

45* ± 15  

 

 5086 ± 292  

       R3 

 

290 *± 15,57  

 

29* ± 0,58  

 

11160±600  

       Dose de referência   100 Bq/m
3
**   11.11 Bq/L***   ----Bq/m

3
 

* Concentrações acima das doses de referências. ** Concentação sugerida pela Organização Mundial da 

Saúde (2009). *** Limites seguros para radônio em água sugeridos ela U.S. EPA (1999). 

 

Ranônio é um gás subproduto do processo de decaimento do urânio e é considerado um agente 

altamente carcinogênico (ATSDR, 2012; RAO; SENGUPTA, 2010). Assim, a presença de níveis 

elevados de radônio no ar é considerada uma preocupação para a saúde pública uma vez que, de acordo 

com a OMS (2009), a inalação crônica de deste gás pode aumentar a probabilidade de uma pessoa 

desenvolver câncer de pulmão em 16% para cada 100 Bq/ m
3
 no ar. Esta proporção é linear e a 

probabilidade para o desenvolvimento deste tipo de câncer aumenta de acordo com a concentração de 

radônio no ar.  

A exposição crónica pode ser caracterizada como um período de mais do que cerca de 10 por 

cento do tempo de vida humana (EPA, 2008). Com base nesta premissa, é possível inferir que as 

populações que residem perto dos locais de amostragem podem estar expostas a níveis de radônio (290 

Bq / m3) que iriam aumentar a chance de câncer de pulmão em desenvolvimento em mais de 32% em 

caso de exposição crônica. Resultados semelhantes foram observados na Espanha por Dueñas et al. 

(2011), que encontraram uma concentração média de radônio no ar de 192 Bq/m3. Em Darby et al. (2009) 

autores também descreveram concentrações semelhantes de radônio em países europeus, que vão 92-300 

bq / m3, e destacam o efeito dose-resposta da exposição crônica ao radônio e do desenvolvimento de 

câncer de pulmão em adultos. 

Em relação radônio nas amostras de água, concentrações elevadas em relação aos limites seguros 

sugeridos pela U.S. EPA (1999) foram encontradas. A presença desses níveis de radônio na água podem 

explicar as concentrações de alfa e beta radiação encontrada no presente estudo, uma vez radônio é 

considerado uma fonte de radiação ionizante natural, emitindo essas partículas, devido ao seu processo de 

decaimento (SHOEIB; THABAYNEH, 2014; UNSCEAR, 2008). Outro fato que possibilita a presença de 

radônio nas amostras de água é a presença de níveis elevados deste gás no solo, uma vez que mostra que o 

radônio presente no reservatório tem origem geogénica nesta área. 

 Os dados para radônio em amostras de água analisadas neste estudo apresentaram uma situação 

complexa para a área. Durante os períodos de secas severas, o açude do Boqueirão de Parelhas é 

responsável pelo fornecimento de água para várias cidades da região semiárida do Estado do Rio Grande 

do Norte. A água é transportada e distribuída mesmo sem o tratamento adequado. Neste caso, este recurso 

pode atuar como um veículo de exposição eficaz do radônio para potencialmente milhares de pessoas. O 

tratamento torna-se necessário e a remoção da água da área contaminada para armazenamento antes da 

distribuição consiste em um método eficaz que pode reduzir níveis de radônio, uma vez que este gás tem 

uma vida útil de apenas 3 dias (SANTOS; BONOTO, 2014). 
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3.5 Estudo da mutagenicidade 

 

 Devido ao estado grave de poluição da água a nível mundial e o aumento da demanda por água 

potável, testes diferentes são muitas vezes realizados a fim de avaliar e monitorar a qualidade deste 

recurso natural. Estudos de mutagenicidade são amplamente conduzido juntamente com a caracterização 

físico-química e análise de metais pesados de amostras de água (NUNES et al., 2011). Devido à variedade 

de bioindicadores que podem ser utilizados nestes testes, escolher o melhor modelo biológico torna-se 

parte essencial da pesquisa. A este respeito, a utilização de peixes como indicadores de toxicidade é 

amplamente empregada, devido ao seu comportamento sensível para poluentes da água.  

Deste modo, ensaios in vivo e in vitro foram realizados no presente estudo para testar o potencial 

mutagénico de amostras de água da barragem. 

 

 

3.5.1 Teste de MN em eritrócitos de Oreochromis n.  

 

Frequência de micronúcleos e anormalidades nucleares em tilápias observados no teste, em todas 

as estações, estão apresentados na tabela 5. Os resultados de ambas as estações indicam um aumento 

significativo na frequência de MN e anormalidades nucleares em comparação com o grupo controle. No 

entanto, não houve diferença significativa entre os resultados dos testes das duas estações, fato que pode 

estar relacionados à pequena variabilidade dos dados de metais pesados analisados em ambas as estações. 

 

Tabela 5. Frequência de MN e anormalidade nucleares em eritrócitos de Oreochromis n.  

 

Amostra Estação MN Anormalidades nucleares 

Controle negativo 

 

0,02 ± 0,02 0,16 ±  0,03 

      Boqueirão de Parelhas 

dam Chuvosa 
0,88 ± 0,11* 

0,66 ± 0,08* 

      

 

Estiagem 0,75 ± 0,13* 0,46 ± 0,05* 

   

Valores apresentados em media ± Desvio padrão. *Valores apresentando diferença significativa em 

relação ao grupo controle (p<0,05), de acordo com o teste ANOVA e pos-teste Dunnet. 

  

Resultados semelhantes foram encontrados em Marcon et al. (2010) com tilápias coletadas no 

Lucrécia barragem (Brasil), uma área também sob a influência da radiação ionizante natural e fontes 

antropogênicas. Os autores encontraram um aumento significativo da frequência de MN e associaram esta 

resposta à presença das partículas alfa e beta e os metais pesados tais como o chumbo e o níquel. 

O aumento da frequência MN encontrado nesta pesquisa pode ser resultado dos elevados níveis 

de agentes mutagénicos encontrados em amostras de água. Estudos no Egito e em Cubatão do Rio Sul 

(Brasil) utilizando o teste de micronúcleos em Oreochromis n. também descreveram um aumento 

significativo na frequência de micronúcleos na presença de metais pesados na água (OMAR ET AL, 

2011; Fuzinatto et al, 2013). Em Dai et al. (2012), os autores descrevem este bioindicador como um 

sistema biológico eficazes e sensível para detectar toxicidade e justifica o aumento da frequência de MN 

no ensaio com Oreochromis n. com a exposição ao chumbo. A capacidade mutagénica deste metal é 

também descrito por Garcia-Lestón et al., (2011) e Gichner, Žnidar e Száková (2008), destacando que a 

genotoxicidade do chumbo possui relação com a duração da exposição e a concentração no 

compartimento ambiental. 

 

3.5.2 Teste CBMN em linfócitos humanos 

 

 Neste estudo, juntamente com a quantificação MN com o modelo in vivo, foi realizado o teste 

CBMN com linfócitos humanos para verificar o efeito mutagénico das amostras de água com um modelo 

in vitro. Os resultados do teste CBMN são mostrados na tabela 6. Um aumento na frequência de MN foi 
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observada nos testes da ambas as estações em comparação com o grupo controle. No entanto, não foram 

encontradas diferenças significativas entre os testes das estações e com o grupo controle. 

 

 

 

Tabela 6. Frequência de MN e linfócitos humanos expostos à amostras de água de diferentes pontos do 

açude do Boqueirão de Parelhas.  

 

Estações Micronucleos 

 

Pontos de coleta 

 

P1 P2 P3 

Chuvosa 3,5 ± 0,7 4,5 ± 0,7 4 ± 0,49 

    Estiagem  4 ± 1,4 2,5 ± 0,5 3,5 ± 0,5  

        

Controle 0,33 ± 0,33   

* Valores apresentados referentes a media ± desvio padrão.  

 

O uso do teste CBMN em linhas celulares fornece resultados valiosos sobre os efeitos da 

exposição a agentes mutagênicos. É um teste in vitro de custo baixo e confiável amplamente utilizado 

para avaliar o dano do DNA em populações humanas, sendo também um biomarcador preditivo do risco 

de câncer (Bonassi et ai, 2007;. FENECH, 2007). Este método possui um efeito dose-resposta que faz 

com que este sistema in vitro de um teste sensível para detectar mutagenicidade. No entanto, uma vez que 

o teste usa linfócitos humanos, células sem máquinas específicas para metabolizar xenobióticos, a 

indução mutagenicidade por compostos tais como os metais pesados podem ser menos eficazes em 

relação com os modelos células com esta capacidade (FENECH, 2000).  

Assim, as diferenças entre as metodologias utilizadas em ambos os testes da mutagenicidade 

podem contribuir para as diferenças nos resultados. Fundamentalmente, o teste de CBMN em Linfócitos 

humanos é caracterizado como um teste de exposição aguda. Por outro lado, o teste realizado em MN 

tilápia foi realizada utilizando animais recolhidos diretamente no açude Boqueirão de Pairelhas. Este tipo 

de exposição crónica pode influenciar o aumento da frequência de MN, bem como no efeito dose-

resposta. Adicionado a este fato, o potencial metabolismo apresentado por estes organismos podem 

explicar a resposta positiva observada no teste MN em Oreochromis n.  

Os resultados obtidos demonstram a importância de utilizar um organismo bioindicador na 

avaliação da qualidade ambiental, de acordo com a sensibilidade e eficiência da os métodos (AHMED et 

al, 2011;. bucker; Conceição, 2012; Cavas; ERGENE-GUZUKARA, 2005; Kumar, 2012; OMAR et al., 

2012). 

 

4. Conclusão 

 

Os níveis elevados observados para sólidos totais, sulfatos, partículas alfa e beta, radônio e 

metais pesados, bem como a mutagenicidade detectada no teste com modelo  in vivo fornecem uma visão 

clara da situação do açude do Boqueirão de Parelhas sobre a água qualidade. Assim, uma análise mais 

aprofundada de água tratada que a cidade de Parelhas recebe pode ser aconselhado nesta situação, a fim 

de avaliar se o atual tratamento está sendo eficaz na remoção de metais pesados e partículas radioativas 

antes de consumo de água por parte da população. 

Ensaios de MN foram eficientes na detecção de alterações na qualidade da água, como mostrado 

nos resultados. Mesmo com a distinção entre os resultados significativos encontrados, ambos os testes 

identificaram que a água do Boqueirão de Parelhas apresenta um efeito mutagênico nas células. 

Considerando os resultados, podemos inferir que as populações que vivem neste local estão 

sujeitas a condições ambientais que podem afetar a sua saúde e qualidade de vida devido à exposição 
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crônica a contaminantes naturais / antropogênicas e radiação. Assim, recomenda-se a realização de uma 

avaliação de outros parâmetros de qualidade de água, como a análise de compostos orgânicos no açude. 

Adicionalmente também é recomendada a realização de uma avaliação do risco para a saúde humana, a 

fim de quantificar o risco de que a população é submetida em usar este corpo de água. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Através dos resultados obtidos neste estudo é possível inferir que o 

açude do Boqueirão de Parelhas (RN/Brasil) possui uma contaminação 

derivada dos compostos geogênicos e antropogênicos. A água deste 

reservatório possui um potencial mutagênico, conforme apresentado nos 

ensaios biológicos, que pode estar ligado aos metais pesados encontrados 

no açude, à radiação alpha, ao radônio, ou ainda à interação de todos estes 

elementos. Mais estudos nessa área são necessários para compreender os 

efeitos tóxicos desta mistura complexa que é água do açude do Boqueirão 

de Parelhas, influenciada por esta gama de contaminantes e até mesmo por 

compostos orgânicos não estudados nesta pesquisa. 

 Dados sobre a contaminação deste reservatório fomentam a 

necessidade da realização de uma avaliação de risco na região, levando em 

consideração as altas concentrações de radônio encontradas no ar da área 

próxima ao açude. Níveis altos deste gás podem oferecer um risco para a 

população exposta, como a indução de câncer de pulmão, o que constituí 

uma fonte de preocupação para a saúde pública na região. 

Estes resultados ressaltam que a população que reside nesta 

localidade ou utiliza deste corpo hídrico está sujeita às injúrias provocadas 

pela exposição à contaminação natural e antropogênica.  Dados levantados 

por meio da percepção de risco, mostraram o perfil desta população que 

tem o conhecimento da baixa qualidade da água e, em função disso, a 

maioria das pessoas não utiliza a água para beber, entretanto, está 

constantemente exposta a inalação do gás radônio presente em altas 

concentrações no ar.  

Finalmente, este tipo de estudo torna-se essencial para o início da 

elucidação deste cenário específico de contaminação natural em que 

populações estão inseridas. É o primeiro passo para compreender a situação 

real da qualidade de corpos hídricos, sujeitos ao impacto da radiação 

natural, fornecendo informações importantes para a avaliação e o 

gerenciamento do risco visando garantir a qualidade de vida das 

populações residentes nesta região. 
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Questionário de Percepção Ambiental – Município de Parelhas 

 

1. Sexo: (    )Feminino            (    )Masculino  

 

2. Idade: (    ) 18-20  (    ) 41-50  (    ) 21-30  (    ) 51-60 (    ) 31- 40  (    ) Acima de 60  

 

3. Tempo de Residência na Cidade: 

( ) Menos de 10 anos  (  ) Entre 11 e 20 anos  (  ) Entre 20 e 30 anos (  ) Mais de 30 anos 

 

4. Escolaridade: (  ) Sem escolaridade                     (  ) Ensino fundamental incompleto  

   (  ) Ensino fundamental completo (  ) Ensino médio Incompleto 

   (  ) Ensino médio completo           (  ) Superior completo  

   (  ) Ensino superior incompleto     (  ) Pós-Graduação 

 

 

5. Você utiliza o Açude do Boqueirão de algum modo? (  ) Sim  (  ) Não (  ) Evita usar 

Listar modos de uso e frequência:___________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

6. Como considera a qualidade da água? (  ) Ruim    (   ) Regular     (  ) Ótima  (   ) Não 

Sei 

Por que? _______________________________________________________________ 

 

7. Em sua opinião, existe algo fator presente na região do açude do boqueirão que pode 

estar influenciando a qualidade da água? 

______________________________________________________________________ 

 

8. Você acha que a sua saúde pode ser afetada pela qualidade da água que você usa? 

(  ) Sim     (  ) Não  (   ) Não Sei 

  

9. Você sabe o que é chumbo? (   ) Sim (   ) Não 

10. Você sabe o que é Radônio? (   ) Sim   (   ) Não  

 

11. Para cada situação indique se você acha que é Normal (N), muito perigoso (MP) ou 

perigoso (P) e explique: 

 

a) Beber a água do açude do boqueirão: ( ) P ( ) N _________________________ 

b) Comer peixes do açude do boqueirão: ( ) P ( ) N ________________________ 

c) Utilizar a água de casa para tomar banho: ( ) P ( ) N _____________________ 

d) Visitar do Açude do boqueirão: ( ) P ( ) N _____________________________ 

e) outra situação: (  ) P  (   ) N_________________________________________ 
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12. Costuma pesquisar por iniciativa própria a situação da qualidade de água que 

abastece a sua residência? (   )   Sim   (   ) Não 

 

13. Marque qual a forma de mídia (veículos de informação) você tem acesso mais 

facilmente para ter conhecimento de notícias importantes sobre sua cidade. 

(  )  Radio ( ) Internet ( ) Jornal (   ) Panfletos  (  ) Conversa com Amigos (  ) TV 

  

Sobre hábitos no cotidiano: 

 

14. Quantos copos de água você toma por dia? 

(  ) 1 a 3 copos (150 ml) (  ) 4 a 6 copos (  ) 7 a 9 copos (  ) mais de 10 copos 

 

15. Você bebe água da pia (  ), utiliza garrafão de água mineral (  ) ou outra fonte de 

água ( )? 

 

16. Você costuma tratar a água de alguma maneira antes de beber?  (  )  Sim   (    ) Não 

Se sim, como?___________________________________________________________ 

 

17. Você consome peixes pescados no açude do boqueirão?  

(   ) Sim (   ) Não (   ) Não sei a fonte 

Com que frequência? (por semana)__________________________________________ 

 

18. Costuma tomar leite? (   )  Sim    (   )Não  

Quantos copos por semana?________________________________________________ 

 

19. Quantos banhos você toma por dia?_____________________________________ 

 

20. Como você avalia a importância do açude do Boqueirão para a sua cidade: 

(  ) Pouco importante  (  ) Normal (   ) Muito Importante 

 

Você gostaria de receber resultados sobre esta pesquisa? (  ) Sim   (   ) Não.  

Se sim, através de que meio?  

E-mail (   ):_____________________________;  

Caixa postal (   ):________________________; 

Através de eventos de divulgação de informações (   ); 

Rádio (   )______________________________; 


