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AVALIAÇÃO DE RISCO À SAÚDE HUMANA 

A atual ênfase dada à Avaliação de Risco, uma metodologia introduzida nos últimos 
1 5 anos, tem sido atribuída ao interesse mundial em se definir uma metodologia ampla, na 
qual se possa incluir os vários aspectos relacionados à toxicidade das substâncias, unindo 
causas e efeitos de uma maneira quantitativa. Os esforços para identificar fatores de risco já 
vêm de longo tempo, dos quais a menor tolerância pública à exposição a substâncias poten
cialmente prejudiciais e o aumento das enfermidades congênitas têm motivado o estudo dos 
possíveis fatores ambientais associados à etiologia destas alterações (Vega, 1 9 8 5 ) . 

A metodologia de Avaliação de Risco tem sido amplamente utilizada em problemas 
de poluição ambiental, como ferramenta importante no processo do gerenciamento ambiental 
(Oliveira et al., 1 9 8 7 ; Hoffman et al., 1 9 9 1 , Johnson, 1 9 8 9 ; Blaylock et al., 1 9 9 3 ) . A 
metodologia proposta pela Agência de Proteção Ambiental Americana (U.S. EPA, 1 9 8 9 ) 
incorpora, para os poluentes não-radioativos, o conceito de dose, há muito tempo utilizado 
na área de radioproteção. De maneira genérica, dose pode ser definida como a quantidade 
de uma substância incorporada ou absorvida pelo organismo (WHO, 1 9 7 8 ) , ou no caso da 
radiação, a energia média depositada pela radiação ionizante no elemento de matéria m 
(ICRU, 1 9 8 0 ) . Logo, na avaliação da dose é fundamental a quantificação da exposição a um 
contaminante ou radiação. 

Atualmente, no Brasil, o controle da qualidade do meio ambiente em relação aos 
poluentes não-radioativos é realizado comparando-se as concentrações encontradas nos 
corpos d'agua com as concentrações máximas permitidas pela legislação (CONAMA, 1 9 8 6 ) . 
Este tipo de abordagem não considera a quantificação da exposição da população, isto é, 
os hábitos populacionais, o tipo de uso 'efetivo' que a população faz do ambiente, assim 
como as taxas de ingestão. Tais fatores são específicos para cada região ou grupos 
populacionais, que variam significativamente, devendo, portanto, ser quantificados. Foran 



(1990) demonstra em seu trabalho a importância de se incorporar as diferenças nos hábi
tos populacionais, para a derivação dos critérios de qualidade de água. 

O uso de valores genéricos de limites de concentração como unidade regulatória para 
contaminantes, tem-se mostrado inconsistente com o conceito de risco. Estratégias adotadas 
para a redução de poluentes num meio, baseadas somente nos limites de concentração, 
podem resultar em alto custo nas táticas de controle de poluição, porém o resultado final, 
em termos de redução do risco, pode ser desprezível. Isto se deve, principalmente, ao fato 
de os limites de concentração não levarem em conta a combinação de efeitos adversos 
devido à presença de vários contaminantes. Quando vários contaminantes estão presentes 
em concentrações próximas aos valores-limites, o efeito combinado pode ser substancial
mente pior do que quando apenas um contaminante excede o valor-limite (U.S. EPA, 1986a). 

A probabilidade de uma substância produzir efeito adverso está relacionada, primei
ramente, com a sua potencialidade intrínseca de produzir efeitos tóxicos e, depois, com a 
susceptibilidade da população exposta. De maneira geral, os efeitos podem ser de dois 
tipos: sistêmicos e carcinogênicos. Os poluentes sistêmicos são aqueles que produzem efei
tos tóxicos outros, que não sejam câncer ou mutação gênica. Os poluentes carcinogênicos 
são aqueles capazes de induzir uma modificação celular e iniciar um processo carcinogênico 
(U.S. ERA, 1986b). 

A toxicidade sistêmica é tratada de forma a se estabelecer um limiar de exposição 
(uma fronteira abaixo da qual não serão observados os efeitos adversos). A existência de 
um limiar é uma das características que distingue os efeitos das toxicidades sistêmicas das 
mutagênicas e das carcinogênicas, já que estes últimos são tratados como processos sem 
um limiar definido. 

Para os efeitos de toxicidade carcinogênica, é admitida a hipótese de que mesmo uma 
única molécula ativa de um carcinógeno que alcance o DNA da célula, pode induzir uma 
modificação celular e iniciar um processo carcinogênico. Esta hipótese implica que, pelo 
menos teoricamente, não existe uma dose totalmente segura. Tal mecanismo é tido como 
sem limiar, de forma que não existe um nível de exposição para um poluente que não gere 
uma pequena, mas finita, probabilidade de gerar uma resposta carcinogênica. 

Todos os radionuclídeos são considerados carcinógenos humanos devido à possibili
dade de indução de câncer pela radiação ionizante. Entretanto, para o urânio, a toxicidade 
química é maior que a radiológica, sendo os efeitos de toxicidade sistêmica o critério limitante 
no qual deve se basear o controle da exposição a este contaminante (Wrenn et al., 1985; 
Fisenne, Perry & Harley, 1988). 

A determinação da presença do risco e sua potencial magnitude, tendo em vista a 
saúde humana, é realizada durante o processo de Avaliação de Risco, constituído basica
mente de quatro etapas: 

• identificação do risco; 

• avaliação dose-resposta; 

• avaliação da exposição; 

• caracterização do risco. 



IDENTIFICAÇÃO DO RISCO 

É a primeira etapa da Avaliação de Risco e consiste em se determinar o grau de 
toxicidade de um agente. A exposição a um dado agente, dependendo da dose, pode resultar 
em uma variedade de efeitos tóxicos. Estes efeitos podem variar desde a morte de um orga
nismo até pequenas mudanças bioquímicas, fisiológicas ou patológicas (Barnes & Dourson, 
1988). Para se determinar o tipo de efeito adverso e sob que forma e em que tipo de expo
sição um agente apresenta um determinado efeito, são utilizados estudos epidemiológicos e 
com animais de laboratório. Para a maioria das substâncias químicas existe uma escassez de 
informações apropriadas sobre os potenciais efeitos em humanos. Nestes casos, os princi
pais estudos são baseados em experimentos conduzidos em mamíferos não humanos, mais 
freqüentemente em ratos, camundongos, coelhos, hamsters, cachorros e macacos. Os estu
dos epidemiológicos, quando disponíveis, são prioritários, servindo os estudos em animais 
apenas para complementá-los. 

A identificação do risco é, portanto, uma avaliação qualitativa do risco. No caso da 
radiação, os estudos epidemiológicos nos sobreviventes da bomba atômica de Hiroshima e 
Nagasaki, em grupos de trabalhadores expostos à radiação e em pacientes tratados com 
radioterapia, não deixam dúvida a respeito da capacidade das radiações ionizantes de indu
zir o câncer. As evidências dos efeitos de câncer para baixas doses e baixas taxas de doses 
são incompletas e os estudos em humanos fornecem apenas uma orientação para a estima
tiva do risco para baixas doses (BEIR III, 1980). 

AVALIAÇÃO DOSE-RESPOSTA 

A 'avaliação dose-resposta' é baseada na relação da dose com a resposta individual a 
esta dose. De maneira geral, observações têm revelado que com o aumento da dosagem de 
um agente tóxico, há um aumento na resposta, em termos de severidade e de incidência do 
efeito. Logo, nesta etapa, deve-se, primeiramente, decidir qual a resposta tóxica crítica a ser 
medida e definir exatamente a dose associada, seja dose absorvida ou administrada. Assim 
como para outros contaminantes ambientais, a maioria dos dados disponíveis de exposição 
à radiação ionizante são de exposição a altas doses e altas taxas de dose. A relação dose-
efeito para baixas doses e baixas taxas de dose de radiação tem de ser estimada através da 
extrapolação dos dados observados para altas doses. 

A relação dose-efeito descreve a intensidade de um efeito adverso em relação à inten
sidade da dose para um período específico de exposição. Por outro lado, a relação 
dose-resposta descreve a proporção das respostas individuais em relação à intensidade da 
dose para um período específico de exposição. Dentro deste aspecto, é de extrema impor
tância a necessidade de se conhecer os limiares para a relação dose-efeito, a fim de se 
garantir que a exposição de indivíduos ou de uma população não exceda a dose para a qual 
existe a possibilidade de ocorrência de efeitos adversos. 

O resultado destas duas etapas de 'Identificação do risco' e 'Avaliação dose-resposta' 
irão determinar os valores de referência para efeitos de toxicidade sistêmica e carcinogênica. 



Destas duas avaliações surgem os valores de Dose de Referência - RfD, para toxicidade 
sistêmica, e o fator potencial de câncer - slope factor, para toxicidade carcinogênica. Os 
valores de dose de referência e de slope factors aprovados pela EPA são listados no IRIS -
Integrated Information System (IRIS, 1993). 

CRITÉRIOS PARA EFEITOS DE TOXICIDADE SISTÊMICA — RFD 

A toxicidade sistêmica é tratada de forma que se possa estabelecer um limiar de expo
sição (uma fronteira abaixo da qual não são observados efeitos adversos). Esta caracteriza
ção distingue os pontos terminais sistêmicos dos mutagênicos e carcinogênicos já que os 
últimos são tratados como processos sem um limiar definido. 

A Agência de Proteção Ambiental Americana (Environmental Protection Agency -
U.S.EPA) utiliza o fator Dose de Referência (RfD) como substituição ao conceito de ingestão 
máxima aceitável (ADI), tendo em vista a necessidade de se evitar termos considerados 
prejudiciais do ponto de vista regulador, tais como 'aceitável' e 'seguro'. 

A dose de referência (RfD) vem de encontro à necessidade de se mudar a filosofia de 
dose segura e de se utilizar uma dose de referência na qual se devem basear as decisões e 
não uma dose máxima aceitável. Pode ser definido como uma estimativa (com incerteza de 
até mais de uma ordem de grandeza) de exposição diária de uma população humana (inclu
indo os grupos sensíveis) que provavelmente não apresenta risco de efeitos adversos duran
te toda a vida. Ε expresso em miligrama por quilograma de peso corpóreo por dia, de 
acordo com a equação: 

Onde: 

NOAEL (No Observed Adverse Effect Level - dose sem efeito adverso observado) é 
uma dose, determinada experimentalmente, na qual não existe nenhuma indicação estatísti
ca ou biologicamente significativa do efeito tóxico. Os valores de NOAELS são obtidos a 
partir de estudos com populações humanas (investigações epidemiológicas) e estudos em 
laboratório com animais. Em vários experimentos relativos a uma mesma substância, com 
diferentes valores de NOAEL, geralmente se usa o maior deles e quando este não foi determi
nado experimentalmente é utilizado o LOAEL (Lowest Observed Adverse Effect Level - dose 
para o menor efeito adverso observado), dose também determinada experimentalmente, 
responsável pelo menor efeito adverso observado. 

FI é o Fator de Incerteza que reflete os vários tipos de dados usados para estimar o 
RfD, geralmente múltiplos de 10. 

Os Fatores de Incertezas são padronizados, de forma que para cada RfD gerado, 
sejam conhecidas as incertezas inerentes ao seu desenvolvimento. São definidos da se
guinte forma: 



10 Η - Por conta da variação na sensibilidade entre membros da população (velhos, 
desnutridos, doentes...). 

10 A - Por conta da incerteza de extrapolação de dados obtidos com estudos em 
animais para o homem. 

10 S - Na extrapolação de estudos realizados com exposição não-crônica para ex
posição crônica. 

10 L - Usado quando o RfD for derivado do LOAEL ao invés do NOAEL. 

FM é um Fator Modificador que reflete um julgamento profissional. Trata-se de um 
Fator de Incerteza adicional maior do que zero e menor ou igual a 10. A magnitude do valor 
de FM depende da avaliação profissional das incertezas científicas do estudo, não explicita
mente tratadas nos fatores de incertezas. No caso onde não existe a necessidade de mais este 
Fator de Incerteza, o valor de omissão para FM é 1. 

Os valores de RfD são calculados dependendo basicamente de três aspectos: 

• via de exposição - oral ou inalação; 

• efeito crítico - tóxico ou relativo ao desenvolvimento; 

• duração da exposição - crônica, subcrônica ou eventual. 

De acordo com estes aspectos, são definidos: 

• RfD crônico (RfDc) - deve ser usado para avaliar o efeito potencial não-carcinogênico 
associado com períodos de exposição superior a sete anos e ao longo de toda a vida. 

• RfD subcrônico (RfDs) - caracteriza efeitos potenciais não carcinogênicos associa
dos com exposições médias (períodos de exposição de duas semanas até sete anos). 

• RfD relativo ao desenvolvimento (RfDdt) - avaliar o potencial efeito adverso que 
uma substância possa causar em um organismo em desenvolvimento, como resulta
do de uma exposição antes da concepção, durante o desenvolvimento pré-natal ou 
pós-natal até o período de maturação sexual. 

Os RfDs para exposição oral e para inalação são calculados com base nos NOAELORAL e 
NOAELINALAÇÃO respectivamente. Muito embora o método de abordagem utilizado na deriva
ção destes RfDs seja o mesmo, a extrapolação dos resultados experimentais em animais 
para o homem é mais complexa na exposição por inalação que na exposição oral, devido à 
dinâmica do sistema respiratório e sua diversidade entre as espécies, assim como às diferen
ças nas propriedades físico-químicas dos contaminantes. 



CRITÉRIOS PARA EFEITOS DE TOXICIDADE CARCINOGÊNICA — FATOR POTENCIAL DE CÂNCER (SLOPE FACTOR) 

A carcinogênese, ao contrário dos efeitos de toxicidade sistêmica, é considerada como 
um processo para o qual a Avaliação de Risco baseada em um limiar é inapropriada (IARC, 
1987). A avaliação do risco carcinogênico consiste basicamente de duas etapas: primeira
mente, uma avaliação qualitativa é realizada, contendo uma revisão de todas as informações 
biológicas e químicas que suportam se um agente pode ou não causar uma resposta 
carcinogênica. Os estudos são avaliados de acordo com considerações biológicas e estatís
ticas, descritas em várias publicações, como IARC (1987), Tomatis et al. (1978), Ashby & 
Tennant (1991), Cabral (1985) e Ito et al. (1989). Nesta etapa, os agentes testados são 
classificados de acordo com um peso da evidência. 

Na determinação do peso da evidência, os dados disponíveis em estudos com animais 
e humanos são avaliados separadamente. Para cada um destes dados a evidência é classifi
cada como: suficiente, limitada, inadequada, ausência de dados ou evidência sem efeito. 
Com base na extensão com que um agente tem mostrado ser um carcinógeno, nos experi
mentos em animais ou humanos, ou em ambos, ele é classificado com um peso da evidên
cia, conforme o seguinte quadro: 



Em uma segunda etapa, para aquelas substâncias classificadas no peso da evidência 
como carcinógenas ou potencialmente carcinógenas, são determinados fatores potenciais 
de câncer (slope factors). 

Na segunda parte da avaliação de toxicidade para efeitos carcinogênicos, é gerado um 
fator potencial de câncer para a substância reconhecida ou provavelmente carcinógena. É 
calculado para as classes A, Β1 e B2, podendo ser estimado, também, para a classe C. 

O desenvolvimento de um fator potencial de câncer geralmente requer a aplicação de 
um modelo matemático no conjunto de dados disponíveis, para extrapolar a resposta das 
doses relativamente altas administradas nos experimentos com animais (ou das exposições 
observadas nos estudos epidemiológicos), para os níveis de exposição mais baixos, espera
dos no contato do homem com a substância no meio ambiente (Armitage & Doll, 1961; 
Bailer et al., 1988; Zapponi, Loizzo & Valente, 1989). 

Em geral, é adotada a hipótese de linearidade para baixas doses, sendo o risco direta
mente proporcional à dose; o risco é zero somente quando a dose é zero. 

Após os dados serem ajustados ao modelo apropriado, o limite superior da função 
linear estimada, com 95% de confiança, é calculado. Tal valor, conhecido como o fator 
potencial de câncer (slope factor), representa o limite superior com 95% de confiança na 
probabilidade de resposta por unidade de incorporação durante toda a vida. Isto é, existem 
apenas 5% de chance de que a probabilidade da resposta seja maior que o valor estimado. É 
evidente que esta abordagem implica, intrinsecamente, na possibilidade de superestimativa 
do risco. No entanto, tal conservadorismo é justificado como forma de se controlar as incer
tezas e de garantir a segurança. 

Todos os radionuclídeos são classificados como carcinógenos humanos. A U.S. EPA 
tem derivado valores de fatores incrementais para substâncias orgânicas e inorgânicas 
consideradas carcinógenas, tendo recentemente começado a estabelecer tais valores para 
serem utilizados para os radionuclídeos. Para ambos os radionuclídeos e contaminantes 
químicos, os valores de fator potencial de câncer são obtidos através da extrapolação de 
dados experimentais e epidemiológicos. Para os radionuclídeos, os dados epidemiológicos 
em humanos formam a base da extrapolação, ao passo que, para muitos carcinógenos 
químicos, os dados experimentais são a base para a extrapolação. Outra diferença funda
mental entre os dois é que os valores dos fatores potenciais para os carcinógenos quími
cos geralmente representam um limite superior com 95% de confiança, enquanto os valo
res de slope factors para os radionuclídeos são a melhor estimativa do valor do parâmetro 
(U.S. EPA, 1989). 

O valor do fator potencial para substâncias carcinogênicas é dado em termos de risco 
por massa da substância em contato com o organismo, por unidade de peso corpóreo, por 
unidade de tempo (risco/(mg/kg/dia)); para os radionuclídeos, o valor do fator potencial é 
dado em termos de risco por unidade de atividade (risco/Bq). 



AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO 

O objetivo da 'avaliação da exposição' é determinar ou estimar a freqüência, magnitude, 
duração e as possíveis vias de exposição ao poluente (U.S. EPA, 1986a). A estimativa da 
exposição pode ser baseada diretamente em medidas ambientais ou estimada pelo uso de 
modelos específicos para as condições existentes. Esta avaliação pode ser dividida em três 
etapas: 

• Caracterização do cenário - compreende a definição de características gerais do lo
cal, da população e das fontes de exposição. Características básicas do local tais co
mo clima, vegetação, hidrologia de águas subterrâneas e localização de águas de 
superfície (rios, lagos, mares, lagoas ou represas). A população exposta também 
deve ser identificada e descrita no que diz respeito às características que influenciam 
a exposição, tais como localização, hábitos populacionais e a presença de grupos 
sensíveis (crianças, velhos, doentes). 

• Identificação das vias de exposição - nesta etapa são identificadas as vias de exposi
ção pelas quais a população selecionada anteriormente pode vir a ser exposta. Isto 
é feito com base nas possíveis fontes, tipos e localização de lançamentos, 
assim como a localização e atividades da população potencialmente exposta. 

• Estimativa da exposição - é estimada a concentração do poluente que entrará em 
contato com os indivíduos da população pelas diversas vias de exposição. Esta esti
mativa pode ser realizada baseada em dados ambientais disponíveis para o local, 
como por exemplo dados de monitoramento, ou pela utilização de modelos mate
máticos para estimar as concentrações nos locais ou compartimentos para os quais 
não se dispõe de medidas. 

A incorporação, como medida da exposição, pode ser expressa de duas formas: Incor
poração Diária Crônica (IDC) e Incorporação Diária Subcrônica (IDS). A primeira delas é 
baseada numa exposição estimada por um longo período de tempo (mais que sete anos) e a 
Incorporação Diária Subcrônica em uma exposição por um período específico (de duas 
semanas a sete anos). 

CARACTERIZAÇÃO DO RISCO 

A caracterização do risco serve como ponte entre a avaliação do risco e o gerenciamento 
do risco e é, portanto, uma etapa-chave no processo de tomada de decisão. Deve conter não 
somente a apresentação da estimativa quantificada do risco, como também uma discussão e 
interpretação dos resultados para ajudar no julgamento do significado do risco (U.S. EPA, 1986c). 

Nesta última etapa do processo de Avaliação de Risco, a avaliação da exposição e da 
toxicidade são resumidas e integradas em expressões quantitativas e qualitativas do risco. 



Tendo em vista que os mecanismos de toxicidade são diferentes para os efeitos carcinogênicos 
e para os não-carcinogênicos, as abordagens para a quantificação do risco também são 
diferentes. 

RISCO PARA TOXICIDADE NÃO-CARCINOGÊNICA 

A quantificação do risco, utilizada pela EPA para descrever o potencial de toxicidade 
sistêmica, não é expressa em termos de probabilidade. Em lugar disto, os efeitos potenciais 
não-carcinogênicos são avaliados pela comparação da dose decorrente da exposição em um 
período específico com a dose de referência (RfD) derivada para o mesmo período. Esta 
razão entre a exposição e a dose de referência é chamada de Quociente de Risco para o 
poluente p (QR p) e é definida como: 

Onde: 

RfD = Dose de referência (mg/kg.dia). 

Ip,a = Incorporação diária do poluente ρ no alimento a, crônica ou subcrônica (mg/ 
kg.dia). 

Onde: 

tx a = Taxa de ingestão do alimento a (kg/dia). 

C p , a = Concentração do poluente ρ no alimento a (mg/kg). 

FE = Freqüência da exposição. 

PC = Peso corpóreo (kg). 

O Quociente de Risco assume que existe um nível de exposição abaixo do qual é 
improvável, mesmo para populações mais sensíveis, a ocorrência de efeitos adversos à 
saúde. Se o nível de incorporação exceder este limiar (isto é, se I/RfD > 1), estará indicando 
que o contaminante pode vir a ser importante para efeitos potenciais não-carcinogênicos. 
Como regra, quanto maior o valor do QR acima da unidade, maior o nível de importância. 



ÍNDICE DE RISCO PARA EXPOSIÇÕES MÚLTIPLAS 

Enquanto alguns riscos ambientais envolvem exposições significativas a apenas um 
determinado poluente, outros envolvem exposições seqüenciais e simultâneas a uma mistu
ra de poluentes que podem induzir efeitos similares ou diferentes. Para avaliar os efeitos 
potenciais causados por múltiplas substâncias no meio ambiente, a EPA assume a aditividade 
de dose, quando não existirem informações sobre a toxicidade das substâncias combinadas. 
Possíveis efeitos de sinergismo, aditivismo e antagonismo estão sendo estudados nas avali
ações para mistura de duas ou mais substâncias (U.S. EPA, 1986c). 

Logo, para avaliar o potencial de efeitos não-carcinogênicos, causados por mais de 
uma substância, uma aproximação é feita pelo índice de Risco (IR), que é a soma de todos 
os Quocientes de Risco, de acordo com a equação seguinte (U.S. EPA, 1986c): 

Onde: 

IRv = Índice de Risco para vários poluentes. 

QR p = Quociente de Risco para o poluente p. 

A estimativa da exposição às múltiplas vias é dada pelo índice de Risco total, de 

acordo com a seguinte equação: 

Onde: 

IR t o t a l = índice de Risco total devido às múltiplas substâncias e às várias vias de expo
sição. 

IR v = índice de Risco devido às múltiplas substâncias para a via de exposição v. 

Esta abordagem assume que exposições simultâneas, mesmo que individualmente 
abaixo de um determinado limiar, podem resultar em um efeito adverso à saúde. Existem 
várias limitações a este tipo de abordagem que devem ser comentadas: 

• O nível de importância do IR não aumenta linearmente à medida que se aproxima 
ou excede a unidade, tendo em vista que os quocientes de risco são combinados pa
ra substâncias com RfDs baseados em efeitos críticos de várias signifícâncias toxico¬ 
lógicas e diferentes fatores de incerteza. 



• A abordagem de aditividade da dose é mais apropriadamente aplicada a compostos 
que induzam o mesmo tipo de efeito pelo mesmo mecanismo de ação. Conseqüentemente, 
a aplicação do índice de risco a um número de compostos que não induzem o mes
mo tipo de efeito ou que não ajam pelo mesmo mecanismo, pode superestimar os 
efeitos potenciais. Esta aproximação, entretanto, é apropriada em nível de uma tria
gem preliminar - screening. 

• Estas limitações geralmente não são de grande importância quando somente uma ou 
ou duas substâncias conduzem o índice de risco acima da unidade. Se o índice de risco 
for maior que a unidade, como conseqüência da soma de vários quocientes de risco, 
é mais apropriado separar os compostos, por efeitos e por mecanismos de ação, e 
derivar índices de risco para cada grupo. 

RISCO CARCINOGÊNICO 

Tendo em vista a hipótese de linearidade para a curva dose-resposta em baixas doses, 
o valor do slope factor é constante e o risco será diretamente relacionado à exposição. A 
forma linear da equação de risco carcinogênico para baixas doses, que é usualmente aplica
da para estimar os riscos ambientais, é dada por: 

RC = ICD.SF 

Onde: 

RC = Probabilidade de um indivíduo desenvolver câncer devido à exposição a um 
carcinógeno. 

ICD = Incorporação Crônica Diária de um carcinógeno ao longo de toda a vida (70 
anos). Dado em mg/kg/dia. 

SF = Slope Factor (fator potencial) para o carcinógeno (risco/(mg/kg/dia)). 

Devido ao fato de o fator potencial ser geralmente um limite superior com 95% de 
confiança da probabilidade de resposta, o risco carcinogênico estimado será na maioria das 
vezes, uma superestimativa. 

RISCO CARCINOGÊNICO PARA EXPOSIÇÕES MÚLTIPLAS 

A estimativa do incremento de risco de câncer para a exposição simultânea a vários 
carcinógenos é dada pela soma dos riscos individuais (U.S. EPA, 1986b), de acordo com a 
equação: 



Onde: 

Riscom= Risco carcinogênico para múltiplas substâncias (unidade de probabilidade). 

Riscop = Risco carcinogênico para a substância p. 

Esta equação representa uma aproximação da equação real que define a combinação 
de riscos para um mesmo indivíduo desenvolver um câncer como conseqüência da exposi
ção a dois ou mais componentes. A diferença entre ela e a real não é significativa para risco 
de câncer total menor que 0,1. Logo, é apropriada para a maioria dos riscos ambientais 
(U.S. EPA, 1989a). 

Esta abordagem assume independência de ação pelos compostos envolvidos. Isto é, 
assume que não existe sinergismo ou antagonismo e que todos os compostos produzem o 
mesmo efeito (câncer). A probabilidade de um indivíduo vir a desenvolver um câncer devi
do à exposição a mais de um carcinógeno representa a probabilidade de ação de pelo menos 
um dos carcinógenos (U.S. EPA, 1989). 

Quando são conhecidos os efeitos potenciais carcinógenos das substâncias combina
das, o slope factor é estimado de forma que os possíveis efeitos sinergéticos ou antagônicos 
estejam embutidos. Logo, o risco que uma mistura apresenta pode ser maior ou menor que 
a soma dos riscos individuais das substâncias. 

De uma maneira geral, nas exposições ambientais, um indivíduo ou uma população 
estão expostos através de várias vias de exposição. A EPA assume que o risco para várias 
vias de exposição é aditivo, desde que seja para os mesmos indivíduos de uma população e 
para o mesmo período de exposição. Logo, o risco para várias vias de exposição que afetam 
conjuntamente o mesmo indivíduo ou população no mesmo período de exposição, são so
mados de acordo com a equação: 

Onde: 

Risco total = Risco de câncer total devido às múltiplas substâncias para as várias 
vias de exposição. 

Risco p . v = Risco de câncer devido às múltiplas substâncias para a via de exposi
ção v. 

Esta aproximação, feita para a soma dos riscos carcinogênicos de várias substâncias e 
múltiplas vias de exposição, apresenta basicamente duas limitações principais: 



• Os limites de 95% da distribuição de probabilidades do slope factor não são estri
tamente aditivos. Quando os riscos de vários carcinógenos são somados, o risco 
total de câncer estimado pode tornar-se artificialmente mais conservativo. Quan
do os carcinógenos somados englobam radionuclídeos e substâncias químicas, 
passa a ser um problema ainda maior, tendo em vista que os valores dos fatores 
incrementais para radionuclídeos representam a melhor estimativa enquanto para 
substâncias químicas, representam o limite superior, com 95% de confiança. 

• A equação de risco de câncer para múltiplas substâncias soma todos os carcinógenos 
igualmente, independente das classes A, Β1 ou B2 (relativos ao peso da evidência). 
Valores de slope factors derivados de dados em animais passam a ter o mesmo peso 
do tátor potencial derivado em humanos. Porém, se a contribuição ao risco total 
tiver um peso maior, somente pelos radionuclídeos ou um ou dois carcinógenos quí
micos, estes problemas não são tão significativos. 

Se a contribuição de todos os carcinógenos for igualmente importante, devem-se separar os 
radionuclídeos dos carcinógenos químicos e avaliar as incertezas inerentes da estimativa do risco 
de cada um destes. 

Todas estas incertezas devem ser apresentadas e avaliadas, assim como as incertezas 
inerentes aos modelos utilizados na estimativa da exposição e no cálculo do risco. 

A estimativa do risco carcinogênico para radionuclídeos, baseado nos valores de slope 
factors, apresenta algumas limitações quando comparada com a estimativa baseada no cál
culo de dose e nos fatores de risco de câncer. A principal delas é o fato de os valores de slope 
factor serem derivados somente para o indivíduo adulto, enquanto que o cálculo de dose 
utiliza os fatores de conversão de dose que estão disponíveis para diferentes faixas etárias. 

Os valores de slope factors são na verdade um cálculo inverso, isto é, ao invés de se ter 
o risco por unidade de dose efetiva (risco/Sv), calcula-se o risco por unidade de atividade 
incorporada (risco/Bq), com base nos fatores de conversão de dose e no fator de risco. 

Uma vez estimada a dose para a exposição aos poluentes radioativos, o risco de cân
cer é estimado utilizando-se o fator de risco de câncer ponderado para sexo e idade de 0,05/ 
Sv, da ICRP (ICRP, 1991), e os fatores relativos de risco em razão da idade (Amaral, 1992; 
Rochedo, 1994), de acordo com a equação: 

Onde: 

RC = Risco carcinogênico - risco de um indivíduo vir a desenvolver um câncer 
devido à exposição à radiação ionizante. 

H E (I) =Dose efetiva na idade (I) - Sv/ano. 

RR = Risco relativo em função da idade. 



R = Fator de risco da ICRP - (0,05/Sv). 

I = Idade no início da exposição. 

Os fatores relativos de risco, em virtude da idade, levam em consideração que, para 
uma dada exposição à radiação, a sensibilidade biológica em relação à indução de efeitos 
somáticos é maior para jovens do que para os mais idosos (Amaral, 1992). 

AVALIAÇÃO DO RISCO ECOLÓGICO 

Com relação a risco ecológico, as avaliações devem compreender: 

• relevância biológica; 

• relevância para a sociedade; 

• não apresentarem valores ambíguos; 

• proverem previsões acessíveis. 

A relevância social tem sido enfatizada, uma vez que as avaliações de riscos relativos 
a insetos, zooplâncton, ou outros organismos que não sejam percebidos pela sociedade 
como sendo importantes, provavelmente não influenciarão tomadas de decisão pelos ór
gãos competentes, a menos que possam representar riscos para peixes, vida selvagem, co
lheitas ou florestas. Alguns exemplos de impactos ecológicos podem ser citados: 

• Redução na abundância e na produção de peixes tanto para uso comercial quanto 
recreacional 

Impactos em espécies de peixes consumidos pelo homem estão entre aqueles de mai
or relevância social em ambientes aquáticos. Estas espécies são também importantes indi
cadores da saúde ecológica de ecossistemas aquáticos. Muitos dos peixes consumidos, es
pecialmente aqueles com finalidade recreacional, são predadores no elo superior das cadei
as alimentares aquáticas; estes predadores estão freqüentemente entre as primeiras espécies 
a desaparecer como resultado de distúrbios no meio. 

• Desenvolvimento de populações de algas que comprometem o uso da água 

Florações (blooms) indesejáveis de algas são comumente observadas em lagos e re
servatórios como conseqüência da introdução de excesso de nutrientes, representando um 
incômodo para residentes vizinhos a estes corpos d'agua, pois podem afetar a população de 
peixes e causar gosto e odor em águas para consumo humano. Muito embora as mudanças 



na abundância e na concentração relativa de nutrientes inorgânicos sejam responsáveis pe
los blooms, estes também podem ser provocados pela redução na atividade do zooplâncton 
que, por sua vez, é sensível a substâncias químicas tóxicas. 

• Redução na produção de madeira e mudanças indesejáveis na composição de uma 
floresta 

As florestas têm valor econômico, estético e recreacional óbvios, assim como valores 
indiretos. O valor econômico agregado é aquele mais facilmente quantificável. Os valores 
estéticos e recreacionais das florestas podem ser relacionados à produção primária em vir
tude da preferência geral por florestas maduras com árvores grandes. Entretanto, clorose e 
necrose induzidas por efeitos de poluição nas folhas das árvores também se constituem em 
importantes impactos estéticos, mesmo quando uma redução na sua produção não pode ser 
detectado. Os valores indiretos das florestas são possivelmente mais difíceis de analisar. 
Estes valores incluem erosão e controle do fluxo superficial, remoção e desintoxificação de 
poluentes, bem como a moderação do clima regional. Apesar de a produção ter sido utiliza
da como um índice de valores indiretos, a estrutura da comunidade e composição são as
pectos claramente importantes a se considerar. 

• Redução na vida selvagem 

A vida selvagem é avaliada como forma recreacional e objeto de várias formas 
não-destrutivas de apreciação. Caça, apreciações (turismo ecológico, por exemplo) são for
mas de recreação econômica e psicologicamente importantes. Efeitos de poluentes na vida sel
vagem podem resultar da intoxicação direta, modificação do hábitat ou na dinâmica da cadeia 
alimentar. 

MÉTODOS PARA AVALIAÇÃO DE RISCO ECOLÓGICO 

Informações diretas sobre riscos à população na natureza, comparáveis a dados de 
epidemiologia humana, são raramente disponíveis e freqüentemente de difícil obtenção. 
Para o caso de efeitos ecológicos de substâncias químicas tóxicas, é necessário extrapolar 
estimativas de risco a partir de testes de toxicidade realizados em laboratório ou a partir de 
experimentos de campo (muito raros ainda). A quantidade, qualidade e aplicabilidade dos 
testes disponíveis varia muito com relação às diferentes substâncias químicas. Adicional
mente, extrapolações a partir de dados gerados nos laboratórios mais qualificados são com
prometidas por caracterizações incompletas da composição das espécies nos ambientes afe
tados, interações bióticas dentre as populações expostas e interações com outras perturba
ções que afetam as populações expostas. 

Dada a diversidade dos pontos de inferência (end-points) e a variedade dos tipos de 
dados que podem ser necessários, fica claro que nenhum método pode ser utilizado isolada¬ 



mente para se fazer todas as extrapolações necessárias para todas as substâncias químicas e 
end points de interesse. Pode-se dizer, no entanto, que a confiança nas conclusões de uma 
Avaliação de Risco Ecológico aumenta se conclusões similares forem alcançadas por meio 
utilizando-se métodos independentes. 

ATRIBUTOS DE UMA METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DE RISCO 

Os métodos para estimativa de risco ecológico devem refletir um sólido fundamen
to em toxicologia ambiental. Os processos que determinam o transporte, degradação e 
acumulação de substâncias químicas no ambiente devem ser explicitamente representa
dos. Uma formulação cuidadosa destes processos será fundamental na definição de esti
mativas de exposição, termo-chave na equação geral do risco ecológico. Os mecanismos 
biológicos que traduzem exposição em efeitos tóxicos em níveis apropriados da organi
zação biológica devem ser formulados na metodologia. Este componente representa o 
complemento na previsão da exposição numa análise integrada de risco ecológico (Bartell, 
1989). Numa perspectiva regulatória, o significado das estimativas de risco ecológico, 
proporcionadas pela metodologia, deve ser facilmente compreendido e adequado ao pro
cesso de tomada de decisão. Do ponto de vista científico, as estimativas do risco resultan
tes da metodologia devem ser consistentes com o conhecimento atual do nível de organi
zação selecionado (indivíduo, população, comunidade, ecossistema ou regiões). 

As estimativas de risco devem ser mensuráveis e verificáveis, pelo menos na teoria, 
usando-se para isso dados de programa de monitoração ou abordagens experimentais. É 
claro que modelos matemáticos e outros métodos de análise de sistema se tornam impor
tantes nestas avaliações. 

EXEMPLOS DE MÉTODOS DE AVALIAÇÃO DE RISCO ECOLÓGICO 

ANÁLISE DE EXTRAPOLAÇÃO DO ERRO 

A Análise de Extrapolação do Erro (AEE) é um método de cálculo da probabilidade 
de exceder um limite a ser usado naqueles casos no qual o limite considerado pode ser 
expresso como padrões toxicológicos. O método possui duas componentes: a extrapolação 
que é usada como uma estimativa do valor do limite a ser considerado a partir dos testes 
disponíveis e compreendendo as incertezas na estimativa; a componente de risco que calcu
la a probabilidade de se exceder o limite usando resultados das extrapolações. 

Importante notar que é o cálculo da probabilidade de uma dada Concentração Ambiental 
exceder o limite (ao invés da simples comparação aritmética) que torna a AEE um verdadei
ro método de Avaliação de Risco. 

O método consiste de cinco etapas: 

• Definir o critério da Avaliação de Risco (a probabilidade de se causar reduções na 
produtividade de uma determinada espécie de peixe) em termos de um limite toxico¬ 



lógico (probabilidade de se exceder o valor de CM A - Concentração Máxima Acei
tável para aquela espécie). 

• Identificar a existência de dados para a substância química de interesse que esteja 
mais proximamente associada ao critério de avaliação (testes de LC50 para uma 
espécie semelhante, por exemplo). 

• Quebrar a relação entre os dados e o critério de avaliação em etapas lógicas (por 
exemplo, de uma espécie para outra e dos dados de LD50 para CMA). 

• Calcular as distribuições dos parâmetros do critério de avaliação a partir dos dados. 

• Calcular o risco que uma concentração esperada venha a exceder o limite do crité
rio de avaliação. 

A primeira etapa depende da situação na qual a avaliação se processa e na formulação 
do problema pelo responsável pela avaliação; entretanto, a primeira, a segunda e a terceira 
etapas são muito limitadas pelo estado da arte no campo da toxicologia, que se traduz na 
disponibilidade de dados na literatura. 

Um outro exemplo de Avaliação de Risco Ecológico pode ser encontrado no trabalho 
de Fernandes et al. (1994), que se baseia na metodologia desenvolvida por Hakanson (1980). 
A metodologia tenta relacionar as concentrações de poluentes nos sedimentos de fundos de 
um sistema aquático ao risco de se observarem distúrbios no seu equilíbrio. Uma hipótese 
fundamental da metodologia é de que os organismos aquáticos num sistema eutrófico não 
irão receber a mesma dose de contaminantes que aquela relativa a um sistema oligotrófico. 
Tal hipótese se justifica, uma vez que os contaminantes na coluna d'água se ligarão prefe
rencialmente ao particulado e à matéria orgânica dissolvida no sistema eutrófico, tornando-
se menos disponíveis para a biota e, conseqüentemente, exercendo menores graus de efei
tos tóxicos. 

Neste caso, o índice de risco ecológico é função dependente da sensibilidade do sistema 
aquático que, por sua vez, é função da sua produtividade. Na metodologia, o estado trófico é 
correlacionado com o conteúdo de nitrogênio ou fósforo do sedimento. Pode-se então definir 
um índice de bioprodutividade (BPI), obtido a partir do coeficiente angular da curva entre a 
razão de fósforo ou nitrogênio, contra o teor de matéria orgânica no sedimento. 

O potencial de risco ecológico para um contaminante individual é dado pela equação: 

Eri = Tri.Cif 

Onde: 

Eri = Risco ecológico para uma dada substância. 

Tri = O fator de resposta toxicológica para uma dada substância. 

C if = O fator de concentração da substância no sedimento. 



Os valores de Tri para alguns metais pesados são apresentados na tabela a seguir: 

Os valores de C if para cada espécie química são obtidos a partir da razão da concen
tração atual com valores de background (áreas não-contaminadas, níveis pré-industriais 
e tc) . 

A soma dos fatores individuais de risco irá determinar o Índice de Risco (IR) para o 
sistema aquático em questão. Sendo assim: 

A seguinte terminologia pode ser utilizada para classificar o sistema aquático quanto 
aos valores de Índice de Risco: 

IR < 150 Þ Baixo risco ecológico para o sistema. 

150 <IR<300 Þ Risco ecológico moderado para o sistema. 

300<IR<600 Þ Risco ecológico considerável para o sistema. 

IR > 600 Þ Risco ecológico muito alto para o sistema. 



Na presente metodologia o risco é definido como sendo: 

Risco = Probabilidade (Concentração Ambiental > Limite) 

Se admitirmos que a Concentração Ambiental (CA) e o Limite são independentes e 
log-normalmente distribuídos, então: 

Risco = Prob (log Limite - log CA < 0) 

= Prob [Z < [0 - (μb - μe)]/(5b 2+ se 2 ) 1 / 2 ] , 

Onde: 

(μb, sb 2) e (μe, se 2) são a média e variância de log Limite e log CA, respectivamente e 

Ζ = [(log L - log CA) - (μb-μe)]/(sb 2 + se 2 ) l / 2 , uma variável randômica padrão com psi 
sendo sua função de distribuição cumulativa. No caso de se assumir CA como sendo cons
tante e certa, aí o cálculo do risco se reduz a: 

Risco = Prob {Z<[(log CA - μb)/sb]} = 

Psi [(log CA - μb)/sb]. 

A partir desta definição, o risco depende da avaliação de CA (que pode ser derivada 
determinística ou probabilisticamente a partir de modelos matemáticos) e L, assim como 
das incertezas associadas (isto é, de μe, μb se 2 e sb 2). No caso de L, a média e a variância 
podem ser estimadas por extrapolações matemáticas dos dados de toxicidade. 

EXTRAPOLAÇÃO 

No caso do cálculo das variâncias, reporta-se que um modelo de mínimos quadra
dos seria inadequado para o problema em questão. Recomenda-se a utilização de um 
modelo do tipo erro-nas-variáveis. Tal tipo de variância é o valor apropriado para se usar 
no cálculo dos intervalos de confiança e estimativa de risco porque o importante, aqui, é 
a certeza relativa a uma observação futura da variável de interesse, no caso um limite 
toxicológico, para uma combinação organismo-substância química não avaliada. Esta 
variância é maior (por um fator de se 2) do que a variância da média, que, por sua vez, é 
maior do que a variância do coeficiente de regressão (número obtido pela maioria das 
calculadoras programáveis). Os intervalos de confiança calculados a partir desta variância 
são maiores do que aqueles convencionalmente reportados e são designados como inter
valos de previsão. 

Para facilidade do uso do método, o cálculo da variância pode ser reduzido à expressão: 

Var (Y/X 0) = Fl + F2 (X0 - X) 2 , os valores de F1 e F 2 obtidos a partir de tabelas. 



Todos os dados utilizados nas extrapolações são log-transformados e as variâncias re
portadas, e intervalos de previsão são para os valores transformados. A transformação logarítmica 
é utilizada para aumentar a homogeneidade das variâncias à linearidade das relações. 

Em alguns casos, é necessário fazer múltiplas extrapolações; o mais comum é a com
binação de extrapolações aguda/crônica e taxonômica. Nestas circunstâncias, o termo Y da 
primeira extrapolação torna-se a variável independente na segunda extrapolação, e os 
parâmetros da segunda regressão (z = c + dy) são determinados como no primeiro caso, isto 
é, substituindo-se y por x e z por y. 

A variância total para as duas extrapolações é: 

Var (Z/Xo) = var (Z/Yo) + d 2var (Y/Xo) 

ESTUDO DE CASO HIPOTÉTICO 

Como exemplo do uso do método de extrapolação, vamos considerar a estimativa do 
risco de se exceder o limite para efeitos crônicos em Salvelinus fontinalis a partir dos resul
tados de L C 5 0 para Salmo gairdneri, da ordem de 5300 μg/l para uma substância química 
hipotética. A curva de extrapolação Salmo-Salvelinus tem a seguinte equação: 

Ysalvelinus =1 .10 Xsalmo - 0.33 

Substituindo-se o log de 5300 na equação de extrapolação obteremos o valor de 
L C 5 0 para Salvelinus igual a 3.77. Os valores de F l e F2 são respectivamente iguais a 0.14 
e 0.0. O cálculo da variância passa a ser trivial uma vez que o termo F 2 (Xo - X) 2 é igual a 
zero. 

Assim, o valor de 

Var (Y/Xo) é igual a 0.14. A extrapolação de LC 5 0 para CM A é dada pela equação: 

YCMA = 0.90XLC 5 0 - 1.16 

Obtém-se, desta forma, o valor de 2.22 para CMA relativo a Salvelinus com uma 
variância resultante desta extrapolação igual a 0.53. Tomando-se a expressão para o cálculo 
da variância total chegaremos ao valor de 0.57 [0.14 + (0.81 x 0.53)]. 

Vamos supor agora que o log da Concentração Ambiental esperada seja igual a 2.0 
com uma variância de 0.5; a probabilidade que o CMA para Salvelinus seja inferior à Con
centração Ambiental é determinada pela equação: 

Psi [(μe - μb)/(sb 2 + se 2 ) 1 / 2 ] , 

assim, (2.0-2.22)/(0.57+0.50) 1 / 2 = - 0.21 



A probabilidade acumulada do valor de Ζ (obtido tela Tábua de Z) é 0.42. Assim, o 
risco que o limite para efeito crônico em Salvelinus seja excedido é igual a 0.42, ou seja, 
teremos uma confiança de 58% de que os efeitos crônicos não ocorram. 

APLICAÇÃO DOS CONCEITOS — FORMULAÇÃO DE CRITÉRIOS DE 

QUALIDADE DE ÁGUA 

Os programas de critério de qualidade de água em alguns países, a exemplo do que 
ocorria nos EUA, baseavam-se na proteção à vida aquática. Ultimamente a comunidade 
científica tem dispensado atenção especial aos efeitos menos visíveis de impactos crônicos 
de poluentes tóxicos. Como exemplo, pode-se citar a acumulação de substâncias tóxicas 
nos tecidos de organismos aquáticos que podem causar danos à saúde humana e a outros 
organismos que consomem esta biota contaminada (Foran, 1990). 

Os critérios numéricos definem limites de concentração de substâncias tóxicas em 
águas superficiais, acima dos quais podem acarretar num risco à saúde do homem e da biota 
aquática e terrestre. Servem também como medida regulatória para o controle das descar
gas de poluentes tóxicos a partir de fontes pontuais. 

Se ao invés de se adotar valores numéricos de qualidade da água, utilizarmos expres
sões numéricas em que o critério de qualidade de água seja função de variáveis específicas 
locais, estaremos incorrendo nas seguintes vantagens, como postula Foran (1990): 

• Facilidade de se levar em consideração as condições específicas regionais e/ou locais 
para onde estará sendo desenvolvida a atividade em questão. 

• Facilidade de incorporação imediata de informações científicas disponíveis na lite
ratura, especialmente quando for o caso de substâncias para as quais não se dispo
nham de critérios estabelecidos. 

• Facilidade da participação popular na definição dos parâmetros que constarão nas 
formulações do(s) critério(s) de qualidade da água. 

Duas formulações desta natureza são também propostas por Foran (1990). Uma para 
substâncias carcinogênicas e outra para substâncias não-carcinogênicas. 



CRITÉRIOS DE QUALIDADE DE ÁGUA PARA SUBSTÂNCIAS CARCINOGÊNICAS 

CRITÉRIO PARA CARCINOGÊNESE HUMANA 

( H C C — HUMAN CARCINOGENIC CRITERION) (MG/L): 

Onde: 

RAI = Risco Associado à Ingestão (dose) em mg/kg/dia, podendo ser definido através 

da fórmula (L/q* χ nível de risco de câncer aceitável), onde q* = slope factor. 

Wh = Peso médio de um adulto (70 kg). 

Wt = Consumo de água de um adulto (2 L/dia). 

F = Taxa de consumo de peixe (kg/dia). 

BCF = Fator de bioconcentração (L/kg). 

CRITÉRIO DE QUALIDADE DE ÁGUA PARA SUBSTÂNCIAS NÃO-CARCINOGÊNICAS 

( H N C — HUMAN NONCARCINOGENIC CRITERION) (MG/L): 

Onde: 

RfD= Dose de referência para o contaminante (mg/kg/dia). 

EAF= Fator de ajuste de exposição, adimensional, que regula a contribuição da expo
sição por outras vias que não a aquática, tais como ar, solo, alimentos e água subterrânea. 
Assume valor unitário quando a única via de exposição for água superficial. 

A escolha do nível de risco de câncer, o fator de ajuste de exposição para outras vias, 
assim como também os fatores de bioacumulação são parâmetros que tornam específico o 
critério de qualidade de água para uma dada situação. São possíveis de ser discutidos com a 
sociedade podendo ser mais ou menos restritivos, da mesma forma que o nível de risco poderá 
variar de acordo com a percepção do risco pela comunidade. Dependendo da escolha feita, os 
valores calculados podem variar em ordem de grandeza, como veremos no exemplo a seguir: 



Dispõe-se de uma lagoa onde são liberados os efluentes de uma indústria. Dentre as 
substâncias lançadas está o Zn. Levando-se em consideração que esta lagoa abriga várias 
espécies de peixes que servem como base de alimentação da população local, quer se saber 
qual seria o critério de qualidade de água a ser adotado para este metal, a fim de que a popu
lação não seja exposta a riscos de efeitos adversos à saúde devido à ingestão de peixe. 

RfDZD = 2,00 x 10-1 mg/kg/dia (IRIS, 1993). 

Wh = 70 kg (Foran, 1990). 

ΒCF = 4,0 x 102 (Fernandes, Bidone & Veiga, 1994). 

F = 0,050 kg/dia (Hoffman, 1991). 

Além do valor de bioacumulação de zinco em peixe, obtido a partir de um estudo na 
região, adotaram-se diferentes valores da literatura, para estabelecer a faixa de variação que 
pode assumir o HNC, conforme a tabela seguinte: 

A resolução CONAMA nº 20, de 18/06/86, estabelece o limite de 0,18 mg/L de Zn para 
águas salobras, visando a dar proteção à vida aquática e preservando a qualidade do consu
mo humano. Este valor é mais restritivo do que o menor valor calculado pela equação do 
H N C (0.28 mg/L). Todavia, algumas ressalvas devem ser feitas. 

O H N C se baseia apenas na proteção à saúde humana, ao passo que os critérios de 
qualidade de água propostos pelo CONAMA visam também à proteção à vida aquática. Sendo 
assim, os potenciais efeitos tóxicos na biota aquática podem tornar o critério de qualidade 
de água mais restritivo do que se forem considerados apenas os efeitos adversos à saúde 
humana. Suter & Rosen (1988) referem-se à concentração máxima aceitável de uma subs¬ 



tância tóxica na água - MATC (Maximum Acceptable Toxicant Concentrations) para zinco 
como sendo de 0,16 mg/L, em um estudo com peixes (Mysidopsis bahia), valor próximo ao 
adotado na legislação para proteção à fauna aquática. Logo, se do ponto de vista da saúde 
humana seria possível admitir uma concentração mais elevada de Zn na água, tal concentra
ção traria a possibilidade de causar efeitos adversos na comunidade aquática daquela lagoa. 

Cabe ressaltar também que os valores de concentração a partir dos quais são observa
dos efeitos adversos em peixes, em experimentos de laboratório, variam numa ampla faixa 
e estão relacionados com a dureza da água, a espécie e o estágio no ciclo vital, além do 
tempo de exposição ao metal, especialmente no que tange a concentrações subletais. 
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