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RESUMO 

 

Souza, J. M. O. Estudo in vivo (Mus musculus) e post mortem (Globicephala 
melas) da exposição ao arsênio, sua distribuição tecidual e aplicação de 
ferramentas analíticas para especiação química. 2014. 125 f. Tese (Doutorado). 
Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto, Universidade de São 
Paulo, Ribeirão Preto, 2014. 

 

O arsênio é um elemento químico tóxico encontrado na natureza em várias formas 
químicas. Entretanto, cada uma delas apresenta diferença na toxicocinética e 
toxicodinâmica. Os alimentos são considerados a principal fonte de exposição pelos 
humanos, destacando o arroz, que pode conter o arsênio na forma inorgânica e nas 
formas de ácidos monometilarsônico e dimetilarsínico (DMA), e alimentos de origem 
marinha. Os compostos de arsênio encontrados na biota marinha são classificados 
como solúveis em água, como arsenobetaína e arsenoaçúcares, e solúveis em 
lipídeos como os arsenolipídeos. Assim, é importante o desenvolvimento de estudos 
que avaliem a exposição ao arsênio pela alimentação, sua distribuição em 
organismos e sua especiação química. Neste sentido, o presente trabalho está 
apresentado em dois capítulos. O capítulo I corresponde ao estudo de exposição 
crônica em camudongos machos Swiss ao arsênio presente na dieta e os efeitos em 
alguns parâmetros bioquímicos. Para isso os animais foram divididos em grupo 
controle, três grupos expostos à dieta contendo arroz naturalmente contaminado 
com arsênio e três grupos expostos à dieta preparada com sais de arsênio nas 
mesmas concentrações presentes no arroz. Concentrações de arsênio total foram 
determinadas nos tecidos dos animais em estudo por ICP-MS, sendo que as 
maiores concentrações foram observadas na bexiga > pêlos > pulmões > rins > 
fígado > coração > cérebro > sangue. Análises de especiação química usando 
HPLC-ICP-MS mostraram a presença de DMA e As5+ em amostras de fígado e rins. 
Adicionalmente, não foram observadas alterações nas concentrações de glicose e 
de óxido nítrico plasmáticos. Uma redução significativa nas concentrações de 
hemoglobina sanguínea foi observada apenas para os animais expostos à ração 
preparada com a maior concentração de arsênio na forma do sal. Alterações em 
alguns parâmetros relacionados ao estresse oxidativo foram encontradas nos 
animais expostos às dietas contendo a maior proporção de arroz e a maior 
concentração de arsênio na forma de sal. Portanto, as características pioneiras 
deste estudo levantam questionamentos diversos e incentivam a continuidade de 
pesquisas futuras relacionadas à avaliação da segurança do consumo de arroz. O 
capítulo II refere-se ao estudo de identificação e distribuição de arsenolipídeos em 
tecidos de baleia-piloto-de-aleta-longa (Globicephala melas), com diferenças na 
idade e sexo. Arsênio total foi determinado nas amostras por ICP-MS, sendo as 
maiores concentrações encontradas nos rins. Os resultados mostraram que as 
baleias-piloto adultas tendem a acumular maior concentração do elemento em 
relação a juvenis. As amostras de fígado, rins, músculo e camada de gordura foram 
submetidas a um procedimento de extração. As maiores concentrações de arsênio 
total foram determinadas nos extratos metanol/diclorometano por ICP-MS e 7 
arsenolipídeos (ácidos graxos e hidrocarbonetos contendo arsênio) foram 
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identificados nestes extratos após análise de especiação química por HPLC-ICP-
MS/ESI-MS. Por outro lado, mesmo o extrato hexano apresentando menores 
concentrações do elemento, alguns arsenolipídeos foram identificados. Foi possível 
observar que cada tecido apresentou um perfil específico de distribuição destes 
compostos. Assim, este segundo estudo foi precursor na identificação e distribuição 
de arsenolipídeos em tecidos de baleias, contribuindo para o fortalecimento da 
avaliação de aspectos biogeoquímicos e toxicológicos do arsênio. 

 

Palavras-chave: arsênio, exposição crônica, arroz, toxicidade, especiação química, 
arsenolipídeos. 
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ABSTRACT 

 

Souza, J. M. O. In vivo (Mus musculus) and post mortem (Globicephala melas) 
study of chronic exposure to arsenic, tissue distribution and aplication of 
analytical techniques for arsenic speciation. 2014. 125 f. Thesis (Doctoral). 
Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto, Universidade de São 
Paulo, Ribeirão Preto, 2014. 

 

Arsenic is a toxic and widely distributed element in the nature. It is found in different 
chemical forms and each of them presents different toxicokinetic and toxicodynamic. 
Food is considered the main source of exposure to humans highlighting the rice that 
usually contains inorganic arsenic, monomethylarsonic acid and dimethylarsinic acid 
(DMA), and sea food. Organic arsenic forms, found in marine biota, are classified as 
water-soluble (arsenobetaine and arsenosugars), or lipid-soluble compounds 
(arsenolipids). Therefore, it is of extreme importance the development of studies that 
evaluate arsenic exposure by diet, the distribution of the element in organisms, and 
its chemical speciation. Thus, the present study is divided in two chapters. Chapter I 
is related to the effects on some biochemical parameters after a chronic exposure to 
arsenic through the diet by Swiss male mice. For this, animals were divided into a 
control group, three groups fed with a diet containing rice naturally contaminated with 
arsenic, and three groups fed with a diet prepared with arsenic salts at the same 
concentration present in rice. Total arsenic concentration in the tissues was 
determined by ICP-MS. The highest concentrations were observed in bladder > hair 
> lung > kidneys > liver > heart > brain > blood. The chemical speciation analysis 
using HPLC-ICP-MS showed the presence of DMA and As5+ in liver and kidneys 
samples. Additionally, no changes were observed in the plasmatic glucose and nitric 
oxide levels. A significant reduction in blood hemoglobin concentration was observed 
only in animals exposed to the diet prepared at the highest concentration of arsenic 
salts. Biochemical parameters related to oxidative stress were altered in the whole 
blood of animals exposed to the diets containing higher proportion of rice and higher 
concentration of arsenic added as a salt. So, the pioneer results of the present study 
contribute to the answer of a number of issues and may encourage future research 
concerning safety assessment of rice consumption. Chapter II refers to the 
identification of arsenolipids in tissue samples collected from long-finned pilot whales 
(Globicephala Melas). The investigation comprised whether arsenolipids were 
present in the tissues of pilot whales, and how they were distributed into the different 
organs. Total arsenic concentration in the tissues was determined, with the highest 
concentration found in the kidneys. The results showed that adult pilot whales tend to 
accumulate higher concentration of the element compared to the juvenile ones. 
Furthermore, extractions of nonpolar and polar arsenolipids from liver, kidneys, 
muscle, and blubber samples were performed. The highest arsenic concentration 
was found in the methanol/dichloromethane extracts by ICP-MS and also 7 
arsenolipids (arsenic-containing fatty acids and hydrocarbons) were identified after 
chemical speciation analysis by HPLC-ICP-MS/ESI-MS. On the other hand, even the 
hexane extract having lower arsenic concentration, there were some arsenolipids 
identified. It was noticed that each tissue presented a specific profile of arsenolipids 
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distribution. So, this second study was pioneer in identification of arsenolipids in 
whales tissues and contribute to biogeochemical and toxicological evaluation of 
arsenic. 

 

Keywords: arsenic, chronic exposure, rice, toxicity, chemical speciation, arsenolipids. 
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1. Introdução Geral 

 

 

1.1 Arsênio: espécies químicas, exposição e toxicidade 

  

A palavra arsênio é proveniente da palavra persa Zarnikh, que significa 

pigmento amarelo. O elemento foi isolado pela primeira vez em 1250, sendo 

conhecido como “veneno dos reis” e “rei dos venenos” (Klaassen, 2008).  

O arsênio apresenta massa atômica de 75 u.m.a. (unidades de massa 

atômica) e é considerado um semimetal, por apresentar tanto propriedades de 

metais quanto de ametais. Apesar de elevada toxicidade, foi bastante utilizado, até 

metade do século XX, no tratamento de doenças como sífilis, tripanossomíase, 

psoríase, malária e mais recentemente é utilizado no tratamento de leucemia 

promielocítica aguda (Soignet et al., 2001; Yoshida, Yamauchi, & Sun, 2004). 

O arsênio é amplamente distribuído na crosta terrestre em variadas formas 

químicas, incluindo espécies orgânicas e inorgânicas, as quais apresentam 

características diferentes em se tratando de toxicocinética e toxicodinâmica. O 

arsênio inorgânico pode estar presente na natureza na forma trivalente, como 

trióxido de arsênio (As2O3) ou arsenito de sódio (NaAsO2), ou ainda na forma 

pentavalente como arsenato de sódio (Na2AsO4), pentóxido arsênico (As2O5) ou 

ácido arsênico (H3AsO4) (Klaassen, 2008).  

Já as formas orgânicas incluem compostos metilados originados de 

processos de biotransformação em vários organismos, como ácido 

monometilarsônico (MMA) e ácido dimetilarsínico (DMA), e também ácido arsenílico, 

óxido de trimetilarsina (TMAO), arsenoaçúcares, arsenobetaína (AsB), arsenocolina 

(AsC) e arsenolipídeos (AsLip) (Dembitsky & Levitsky, 2004; Klaassen, 2008). Nos 

últimos anos, um número de diferentes AsLip foram identificados como ácidos 

graxos e hidrocarbonetos contendo arsênio, arsenoaçúcares fosfolipídeos e 

trimetilarsênio álcool graxo (Amayo, Raab, Krupp, & Gunnlaugsdottir, 2013; Raab, 

Newcombe, & Pitton, 2013; Rumpler & Edmonds, 2008; Taleshi et al., 2008).  
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Tabela 1 - Espécies químicas de arsênio, suas respectivas abreviaturas e fórmulas 
estruturais. Adaptado de Barra (2000) e Dembitsky e Levitsky (2004). 

Composto  Fórmula Estrutural 

Arsina   

Ácido Arsenioso 
(arsenito - As

3+
) 

 

 

Ácido Arsênico 
(arsenato - As

5+
) 

 

 

Ácido Dimetilarsínico 
(DMA

5+
) 

 

 

Ácido 
Monometilarsônico 

(MMA
5+

) 

 

 

Arsenobetaína (AsB)  

 

Arsenocolina (AsC)  

 

Arsenoaçúcares  

 

   

Arsenolipídeos 
(AsLip) 
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A Tabela 1 apresentou as espécies de arsênio mais frequentemente relatadas 

na literatura, suas respectivas fórmulas estruturais e abreviaturas.   

De modo geral, as espécies de arsênio podem ser provenientes de fontes 

naturais como vulcões e fontes antropogênicas como minas de metais não ferrosos, 

fumaças e poeiras industriais (fundição), combustão de madeira e de carvão, 

produção e aplicação de praguicidas e/ou herbicidas que contenham compostos 

arsenicais, fabricação de outros produtos de uso agropecuário com a presença de 

arsênio em sua fórmula, utilizados para crescimento e prevenção de doenças em 

gados, porcos e aves. Assim, as variadas formas químicas deste semimetal podem 

ser encontradas em solos, ar, água, sedimentos, plantações e ainda podem se 

acumular em organismos vivos (ATSDR, 2007; Mandal & Suzuki, 2002; Klaassen, 

2008). 

Os alimentos são considerados a principal fonte de exposição aos humanos, 

destacando alimentos de origem marinha, cogumelos, aves, arroz e seus derivados. 

Entretanto, poucas são as legislações existentes que determinam concentrações de 

arsênio em alimentos e poucas são as informações relacionadas às concentrações 

de suas espécies químicas presentes nestas fontes de exposição (Berg & Larsen, 

1999). Para a presença de arsênio em água, por exemplo, preconiza-se 

concentração máxima permitida de 10 µg L-1 pela Organização Mundial de Saúde 

(OMS) e pela Portaria n° 518 (25 de março de 2004) do Ministério da Saúde 

(Portaria, 2004; WHO, 2008). E para a concentração máxima aceitável de arsênio 

em arroz foi adotado recentemente o valor de 0,2 mg kg-1 pelo comitê Codex 

Alimentarius juntamente com a FAO/WHO (FAO, 2014). 

Compostos orgânicos contendo arsênio são abundantes no ecossistema 

marinho, principalmente dentro de vias de detoxificação de espécies arsenicais 

inorgânicas presentes na água do mar (García-Salgado, Raber, & Raml, 2012; 

Schmeisser, Goessler, Kienzl, & Francesconi, 2005). Os compostos usualmente 

encontrados na biota marinha são classificados como: arsenicais orgânicos solúveis 

em água, como AsB que predomina em peixes e crustáceos, e arsenoaçúcares que 

são importantes constituintes de algas e moluscos; e espécies de arsênio solúveis 

em lipídeos como AsLip (Schmeisser, Goessler, & Francesconi, 2006).  
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Alguns estudos mostraram que AsLip são produzidos in vivo em organismos 

primários e, então, transferidos ao longo da cadeia alimentar marinha (Sele et al., 

2012). Desta forma, os compostos variam de organismo para organismo, como as 

baleias, que pertencem ao mais alto nível trófico e acumulam elevadas quantidades 

de elementos em suas diferentes espécies químicas (Nielsen & Nielsen, 2000). Por 

outro lado, alimentos como o arroz podem conter o arsênio predominantemente na 

sua forma inorgânica, fato preocupante considerando os aspectos toxicológicos 

deste semimetal (ATSDR, 2007; Bruno L Batista, Souza, De Souza, & Barbosa, 

2011; Bruno Lemos Batista et al., 2014; Hsueh et al., 2002; Ma & Le, 1998; 

Watanabe & Hirano, 2013). 

As espécies trivalentes e pentavalentes são consideradas de maior 

toxicidade, ao passo que AsB e AsC são relativamente não tóxicas (Barra, 2000). 

Arsenoaçúcares e AsLip são reportados como possíveis compostos arsenicais 

bioreativos (Watanabe & Hirano, 2013), a exemplo da biotransformação de AsLip a 

DMA em humanos (Fukuda, Terasawa, & Shiomi, 2011; Schmeisser et al., 2006). O 

As3+ é considerado 60 vezes mais tóxico que As5+ e as formas químicas inorgânicas 

juntas são 100 vezes mais tóxicas que os compostos metilados (MMA e DMA) 

(Chatterjee et al., 1995). Assim, a ordem crescente de toxicidade dos compostos de 

arsênio pode ser: compostos orgânicos de As5+ < compostos orgânicos de As3+ < 

compostos inorgânicos de As5+ < compostos inorgânicos de As3+ (Borba, Coscione, 

Figueiredo, & Zambello, 2009). 

 

1.2 Toxicocinética do arsênio 

 

Após exposição, principalmente pela via oral (80-90 %), o arsênio, em sua 

maior parte e, de acordo com a solubilidade de cada espécie, é absorvido via trato 

gastrointestinal (intestino) e distribuído pelo organismo geralmente ligado a proteínas 

plasmáticas. Este elemento químico pode ainda sofrer o efeito de primeira passagem 

pelo fígado, sendo metabolizado por meio de reações de metilação e, então, 

excretado predominantemente pela urina. (ATSDR, 2007; Correia, Gonçalves, 

Azevedo, Vieira, & Campos, 2010; NRC, 2001; W. He et al., 2007; Sirot, Guérin, 
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Volatier, & Leblanc, 2009; Suzuki, Katagiri, Sakuma, Ogra, & Ohmichi, 2004; 

Watanabe & Hirano, 2013). Considerando a via dérmica, a toxicocinética é pouco 

conhecida. Em 2010, um estudo in vitro com a utilização de pele humana mostrou 

que a penetração e o acúmulo de arsênio é fortemente dependente das suas 

espécies químicas. As3+ e As5+ acumularam-se tanto na epiderme quanto na derme 

ao passo que arsenoaçúcares e DMA5+ apresentaram mínima acumulação 

(Ouypornkochagorn & Feldmann, 2010). 

A maioria das evidências dos processos metabólicos é decorrente da análise 

de urina e acredita-se que estes mecanismos sejam similares considerando 

exposição via oral, inalatória e parenteral (ATSDR, 2007). A proporção de cada 

espécie na urina dependerá da forma química, concentração, via, frequência e 

duração da exposição (ATSDR, 2007). Para indivíduos expostos ao arsênio 

inorgânico, as principais formas químicas encontradas na urina são: 60-80 % como 

DMA, 10-20 % como MMA e 10-20 % como arsênio inorgânico (H. V. Aposhian & 

Aposhian, 2006; J Feldmann et al., 1999). Já para indivíduos expostos a AsLip de 

estrutura desconhecida, por meio do consumo de fígado de bacalhau e/ou óleo de 

fígado de bacalhau, o processo metabólico foi caracterizado pela formação de 

compostos de arsênio solúveis em água. Assim, o principal metabólito encontrado na 

urina foi DMA seguido de derivados de AsLip (Schmeisser et al., 2006).  

Uma vez na corrente sanguínea, a meia vida biológica do arsênio é de cerca 

de 10 horas, sendo de 50 a 80 % do total ingerido excretado na urina em 3 dias. O 

arsênio também possui afinidade pela molécula de queratina, podendo ser excretado 

por processos de descamação da pele, suor, unhas e cabelos. Considerando este 

fato, a intoxicação por arsênio também pode ser detectada pelo aparecimento de 

linhas transversais brancas nas unhas após cerca de 6 semanas do início dos 

sintomas, sendo esta matriz utilizada para avaliar exposição atual e passada ao 

elemento (Klaassen, 2008).  

Os processos metabólicos em geral ocorrem no fígado e podem ser 

influenciados por diversos fatores, como faixa etária, sexo, gravidez, alimentação e 

polimorfismo genético. Um exemplo destes efeitos seria a diminuição na capacidade 

metabólica em indivíduos com deficiências severas de componentes doadores de 

grupamentos metila na alimentação (metionina ou proteínas) (Buchet & Lauwerys, 
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1985, 1987, 1988; Klaassen, 2008; Vahter & Marafante, 1987). Também foi 

observado um aumento na excreção de DMA em gestantes e uma diminuição na 

eliminação de arsênio inorgânico e MMA, o que pode comprometer o 

desenvolvimento fetal (Hopenhayn & Huang, 2003).  

Dois processos básicos estão envolvidos no metabolismo do arsênio no 

organismo, destacando-se as reações de redução/oxidação entre as espécies 

trivalente e pentavalente e as reações de metilação que convertem o As3+ a MMA e 

DMA (ATSDR, 2007). 

A metilação das espécies inorgânicas não pode ser considerada puramente 

como um mecanismo de destoxificação, pois foi comprovada a existência de elevada 

toxicidade proveniente de espécies arsenicais metiladas trivalentes intermediárias, 

como, por exemplo, o aparecimento de efeitos citotóxicos e genotóxicos em estudos 

com roedores (Kenyon, Hughes, & Adair, 2008). Também foi relatada a ocorrência 

de toxicidade por ação de um metabólito metilado pentavalente, o ácido 

dimetilmonotioarsínico (DMMTA5+) (Naranmandura & Suzuki, 2008).  

A biometilação é fundamentada pela adição oxidativa de um grupamento 

metila na espécie trivalente de arsênio (Thompson, 1993). Desta forma, o processo 

metabólico consiste na redução de As5+ a As3+ por meio de enzimas, como arsenato 

redutase, glutationa S-transferase ou por processos não enzimáticos, como pela 

ação de redutores endógenos (glutationa) ou por determinadas condições 

fisiológicas (pH, teor de oxigênio). Sequencialmente, o As3+ pode ser metilado a 

metilarsonato (MMA5+) ou a ácido dimetilarsínico (DMA5+) diretamente por meio das 

enzimas arsênio metiltransferase ou arsenito metiltransferase, utilizando S-

adenosilmetionina como doador do grupo metila. Para o MMA5+ ser metilado a 

DMA5+, ele deve primeiramente ser reduzido a MMA3+, que então é metilado 

oxidativamente a DMA5+. Portanto, durante a metabolização são formados 

compostos intermediários caracterizados com elevada toxicidade, como MMA3+ e 

DMA3+, que possuirão afinidade por ligações tióis de diversos componentes 

biológicos, como proteínas, sítios catalíticos, alterando suas funções (H. V. Aposhian 

& Aposhian, 2006; Thomas, Li, & Waters, 2007; Thomas, Waters, & Styblo, 2004; 

Thomas, 2007; Thompson, 1993; Vahter, 2002; Watanabe & Hirano, 2013). Este 
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processo de metilação oxidativa das espécies de arsênio é representado na Figura 

1. 

A capacidade descrita de metilação de algumas formas químicas de arsênio é 

observada apenas em algumas espécies de animais, como o homem, 

camundongos, ratos, hamster, macaco rhesus, coelho (H. V Aposhian, 1997; Healy 

& Wildfang, 1999), e não encontrada, por exemplo, em chimpanzé e micos (H. V 

Aposhian, 1997; Healy & Wildfang, 1999). 

 

Figura 1 - Via de metilação oxidativa para o metabolismo de arsênio em mamíferos. 
(Adaptado de Watanabe & Hirano (2013)). 

 

1.3 Efeitos tóxicos da exposição ao arsênio 

 

A International Agency for Research on Cancer (IARC) e a American 

Conference of Industrial Hygienists (ACGIH) classificaram o arsênio como um 

semimetal carcinogênico para humanos (categoria 1) e a Agência de Proteção 

Ambiental dos EUA, EPA (do inglês Environmental Protection Agency) também 

classifica o arsênio inorgânico como carcinogênico (ACGIH, 2003; ATSDR, 2007; 

Basu, Mahata, Gupta, & Giri, 2001; IARC, 2004; Sirot et al., 2009).  

Entretanto, vários efeitos tóxicos podem ocorrer no organismo decorrente da 

exposição ao arsênio, visto que sua absorção ocorre por praticamente todas as vias, 

destacando-se a via oral e a inalatória (Barra, 2000). 
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Exposição via oral pela água ou alimentação, contato com o ar contaminado 

ou contato dérmico podem fornecer altas concentrações de arsênio ao organismo e 

ser então responsáveis pelo aparecimento de irritação estomacal e respiratória, 

náuseas, vômitos, diarreia, alterações hematopoiéticas, hipertensão, distúrbios 

cardiovasculares e no sistema nervoso central, conjuntivite, diabetes mellitus, 

hiperpigmentação e cânceres de pele, pulmão, bexiga e outros órgãos internos 

(ATSDR, 2007; Barra, 2000; Chen, Chen, Wu, & Kuo, 1992; M. Hughes, 2002; 

Navas-Acien, 2005; NRC, 2001; Yoshida et al., 2004). 

Com relação à ocorrência de diabetes mellitus, estudos que avaliam 

exposição crônica ao arsênio em humanos mostraram a existência de relação dose-

resposta entre o acúmulo do elemento no organismo e a prevalência da doença. 

Entretanto, os mecanismos moleculares e celulares da patogênese ainda não estão 

bem elucidados (C. Huang, Chen, & Yang, 2011). 

Alguns estudos in vitro indicam que arsênio inorgânico ou seus metabólitos 

prejudicam a absorção de glicose dependente de insulina ou a secreção de insulina 

estimulada pela glicose, contribuindo para o desenvolvimento de diabetes mellitus 

tipo 2. Díaz-Villaseñor, Sánchez-Soto, Cebrián, Ostrosky-Wegman e Hiriart (2006) 

mostraram inibição da secreção de insulina e expressão de RNA mensageiro 

(RNAm) após a incubação de células isoladas de ilhotas pancreáticas de ratos com 

concentração subtóxica de As3+ (5 mol L-1) durante 72 horas. Outro estudo utilizando 

células pancreáticas, porém com exposição a baixas concentrações de As3+ (0,05 e 

0,5 mol L-1), mostrou que a secreção de insulina estimulada pela glicose foi 

prejudicada (Fu et al., 2010). Esta disfunção de secreção também ocorreu devido à 

ação de As2O3 (1 e 10 mol L-1) no estudo realizado por Yen et al. (2007). Entretanto, 

a literatura apresenta resultados conflitantes neste assunto, resultante 

principalmente da grande variação nas características de exposição entre os estudos 

experimentais, tais como diferentes tempos de exposição, concentração e formas 

químicas de arsênio. 

 

1.4 Toxicodinâmica do arsênio 
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Os mecanismos de toxicidade e carcinogenicidade do arsênio ainda não 

estão completamente elucidados, mas sabe-se que são influenciados pela valência 

e pelas atividades de biotransformação do elemento (M. Hughes, Beck, & Chen, 

2011; M. Hughes, 2002).  

Embora o arsênio seja classificado como um carcinógeno humano, pouco se 

conhece sobre os mecanismos de toxicidade envolvidos com este efeito. Estudos 

apresentam relação com dano oxidativo, alteração no estado de metilação do ácido 

desoxirribonucleico (DNA) e comprometimento do seu mecanismo de reparo, 

instabilidade genômica, apoptose, necrose e alteração nos mecanismos de 

regulação da proliferação celular (ATSDR, 2007; NRC, 2001; Rossman, 2003). Os 

danos observados na molécula de DNA não são causados pela ligação direta do 

elemento, mas sim pela ação de espécies reativas geradas que poderão causar 

quebras no DNA, aberrações cromossômicas, formação de adutos e ligações 

cruzadas (Halliwell, 2007). 

 

1.4.1 Interação com grupamentos sulfidrila (-SH) 

 

As espécies trivalentes de arsênio são consideradas tióis reativas, ou seja, 

possuem elevada reatividade com compostos sulfidrílicos. Assim, irão interagir 

prontamente com moléculas como glutationa (GSH) e cisteína, com outros sítios de 

proteínas e enzimas alterando reações bioquímicas essenciais, estado redox das 

células, podendo ocasionar citotoxicidade (ATSDR, 2007; M. Hughes, 2002; NRC, 

2001). Neste sentido, mais de 50 proteínas foram identificadas como ligantes ao 

arsênio trivalente (Yan, Wang, Weinfeld, Cullen, & Le, 2009). 

Como exemplo desta interação, tem-se a inibição de glutationa redutase 

(Styblo & Thomas, 1997) e tioredoxina redutase (Lin, Cullen, & Thomas, 1999) por 

MMA3+. A atividade tóxica proporcionada por estas espécies de arsênio trivalentes 

metiladas pode ser considerada maior em relação ao As3+, MMA5+ e DMA5+ (M. 

Hughes, 2002; Styblo, Yamauchi, & Thomas, 1995). Outros estudos mostraram 

também a afinidade de ligação das espécies trivalentes de arsênio pelo resíduo de 
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cisteína da molécula de hemoglobina, podendo afetar a sua concentração (Lu et al., 

2004).   

 

1.4.2 Interação com fosfato 

 

Arsênio e fósforo pertencem ao grupo 15 da tabela periódica, apresentando, 

assim, propriedades físico-químicas similares. Ácido arsênico (H3AsO4) e ácido 

fosfórico (H3PO4) são as formas protonadas de arsenato e fosfato, respectivamente, 

apresentando estruturas comparáveis e constantes de dissociação similares (M. 

Hughes et al., 2011). Desta forma, o As5+ pode substituir o fosfato em inúmeras 

reações bioquímicas (Dixon, 1996), sendo considerado um desacoplador da 

fosforilação oxidativa na mitocôndria e um substituinte do fosfato inorgânico na 

formação do trifosfato de adenosina (ATP). Esta espécie também atua desacoplando 

o fosfato de glicose-6-fosfato, da bomba de sódio e no sistema de transporte de 

troca aniônica das células vermelhas do organismo humano (ATSDR, 2007; M. 

Hughes et al., 2011; NRC, 2001).  

 

1.4.3 Produção de espécies reativas de oxigênio e disfunção no sistema 

antioxidante 

 

Espécies reativas de oxigênio (ROS) e nitrogênio (RNS) são continuamente 

produzidas pelo organismo. Porém, elas são efetivamente eliminadas por sistemas 

antioxidantes intra e extracelulares, como parte de curso regulatório normal do 

organismo. Todavia, quando um desequilíbrio entre a produção de espécies reativas 

e as defesas antioxidantes ocorre no sentido do primeiro, gera-se um estado pró-

oxidante, denominado estresse oxidativo (Halliwell & Chirico, 1993). 

Fundamentalmente, o arsênio gera espécies ROS e RNS, que promovem danos 

oxidativos às células e, consequentemente, o aparecimento de efeitos adversos à 

saúde. Este mecanismo é caracterizado como um dos principais envolvidos na 

toxicidade e carcinogenicidade do arsênio (De Vizcaya-Ruiz, Barbier, Ruiz-Ramos, & 
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Cebrian, 2009; Shi et al., 2004). As principais espécies envolvidas no estresse 

oxidativo são ânion superóxido (O2
-.), radical hidroxila (.OH), peróxido de hidrogênio 

(H2O2), oxigênio singlete e radical peroxil. O ânion superóxido é considerado a 

principal espécie relacionada ao estresse induzido pelo arsênio e a sua formação é 

então responsável por desencadear uma cascata de outras espécies reativas 

secundárias, destacando .OH e H2O2 (Kumagai & Pi, 2004; Shi et al., 2004).  

Como resposta do organismo aos danos oxidativos existem as defesas 

antioxidantes, formadas por sistemas enzimáticos, como superóxido dismutase 

(SOD), catalase (CAT), glutationa transferase (GSt), glutationa peroxidase (GPx), e 

não enzimáticos, como vitaminas C e E, carotenóides, flavonoides, oligoelementos 

(zinco (Zn), selênio (Se)), aminoácidos, e compostos tiólicos como a GSH, principal 

antioxidante endógeno (Valko et al., 2007). Além da produção de ROS e RNS, a 

exposição ao arsênio também pode induzir disfunções no sistema antioxidante (De 

Vizcaya-Ruiz et al., 2009; Kumagai & Pi, 2004). 

Os mecanismos de formação destas espécies reativas ainda não estão 

claros, mas algumas hipóteses podem ser consideradas, como durante a oxidação 

de As3+ a As5+ (L M Del Razo et al., 2001), formação de arsina durante os processos 

metabólicos (Yamanaka & Okada, 1994), estimulação do dinucleotídeo de 

nicotinamida e adenina (NADH) ou de nicotinamida adenina dinucleotídeo fosfato 

oxidase (NADPH-oxidase) (Lynn, Gurr, Lai, & Jan, 2000; Smith, Klei, & Barchowsky, 

2001; Straub et al., 2008) ou inibição das enzimas redox, como a glutationa redutase 

e tioredoxina redutase (Lin et al., 2001; Styblo & Thomas, 1997). 

 

1.4.4 Alteração na produção de óxido nítrico (NO) 

 

Óxido nítrico (NO) é um estimulador endógeno da enzima guanilato ciclase. 

Também é considerada uma molécula efetora liberada por macrófagos e outras 

células após ativação imunológica. Sua síntese ocorre a partir do aminoácido L-

arginina por ação da enzima NO sintase (NOS), a qual é encontrada nas isoformas 

neuronal, endotelial e induzida (Moncada, Palmer, & Higgs, 1991). A redução na 
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disponibilidade de NO ativo no endotélio é relacionado à fisiopatologia de várias 

doenças vasculares (Kumagai & Pi, 2004). 

Vários estudos sugerem que exposição prolongada ao arsênio pela água de 

beber culmina com desordens no sistema vascular relacionadas à redução na 

produção de NO (Kumagai & Pi, 2004). Pi et al. (2000) demonstraram que este tipo 

de exposição resultou na diminuição da concentração de NO plasmático devido, em 

partes, a inibição de NOS nas células endoteliais. Por outro lado, também é descrito 

que o arsênio pode afetar de modo diferenciado a produção de NO, devido à 

diferenças estruturais das espécies de arsênio, a via e duração da exposição e até 

mesmo o tipo de célula utilizada em estudos in vitro (Kumagai & Pi, 2004). 

A Figura 2 descreve alguns dos mecanismos de toxicidade das espécies 

químicas de arsênio. 

 

 

Figura 2 - Alguns mecanismos de toxicidade do arsênio. (Adaptado de Shi et al. 
(2004)). 

 

1.5 Arsênio e estudos de especiação química 
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A análise de especiação química é definida, de acordo com a International 

Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC), como o processo de identificação 

e/ou quantificação de uma ou mais espécies químicas em uma mesma amostra. Já 

especiação química de um elemento é definida como a distribuição de um elemento 

entre espécies químicas definidas em um sistema (Templeton & Ariese, 2000). 

A necessidade da realização de estudos de especiação química de arsênio é 

enfatizada principalmente pelas diferenças nas estruturas das espécies químicas, 

nos mecanismos de toxicidade e nas propriedades bioquímicas. Para isto torna-se 

necessária a utilização de técnicas hifenadas envolvendo separação das espécies 

com alta eficiência e detectores de elevada sensibilidade. Técnicas de separação, 

baseadas em cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC), cromatografia gasosa, 

cromatografia por fluido supercrítico e eletroforese capilar, acopladas a detectores 

como espectrômetro de massas com plasma indutivamente acoplado (ICP-MS), 

espectrômetros de absorção atômica com geração de hidretos (espectrometria de 

absorção atômica com forno de grafite ou com chama) ou espectrômetro de massas 

com ionização por eletrospray (ESI-MS), têm sido aplicados para a especiação de 

arsênio em matrizes biológicas e ambientais (Gong, Lu, Ma, Watt, & Le, 2002). 

Além da escolha da técnica analítica mais adequada, a manutenção da 

estabilidade das espécies químicas é imprescindível em razão da possível 

ocorrência de conversão, como a oxidação de As3+ a As5+, durante procedimentos 

utilizados para a conservação, tratamento e análises das amostras (J.-H. Huang, 

Ilgen, & Fecher, 2010). Quando procedimentos de extração das espécies são 

realizados, é importante garantir também que os solventes não interfiram na análise 

e que haja eficiência de extração. Esta eficiência pode ser avaliada pela comparação 

entre a concentração de arsênio total e a soma da concentração de cada espécie 

química identificada e quantificada na amostra (A. Meharg & Zhao, 2012). 

A utilização do acoplamento entre HPLC e ICP-MS garante extrema 

sensibilidade, capacidade multielementar, amplo intervalo de linearidade e 

capacidade de determinação da razão isotópica (Parsons & Barbosa, 2007). 

Considerando tais vantagens, esta técnica tem sido aplicada eficientemente em 

vários estudos envolvendo especiação química de arsênio em arroz (Bruno L Batista 

et al., 2011; A. Meharg et al., 2009; Rintala, Ekholm, Koivisto, Peltonen, & 
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Venäläinen, 2014; Sofuoglu et al., 2014; Sommella et al., 2013; Williams et al., 

2005). 

Conforme exemplificado acima, a maioria dos estudos reporta a especiação 

química de compostos de arsênio solúveis em água, embora o elemento também 

seja encontrado como compostos solúveis em lipídeos. Entretanto, as matrizes em 

que estes compostos estão presentes são bastante complexas, exigindo técnicas 

analíticas adequadas (Amayo et al., 2013). Algumas delas apresentam limitações 

como a hidrólise química de AsLip previamente a análise de especiação (Ebisuda et 

al., 2003; Edmonds, Shibata, Francesconi, Yoshinaga, & Morita, 1992; Hanaoka et 

al., 1999) o que justifica a necessidade crescente da utilização de métodos para 

identificação de AsLip intactos (Amayo et al., 2013). 

Outro fator que pode ser destacado é que o uso de ICP-MS como detector 

ocasiona perda de informação molecular, pois os compostos de arsênio são 

completamente atomizados no plasma. A utilização de ESI-MS permite a obtenção 

deste tipo de informação por ser considerada uma fonte com energia de ionização 

branda, mantendo íons moleculares de macromoléculas como proteínas e peptídeos 

(Jörg Feldmann, Salaün, & Lombi, 2009). Assim, ESI-MS combinado como um 

método complementar com HPLC e ICP-MS garante o melhor uso de ESI-MS para 

análise de especiação de arsênio. Enquanto HPLC-ICP-MS baseia-se na 

comparação das espécies encontradas na amostra com padrões de arsênio, ESI-MS 

pode ser utilizada para identificação de compostos sem a necessidade de padrões 

(Bruno Lemos Batista et al., 2014; Nearing, Koch, & Reimer, 2014). 

Neste sentido, alguns trabalhos utilizaram a cromatografia líquida de alta 

eficiência acoplada simultaneamente à espectrometria de massas com plasma 

indutivamente acoplado e à espectrometria de massas de alta resolução com 

ionização por eletrospray (HPLC-ICP-MS/ESI-MS) para a identificação de AsLip em 

diversas amostras: óleo de fígado de bacalhau (Rumpler & Edmonds, 2008), 

conservas de fígado de bacalhau (Gadus morhua) (Arroyo-Abad et al., 2010), tecido 

muscular de atum (Taleshi et al., 2010), peixe capelin (Mallotus villosus) (Amayo et 

al., 2011), algas marrons (Undaria pinnatifida e Hizikia fusiformis) (García-Salgado et 

al., 2012), fígado de bacalhau fresco (Arroyo-Abad, Lischka, Piechotta, Mattusch, & 

Reemtsma, 2013), tecidos musculares de peixes (Sardina pilchardus, Scombers  
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combrus, Mullussur  muletus e Scophthalmus  rhombus) (Amayo, Raab, Krupp, 

Marschall, et al., 2014), óleo de fígado de bacalhau (Amayo, Raab, Krupp, & 

Feldmann, 2014), óleo de peixe capelin (Amayo et al., 2013), alga marrom 

(Saccharina latissima) (Raab et al., 2013). 

Diante do exposto acima, a presente tese será apresentada em dois 

capítulos. O capítulo I é referente ao estudo de exposição crônica de camudongos 

machos Swiss ao arsênio presente na dieta, destacando-se o arroz como 

componente de algumas rações. Este estudo permitiu a determinação da distribuição 

de arsênio em tecidos dos camundongos e a avaliação da possível ocorrência de 

alterações nas concentrações de glicose, hemoglobina, óxido nítrico, bem como 

alterações em parâmetros bioquímicos relacionados ao estresse oxidativo. O 

capítulo II refere-se ao estudo desenvolvido na School of Natural and Computing 

Sciences (Department of Chemistry) da University of Aberdeen na Escócia (Reino 

Unido/RU) em um período de estágio sanduíche do doutoramento, no qual foi 

realizada a identificação de AsLip em amostras de tecidos de baleia-piloto-de-aleta-

longa (Globicephala melas) por HPLC-ICP-MS/ESI-MS. O estudo também permitiu a 

avaliação do perfil de distribuição destes compostos entre diferentes tecidos de um 

mesmo animal e entre organismos diferentes. 
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Capítulo I  

Distribuição de arsênio e avaliação de efeitos nas concentrações de 

hemoglobina, glicose, óxido nítrico e em parâmetros relacionados ao estresse 

oxidativo em camundongos expostos ao arsênio pela dieta contendo arroz
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1. Introdução 

 

 

1.1 Arsênio e arroz 

 

O arroz é uma planta, pertencente à espécie Oryza sativa L., que possui a 

capacidade de acumular significativas quantidades de elementos químicos 

essenciais e tóxicos, destacando o arsênio. Este fato pode ser devido às 

características de cultivo que, geralmente, é realizado em solos inundados (cultivo 

tipo irrigado), onde condições anaeróbicas somadas ao excesso de água levam a 

maior solubilidade e mobilização do arsênio (A. Meharg et al., 2009; Paul N Williams 

et al., 2007; Xu, Mcgrath, Meharg, & Zhao, 2008). Muitos estudos mostram 

diferenças nas concentrações das espécies de arsênio na planta, influenciadas pela 

forma química do elemento (orgânica e inorgânica) presente no solo de plantio ou na 

água de irrigação, a região (por exemplo, proximidade a indústrias de mineração), o 

tipo e condição de cultivo, tipo de solo, aplicação de praguicidas, contaminação da 

água de irrigação e também de acordo com as características do cultivar (A. Meharg 

et al., 2009; P N Williams et al., 2005; Paul N Williams et al., 2007; Zhu et al., 2008). 

Esta planta é considerada uma monocotiledônea da família Poaceae 

(gramíneas). Os grãos são constituídos por casca, pericarpo, tegumento, nucelo, 

aleurona, endosperma e embrião e, após colheita, podem sofrer diferentes tipos de 

beneficiamento. O arroz polido é caracterizado pela retirada da parte que recobre o 

grão, que vai do pericarpo até a aleurona (também chamado farelo). O arroz integral 

não é submetido a este procedimento. Já o arroz parboilizado é parcialmente cozido 

com a casca, permitindo a absorção de nutrientes como elementos químicos e 

vitaminas. Desta forma, outros tipos de arroz também podem ser encontrados como 

o arroz integral parboilizado e parboilizado polido (Embrapa, 2013). 

Após o milho e o trigo, o arroz é o alimento mais consumido no mundo, 

atingindo praticamente metade da população (Embrapa, 2013). Segundo dados 

fornecidos pela Pesquisa de Orçamentos Familiares do IBGE (Instituto Brasileiro de 
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Geografia e Estatística), o arroz é um componente fundamental da dieta do 

brasileiro. A média diária de consumo de arroz é de cerca de 160,3 g por pessoa, 

dos quais 77,7 % são de arroz do tipo branco ou também conhecido como polido e 

22,3 % de outros tipos de arroz de acordo com o tipo de beneficiamento (IBGE, 

2010; POF 2008/2009).  

Em um estudo desenvolvido por Bruno L Batista et al. (2011) determinou-se a 

concentração de arsênio total e das espécies químicas deste elemento presentes em 

44 amostras de arroz com diferente processamento (branco, branco parboilizado, 

integral, integral parboilizado, parboilizado orgânico e branco orgânico) e 

comercializados em diferentes regiões brasileiras. Assim, as espécies de arsênio 

mais encontradas na maioria das amostras foram, em ordem decrescente, DMA, 

As3+, MMA e As5+. Este estudo permitiu concluir que o arroz brasileiro representa 

uma fonte de exposição ao arsênio significativa, com relevância às formas mais 

tóxicas (As3+ e As5+), correspondendo a cerca de 50 % do total deste elemento 

presente no arroz. 

A toxicidade do arsênio expressa pelo Comitê de Especialistas da FAO/WHO 

(do inglês, Food and Agriculture Organization/World Health Organization) em aditivos 

alimentares e contaminantes (JECFA) é estabelecida por um limite de confiança de 

0,5 %, denominado de BMDL0,5 (do inglês, Benchmark dose lower confidence limit), 

para o aumento de incidência de câncer de pulmão em humanos. O BMDL0,5 foi 

determinado por meio de estudos epidemiológicos, considerando exposição ao 

arsênio inorgânico pela água e por alimentos e foi calculado como sendo 3,0 µg por 

kg de peso corpóreo por dia (faixa de 2,0 a 7,0 µg por kg de peso corpóreo por dia). 

Desta forma, o valor aceitável estabelecido anteriormente para Ingestão Semanal 

Tolerável Provisória (PTWI, do inglês Provisional tolerable weekly intake) de 15 µg 

de arsênio inorgânico por peso corpóreo (Kg) (2,1 µg por kg de peso corpóreo por 

dia) não é adequado por estar na faixa do BMDL0,5, e não se encontra mais em uso 

(WHO/FAO, 2011).  

Diversos órgãos como a United States Food and Drug Administration (FDA), a 

Food Standards Agency (FSA) e a European Food Safety Authority (EFSA) também 

estão desenvolvendo estudos relacionados à concentração de arsênio segura à 

saúde humana de acordo com a exposição. Dentro desta perspectiva, o FDA, em 



Capítulo I - Introdução _____________________________________________________________19 

 

2012, publicou um método analítico validado para análise de especiação química de 

arsênio em amostras de arroz e produtos derivados de arroz (FDA, 2012).  

Em 17 de julho de 2014, em Geneva, o comitê Codex Alimentarius juntamente 

com a FAO/WHO adotaram novas normas para proteger a saúde do consumidor em 

todo o mundo, incluindo o estabelecimento de concentração máxima aceitável de 

arsênio em arroz como sendo de 0,2 mg Kg-1. Esta comissão tem a função de 

estabelecer padrões internacionais de segurança e qualidade dos alimentos para os 

consumidores em âmbito mundial, sendo bastante utilizados como base para a 

legislação nacional (FAO, 2014). 

Considerando o valor máximo aceitável de concentração de arsênio (0,2 mg 

kg-1) em arroz (FAO, 2014) e a média de consumo diário de 160,3 g de arroz pelo 

brasileiro (IBGE, 2010; POF 2008/2009), pode-se prever um consumo diário de 

cerca de 0,46 µg de arsênio por kg de peso corpóreo. Adicionalmente, o 

conhecimento de que um indivíduo consome cerca de 2 L de água por dia, supõe-se 

uma ingestão máxima diária de 0,29 µg de arsênio por kg de peso corpóreo através 

da água contaminada com arsênio na maior concentração permitida pela OMS (10 

µg L-1). Com isto, tanto a ingestão de água quanto o consumo de alimentos 

contaminados com diferentes formas químicas de arsênio podem contribuir para a 

aproximação do BMDL0,5, refletindo ainda mais a importância de estudos de 

especiação química para complementar dados seguros relacionados ao consumo 

alimentar. 

Além da importância da avaliação da segurança alimentar, estudos que 

avaliam a exposição pela alimentação, absorção, distribuição e possíveis efeitos 

tóxicos em organismos vivos ocasionados pelas espécies de arsênio em alimentos 

são escassos e extremamente relevantes. 
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5. Conclusões 

 

 

Existem inúmeros trabalhos na literatura relacionados a aspectos 

toxicológicos e de distribuição do arsênio e suas espécies químicas em diferentes 

organismos. Entretanto, grande parte destes descrevem resultados após exposição 

via oral, principalmente, pela água de beber e raros são os estudos que avaliam 

estes parâmetros após uma exposição crônica pela alimentação. Desta forma, este 

estudo foi desenvolvido objetivando ampliar o campo de informações com relação à 

exposição às diversas formas químicas de arsênio por meio da alimentação, 

destacando o arroz, componente base da dieta do brasileiro e mundial. 

Os dados apresentados mostram um aumento gradativo e o mesmo perfil de 

variação da massa corpórea dos camundongos ao longo do experimento, indicando 

a aceitabilidade da dieta modificada, bem como a não ocorrência de algum tipo de 

transtorno alimentar que talvez pudesse ser causado pelo arroz e pelas espécies de 

arsênio presentes nas rações. Não foi observada alteração na concentração de 

glicose no plasma dos camundongos. Apenas para os animais pertencentes ao 

grupo exposto à ração contendo a maior concentração de arsênio total na forma do 

sal adicionado à dieta (grupo VII) foi observada redução significativa na 

concentração de hemoglobina, o que pode ser avaliado pela melhor 

biodisponibilidade das espécies e elevada afinidade pela ligação ao grupamento 

sulfidrila do resíduo de cisteína da molécula. 

As maiores concentrações de arsênio total foram observadas na bexiga > 

pêlos > pulmões > rins > fígado > coração > cérebro > sangue. Embora a exposição 

tenha sido a quatro diferentes espécies de arsênio pela alimentação (As3+, DMA, 

MMA e As5+), somente DMA e As5+ foram identificados e quantificados em amostras 

de fígado e rins dos camundongos. 

Alterações em alguns parâmetros relacionados ao estresse oxidativo foram 

observados no sangue total dos animais expostos tanto à dieta preparada com a 

maior concentração de arsênio total adicionada na forma de sal (grupo VII) quanto à 

dieta contendo a maior proporção de arroz polido naturalmente contaminado (grupo 
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IV). Com relação à concentração plasmática de NO, as espécies de arsênio contidas 

no arroz ou adicionados como sal à dieta não foram capazes de promover 

significativas alterações. 

Em se tratando de todos os resultados, os mais significativos foram 

relacionados às exposições às maiores concentrações de arsênio total pela dieta. 

Considerando, por exemplo, que as concentrações de exposição dos grupos IV e VII 

foram semelhantes, esta relação não pode ser afirmada para todos os efeitos 

avaliados. Isto pode ser explicado pela diferença de disponibilidade do arsênio nas 

diferentes matrizes, pois nas dietas para os grupos II, III e IV, o elemento era 

constituinte do arroz, podendo estar ligado a outras moléculas e, então, apresentar 

disponibilidade química diferente. 

A presença de arsênio na dieta destinada ao grupo controle torna-se um fator 

limitante para este estudo. Além disto, a disponibilidade de empresas brasileiras 

para produção de rações para estudos laboratoriais com qualidade é pequena e o 

controle de contaminação das matérias-primas e de todas as etapas de produção é 

inviável. Este fato é importantíssimo para o delineamento de estudos futuros 

envolvendo exposição pela alimentação, não somente a elementos químicos. 

Todos os resultados obtidos são relevantes e pioneiros no tocante à 

biodisponibilidade das espécies de arsênio encontradas no arroz, a distribuição do 

elemento no organismo exposto via oral pela alimentação e a possível ocorrência de 

alguns efeitos tóxicos decorrentes desta exposição. Entretanto, estudos adicionais 

para complementar a avaliação de mais efeitos relacionados ao estresse oxidativo, a 

ocorrência de diabetes mellitus e anemia são necessários.  

Diante do exposto e mesmo considerando alguns fatores limitantes, o caráter 

inédito deste estudo contribui para questionamentos diversos e incentiva a 

continuidade de pesquisas futuras relacionadas à avaliação da segurança do 

consumo de arroz naturalmente contaminado com arsênio. 
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1. Introdução 

 

 

1.1 Arsênio e o ecossistema marinho 

 

A ocorrência, distribuição e especiação de arsênio no ambiente aquático são 

importantes para avaliação da bioacumulação e transferência através da cadeia 

alimentar. Como citado previamente, as espécies de arsênio metiladas e as espécies 

orgânicas mais complexas, solúveis em água e solúveis em lipídeos (AsLip), são 

encontradas em abundância em água natural e organismos pertencentes à cadeia 

alimentar marinha (Rahman, Hasegawa, & Lim, 2012).  

“Bioacumulação” em um organismo marinho refere-se ao acúmulo de um 

composto absorvido a partir de fontes ambientais como água e alimentação. A 

magnitude da bioacumulação depende do composto químico e de suas 

propriedades. A biomagnificação resulta do processo de acumulação de um 

composto químico e aumento da sua concentração nos tecidos dos organismos 

vivos em cada nível trófico da cadeia alimentar (Henry, 2003).  

O arsênio é o 22º mais abundante elemento químico em águas marinhas 

(Neff, 1997; Smedley & Kinniburgh, 2002). Peixes marinhos contém de 85 a 90 % de 

arsênio na forma de AsB, AsC e DMA e, aproximadamente 10 % de arsênio 

inorgânico (Rahman et al., 2012). Compostos de arsênio solúveis em lipídeos, como 

AsLip, são as principais espécies presentes em macroalgas (Morita & Shibata, 

1988). 

De modo geral, As5+ é absorvido da água pelo fitoplâncton, importante 

produtor primário da cadeia alimentar marinha, ocorrendo, em seguida, reações de 

redução, oxidação, metilação e reações com outros compostos químicos com a 

formação de diferentes espécies de arsênio (Rahman et al., 2012). A Figura 10 

mostra uma possível rota de formação de alguns AsLip, como ácidos graxos e 

hidrocarbonetos contendo arsênio em algas e organismos marinhos.  
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Figura 10 - Rota proposta para biossíntese de alguns AsLip, como ácidos graxos e 
hidrocarbonetos contendo arsênio em organismos marinhos (Adadpato de Sele et al. 
(2012). 

 

Este processo mostra que o arsênio é principalmente acumulado em 

organismos marinhos a partir da água e dos organismos pertencentes aos menores 

níveis tróficos (Rahman et al., 2012). Assim, plantas e animais de regiões 

naturalmente contaminadas com arsênio ou regiões próximas a fontes 

antropogênicas devem conter elevadas concentrações deste elemento em seus 

tecidos, as quais estão associadas ao aumento sucessivo no nível trófico. 

No hemisfério norte, os mamíferos marinhos são explorados pela caça ou 

indiretamente por encalhamentos com a finalidade de alimentação, obtenção de 

combustível e fabricação de roupas. Muitas vezes o encalhamento ocorre com os 

animais mortos que são lançados em terra. As causas de morte frequentemente são 

desconhecidas, entretanto há grande influência de fatores ambientais como a 

poluição (Cawthorn & Consultants, 1997). 

Mamíferos marinhos, como as baleias, estão presentes no topo da cadeia 

trófica e podem ser bastante vulneráveis a efeitos tóxicos de elevadas 

concentrações de elementos químicos como o arsênio. Como exposto, estes 
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organismos acumulam principalmente compostos de arsênio solúveis em lipídeos, o 

que é demonstrado em vários estudos pela presença de elevadas concentrações de 

arsênio na camada de gordura, em músculo, fígado, rins e cérebro de muitas 

espécies de cetáceos (Cawthorn & Consultants, 1997).  

Considerando o exposto e também o fato do grande interesse em estudos de 

especiação química de arsênio em organismos marinhos, a utilização de técnicas 

adequadas para a identificação de AsLip é de extrema relevância para avaliação de 

aspectos biogeoquímicos e toxicológicos do arsênio. 
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5. Conclusões 

 

 

De acordo com os resultados deste estudo, em média, as maiores 

concentrações de arsênio total (3,19 µg As g-1) foram encontradas em amostras de 

rins das baleias-piloto-de-aleta-longa encalhadas na costa oriental da Escócia 

(Anstruther, Fife). Observou-se também que as baleias-piloto adultas tendem a 

acumular maior concentração do elemento em relação a baleias juvenis. Estas 

observações enfatizam a ocorrência de acúmulo de arsênio em tecidos de 

mamíferos marinhos pertencentes aos níveis tróficos mais elevados da cadeia 

alimentar. 

Considerando o procedimento utilizado para extração de espécies de arsênio 

das amostras de rins, camada de gordura, fígado e músculo, as maiores 

concentrações de arsênio total foram encontradas nos extratos MeOH/DCM. Por 

outro lado, mesmo o extrato hexano apresentando menores concentrações do 

elemento, alguns AsLip foram identificados após análise de especiação química por 

HPLC-ICP-MS/ESI-MS. 

Os cromatogramas obtidos após análise por HPLC-ICP-MS de alguns extratos 

(MeOH/DCM) mostraram diferentes perfis entre as amostras analisadas. A 

distribuição e intensidade dos picos de arsênio foram características para cada 

tecido e organismo adulto em estudo. Complementando estes dados, as 

informações de massa exata provenientes do ESI-MS, permitiram a identificação de 

7 AsLip que foram relatados previamente em estudos envolvendo outras amostras 

de origem marinha. Dentre os compostos identificados, destacaram-se ácidos graxos 

e hidrocarbonetos contendo arsênio. 

Sendo assim, a combinação de técnicas hifenadas de cromatografia (HPLC) 

com ICP-MS e ESI-MS permitiu a identificação direta de compostos de arsênio 

solúveis em lipídeos (AsLip), mesmo não havendo espécies de arsênio padrão com 

comportamento cromatográfico semelhante.  
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Diante dos resultados obtidos, informações futuras a respeito dos compostos 

presentes em outros tecidos das baleias-piloto e da distribuição destes entre todos 

os tecidos coletados poderão descrever o comportamento biogeoquímico do arsênio 

e instigar questionamentos a respeito das razões para ocorrência do fenômeno de 

encalhe.  

Vale ainda destacar que este segundo estudo é inédito com relação à 

identificação de AsLip em tecidos de baleias e, desta forma, precursor de inúmeros 

outros, como a identificação de outros tipos de AsLip e até mesmo o estudo de 

outros organismos expostos ao arsênio. 
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