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RESUMO 

 

MARTINS JÚNIOR, A. C. Arsênio em arroz: bioacessibilidade in vitro e 
alterações de parâmetros redox em camundongos Swiss expostos pela dieta. 
2017. 103f. Tese (Doutorado). Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão 
Preto – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2017. 
 

O arsênio (As) é um semimetal,amplamente distribuído em toda a crosta terrestre, 
podendo ser encontrado em formas inorgânicas: arsenato (As5+) e arsenito (As3+) e 
orgânicas como a arsenobetaína (AsB), dimetil-arsênio (DMA) monometil-arsênio 
(MMA). As formas inorgânicas de As são mais tóxicas que as orgânicas. Patologias 
como hipertensão, diabetes e vários tipos de câncer estão associados com a 
exposição ao As inorgânico. Dentre as muitas fontes de exposição a este elemento 
químico, o arroz (Oryza sativa L.), tem sido destacado como uma das maiores fontes 
de exposição em populações não expostas diretamente ao As presente na água. 
Neste sentido, o objetivo deste trabalho foi avaliar a bioacessibilidade in vitro do As 
presente no arroz e avaliar em camundongos Swiss o acúmulo do semimetal nos 
tecidos bem como, possíveis alterações nos parâmetros redox em fígado e músculo 
decorrente do consumo de arroz contendo As. Para isto, na primeira etapa do 
estudo, o cultivar de arroz BR IRGA 409 foi plantado e divido em 2 grupos onde o 
primeiro foi chamado de As (-) (sem adição de As no solo)  e outro plantado em solo  
contaminado com As na concentração de 10 mg/Kg, chamado de As (+). Após a 
colheita, foi verificado que o arroz do grupo As (+) apresentava uma maior 
concentração de As total no grão. Foram realizados testes de bioacessibilidade que 
demonstraram uma alta bioacessibilidade do As presente no arroz, principalmente 
das formas inorgânicas. Foram preparadas duas rações com o arroz plantado para 
administrar em 2 grupos de camundongos Swiss. Após o tratamento crônico por 100 
dias, os amimais foram eutanasiados e coletados órgãos para avaliar o acúmulo do 
metaloide. Os tecidos que apresentaram um maior acúmulo de As foram bexiga, 
pelo, rim, baço, testículo, pele e fígado. Além disso, foram realizadas biópsias de 
músculo e tecido permeabilizados e determinação de parâmetros redox. Não foram 
observados diferenças estatísticas nas respirações do músculo e fígado. No entanto, 
observou-se, um aumento na formação de espécies reativas de oxigênio no fígado 
no grupo As (+), na presença de piruvato. Também foi demonstrado que nos animais 
expostos a uma maior concentração de As através da dieta ocorreu alterações na 
atividade enzimática e aumento da peroxidação lipídica. Finalmente, os resultados 
deste estudo demonstraram que o As inorgânico acumulado nos grãos de arroz se 
apresentam bioacessiveis e após a exposição pela dieta se distribuem por vários 
tecidos, levando a alterações em parâmetros redox no fígado.  
 
 
Palavras-chave: Arroz (Oryza sativa L.), Arsênio, Parâmetros redox 
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1.1 Arsênio: aspectos gerais 

 

A palavra arsênio deriva da palavra persa “Zarnikh”, traduzida para o grego 

como “arsenikon”. O arsênio (As) era conhecido no passado como o “veneno” dos 

reis e o rei dos “venenos” (KLAASSEN, 2008). No início do século XVII na Itália, a 

Acqua Toffana era um cosmético que continha As, utilizado por mulheres com a 

finalidade de assassinarem seus maridos. No século XIX, na Europa, fazia parte do 

cotidiano, sendo empregado para uma ampla gama de propósitos, desde pigmentos 

de papel de parede a medicamentos, comumente vendidos em lojas farmacêuticas 

até assassinatos, devido à dificuldade de identificação do elemento químico no 

corpo das vítimas (BERTOMEU-SANCHEZ, 2016).  

No passado os compostos de As, especialmente o trióxido de arsênio (As2O3), 

eram utilizados nos tratamentos de doenças como sífilis e tripanossomíase e, 

atualmente, ainda pode ser encontrado em medicamentos utilizados no tratamento 

contra leucemia promielocítica (SOIGNET et al., 2001). 

O As é um semimetal (metaloide), cristalino, acinzentado, número atômico 33, 

massa atômica 75 uma, encontrado em diferentes estados de oxidação (- 3, 0, +3 e 

+5) dependendo da condição físico-química predominante do meio ambiente. 

(HUGHES, 2002). É o vigésimo elemento mais abundante na crosta terrestre, onde 

ocorre naturalmente no solo e em rochas podendo ser transportado através da 

poeira pelo vento e entrar nos corpos d´água pelo escoamento superficial e 

lixiviação, sendo encontrado em vários compartimentos ambientais como: na 

atmosfera, água, solo, sedimentos e organismos (JOSEPH, DUBEY,McBEAN, 

2015). A permanência e liberação do As para o ambiente pode ocorrer por meio de 

fontes naturais como atividades vulcânicas  quanto por fontes antropogênicas como  
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queima de carvão, utilização em lavouras de praguicidas contendo As e água 

contaminada (ATSDR, 2013; JOSEPH, DUBEY, McBEAN, 2015). 

O As pode ser encontrado no meio ambiente em formas inorgânicas: arsenato 

(As5+) e arsenito (As3+) e orgânicas como arsenobetaína (AsB), dimetil-arsênio 

(DMA), monometil-arsênio (MMA), entre outras (BASU et al., 2001).  A tabela 1 

apresenta as formas de As encontradas na natureza e suas respectivas fórmulas 

estruturais. Há considerável diferença na toxicidade do semimetal conforme sua 

forma química (RATNAIKE, 2003). De acordo com Borba et al. (2009), a ordem 

crescente de toxicidade dos compostos de As é: compostos orgânicos de As5+ < 

compostos orgânicos de As3+ < compostos inorgânicos de As5+ < compostos 

inorgânicos de As3+ . 

As formas inorgânicas mais tóxicas de As são as formas predominantes 

encontradas em reservatórios superficiais e águas subterrâneas, uma vez que pode 

ser facilmente solubilizado, em função do pH, estado de oxidação e temperatura, 

fatores adicionais que favorecem  a  solubilização do  As é  a presença de silicato, 

bicarbonato e de matéria orgânica nas águas de poços artesianos (ERCAL; GURER-

ORHAN; AYKIN-BURNS; 2001, NORDSTROM, 2002). De fato, muitas águas 

geotermais contêm altas concentrações de As, maiores do que o padrão de água 

potável de 10 µg/L devido a composição geológica das rochas presentes nestes 

locais. (NORDSTROM, 2002; ATSDR, 2013). Portanto, a água se caracteriza como 

uma importante fonte de exposição ao As, especialmente na Índia, Bangladesh, 

China, e alguns países da América do sul e Central onde a concentração no solo 

aumenta sua presença na água (BRINKEL, KHAN, KRAEMER, 2009), 

frequentemente utilizada para consumo e irrigação (WILLIAMS et al., 2006).  
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Na intoxicação aguda por As, observa-se um quadro clínico gastroenterítico 

grave com início após 30 minutos de exposição, que incluem náuseas, vômitos, dor 

abdominal intensa, diarréia (frequentemente sangrenta), salivação excessiva, etc. 

(ATSDR, 2013, MAZUMDER, 2008; RATNAIKE, 2003). A exposição crônica é 

observada ocupacionalmente e em pacientes tratados com compostos contendo As, 

além de populações expostas através da água contaminada (WHO, 2001; ATSDR, 

2013).  Esta exposição tem sido associada com possíveis efeitos à saúde, tais como 

hipertensão, doença cardiovascular, doença pulmonar, disfunções reprodutivas, 

neurológicas, alterações hematológicas e câncer (WAALKES et al., 2004; 

GOPALKRISHNAN , RAO, 2006; SANTRA et al., 2007).  Os efeitos à saúde humana 

na toxicidade crônica são conhecidos como arsenicose, caracterizada pela 

hiperpigmentação da pele e queratose (MAZUMDER, 2008).  
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Tabela 1 - Espécies químicas de arsênio, suas respectivas abreviaturas e fórmulas 
estruturais. Adaptado de Barra et al. (2000) e Souza et al. (2015). 

Composto  Fórmula Estrutural 

Arsina   
Ácido Arsenioso 
(arsenito - As3+) 

 

 
Ácido Arsênico 

(arsenato - As5+) 

 

 
Ácido Dimetilarsínico 

(DMA5+) 

 

 
Ácido 

Monometilarsônico 
(MMA5+) 

 

 
Arsenobetaína (AsB)  

 
Arsenocolina (AsC)  

 

Arsenoaçúcares  

 

   
Arsenolipídeos 

(AsLip) 
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1.2 Toxicocinética do As 

 

No homem, o As pode ser absorvido por via oral, inalação e contato dérmico 

(Ratnaike, 2003, ATSDR, 2013). Os compostos de As são facilmente absorvidos, 

tanto por via oral quanto pela inalação, onde a extensão da absorção depende da 

solubilidade de cada composto (WATANABE, HIRANO 2013). A absorção do As 

inorgânico (As-i), através do pulmão é estimada em 30-60%, e cerca de 95% do As 

trivalente ingerido é absorvido a partir do trato gastrointestinal. Alguns estudos 

mostram que a absorção de MMA e DMA via trato gastrointestinal corresponde a 

cerca de 75 a 85%, (SIROT et al. 2009, SUZUKI et al. 2013, WATANABE, HIRANO. 

2013). Uma vez na corrente sanguínea, 95 a 99% do As é distribuído aos eritrócitos, 

ligado principalmente à hemoglobina e em menor escala aos leucócitos e às 

proteínas do plasma (ATSDR, 2013). Decorridas cerca de 24 horas neste 

compartimento, o As é distribuído para a maioria dos tecidos (JOLLIFFE,1991; 

SCHOOLMEESTER, WHITE,1980; ATSDR, 2013). Compostos inorgânicos solúveis 

são distribuídos rapidamente para órgãos ou tecidos ricos em grupamentos sulfidrila 

como fígado, rins, baço e glândulas adrenais (QUATREHOMME et al., 1992). Em 

razão da grande afinidade por ligação aos grupos sulfidrila, compostos de As podem 

ser detectados em altas concentrações no cabelo, unhas e pele de 2 a 4 semanas 

da exposição. Após 4 semanas, o As acumula-se nos ossos, coincidindo com a 

diminuição das concentrações no fígado e rins (JOLLIFFE,1991 ; 

SCHOOLMEESTER, WHITE,1980). 

A biotransformação e a toxicidade dos compostos inorgânicos e orgânicos de 

As diferem-se substancialmente (NEMETI, GREGUS; 2002; ATSDR, 2013). As 

formas inorgânicas sofrem metilação formando o ácido monometil-arsônico (MMA) e 
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o ácido dimetil-arsínico (DMA). Este processo começa quando o As5+ (arsenato) é 

rapidamente reduzido pela enzima arsenato redutase a As3+ (arsenito) (APOSHIAN 

e APOSHIAN, 2006) que é 60 vezes mais tóxico que o As5+. O As3+ sofre então uma 

metilação oxidativa, com S-adenosilmetionina (SAM) como doador do grupamento 

metil, formando o ácido mono-metil-arsonato (MMA5+). Este composto é reduzido ao 

ácido monometil-arsônico (MMA3+) antes de um subsequente passo de metilação 

oxidativa produzindo o ácido dimetil arsínico (DMA5+) e sequencialmente, ao ácido 

dimetil-arsinoso (DMA3+) por metil-transferases (KLAASSEN, 2008 WATANABE, 

HIRANO 2013). Portanto, os compostos inorgânicos (arsenito e arsenato) são 

metabolizados a MMA e DMA, por meio de dois processos: reações de 

óxido/redução e reações de metilação (ROSSMAN, 2003; NEMETI, GREGUS; 

2002). A Figura 1 demonstra os processos descritos anteriormente. Os metabólitos 

metilados são menos reativos com os componentes do tecido, menos tóxicos e mais 

facilmente excretados na urina que o As inorgânico (VAHTER, CONCHA e 

NERMELL, 2000).  

O As inorgânico é excretado 45-85% na urina dentro de 1-3 dias e muito 

pouco eliminado pelas fezes (APOSTOLI et al 1999;. BUCHET et al, 1981; ATSDR, 

2013). Já a eliminação das formas orgânicas MMA e DMA ocorre principalmente 

através da urina (75-85%), no prazo de 1 dia (BUCHET et al, 1981, MARAFANTE et 

al, 1987; ATSDR,2013).  
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Figura 1: Metabolismo do arsênio no ser humano  

 

Legenda: GSH: glutationa reduzida; AS3MT: arsênio metiltransferase (Cyt 19); SAM: S-adenosil 
metionina; SAH: S–adenosil homocisteína; GSTO1: glutationa S-transferase omega-1; MMA5+: ácido 
mono-metil arsônico; MMA3+: ácido mono-metil arsonoso; DMA5+: ácido di-metil arsínico; DMA3+: 
ácido di-metil arsinoso; TMAO: óxido de tri-metil arsênio (Adaptado de KLAASSEN, 2008) 

 

Entretanto, fatores relacionados ao indivíduo podem alterar o metabolismo do 

As, ocorrendo grandes variações na metilação devido à idade, sexo, etnia, dose de 

exposição, gravidez, estado nutricional e polimorfismos genéticos do indivíduo 

(VAHTER 2000; VAHTER, CONCHA e NERMELL, 2000).  Apesar de vários grupos 

étnicos parecerem semelhantes quanto à distribuição relativa média do As e seus 

metabólitos na urina, há certas exceções, como os indígenas do norte da Argentina, 

que excretam uma baixa percentagem de MMA, e indivíduos de Taiwan, que 

excretam em média 27% (VAHTER et al., 1995; CHIOU et al., 1997; CONCHA, 

NERMELL e VAHTER, 1998). Nota-se também que os homens são mais 

susceptíveis que as mulheres aos efeitos na pele relacionadas ao As, devido à 

menor capacidade de metilação pelos homens (GUHA MAZUMDER et al., 1998; 

KADONO et al., 2002; CHEN et al., 2005; VAHTER et al., 2007). Durante a gestação 

há um aumento na excreção urinária de DMA e uma diminuição de espécies 
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inorgânicas e MMA, que pode afetar o desenvolvimento fetal (HOPENHAYN et al., 

2003). Já está bem estabelecido que uma diminuída capacidade de metilação do 

arsênio está relacionada ao aumento de arsênio nos tecidos em geral o que, 

provavelmente, corresponde ao aumento de toxicidade deste elemento 

(MARAFANTE e VAHTER, 1984; MARAFANTE, VAHTER e ENVALL, 1985; 

CONCHA, NERMELL e VAHTER, 1998).  

 

1.3 Toxicodinâmica do As 

 

O modo de ação do As é bastante complexo e para compreendê-lo, 

determinantes multifatoriais precisam ser abordadas (FLORA, 2011). Estes 

determinantes variam de acordo com propriedades físico-químicas, tais como o 

estado de valência (trivalente/pentavalente), o grau de metilação, atração e repulsão 

eletrostática de sítios ativos em macromoléculas importantes (lipídios, proteínas, 

DNA), e fatores relacionados à toxicocinética (absorção, distribuição, metabolismo e 

excreção) (ERCAL; GURER-ORHAN; AYKIN-BURNS, 2001; FLORA, 2011).  

Vários estudos epidemiológicos relacionam a intoxicação por As com 

incidência de câncer (CHEN et al., 1992; KITCHIN, 2001), doenças cardiovasculares 

(WANG, et al., 2007; RAHMAN et al., 1999) e diabetes (RAHMAN et al., 1998; 

TSENG et al., 2000). Embora o mecanismo pelo qual o As induz essas doenças não 

esteja completamente elucidado, estudos sugerem que o estresse oxidativo induzido 

pelo semimetal seja um dos principais contribuintes (KITCHIN,  2001; FLORA, 2011). 

O estresse oxidativo pode ser conceituado como um desequilíbrio entre a 

geração e eliminação de espécies reativas de oxigênio (ERO) e nitrogenadas (ERN) 

resultando na alteração do estado redox celular (WANG & MICHAELIS, 2010). 
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Portanto, quando ocorre um aumento na formação de ERO e ERN e baixa 

eliminação pelo sistema antioxidante, a sobrecarga de ERO causa danos às células 

pela oxidação de biomoléculas celulares, incluindo ácidos nucleicos, proteínas e 

lipídeos (LOBO et al., 2010). 

Neste sentido, o As pode induzir estresse oxidativo pela formação e acúmulo 

de radicais livres em células (HALLIWELL, WHITEMAN, 2004; FLORA, 2011). As 

principais espécies reativas formadas por As incluem ânion superóxido (O2
•-), o 

radical hidroxila (•OH), peróxido de hidrogênio (H2O2), oxigênio singlete (1O2) e 

radicais peroxil (HALLIWELL; WHITEMAN, 2004). Yamanaka e colaboradores (1989; 

1990) foram os primeiros a demonstrar que o As induzia a formação de radicais 

livres e que estes levavam a dano no DNA. Sabe-se ainda que o As afeta 

intensamente as enzimas que metabolizam as ERO, as chamadas enzimas 

antioxidantes, como a superóxido dismutase (SOD), catalase (CAT), glutationa 

peroxidase (GPx) e glutationa redutase (GR) (FLORA, 2011). Geralmente, a 

exposição de curto prazo e a baixas concentrações do elemento químico resultam 

em um aumento na atividade destas enzimas, enquanto que a exposição crônica 

normalmente resulta na sua redução (FLORA, 2011). Além disso, o As também é 

conhecido por regular a atividade de tioredoxina redutase, heme oxigenase-

redutase, e da NADPH-oxidase in vitro (SHI, 2004; KITCHIN; CONOLLY, 2010).  

Recentemente, Xu et al. (2017) em uma meta-análise, em que foram incluídos 

58 estudos, observou que a exposição ao As geralmente suprimia os níveis de 

atividade de antioxidantes como GSH, CAT, GPx, SOD, GR e glutationa s-

transferase (GST) ). No entanto, também se observou que a exposição está 

associada ao aumento nos níveis de oxidantes como a glutationa oxidada (GSSG) 
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malondialdeído (MDA) e de EROs, detectando assim uma relação positiva entre a 

exposição ao As e dano oxidativo causado em ratos ou camundongos 

 

1.3.1 As e mitocôndria 

 

A mitocôndria desempenha um papel central no metabolismo energético, 

responsável pela grande maioria da síntese de adenosina trifosfato (ATP) conduzida 

pelo catabolismo de carboidratos, proteínas e lipídeos. Sendo assim, esta organela é 

responsável por uma grande quantidade de reações de oxidação-redução, cujo 

resultado final dessas reações é a formação de energia química, o ATP (TAHARA et 

al. 2009). 

A cadeia de transporte de elétrons mitocondrial é a principal fonte de geração 

de ATP na célula de mamíferos. Durante a passagem de elétrons pela cadeia 

transportadora de elétrons, um pequeno fluxo de elétrons escapa e reage 

prematuramente com o oxigênio, formando superóxido, que contribui para o 

desenvolvimento do estresse oxidativo (VALKO et al., 2004). Os complexos I e III da 

mitocôndria, são as principais fontes de geração de superóxido liberando-o na matriz 

e no espaço extramitocondrial (MULLER, LIU, VAN REMMEN, 2004). O estresse 

oxidativo gerado pelas ERO provoca uma desorganização mitocondrial (SANTRA et 

al.,2007) desencadeando uma cascata de eventos como a liberação do citocromo c, 

a ativação de proteínas e fatores pró apoptose (MISHRA,  MEHTA, FLORA, 2008). 

Os compostos que interagem com as membranas mitocondriais perturbando a 

eficiência de acoplamento entre a oxidação e fosforilação promovem grandes déficits 

de bioenergética que levam à perda de várias funções vitais para a sobrevivência da 

organela (FISKUM et al., 1999;. MATTIASON et al., 2003). Neste sentido, elementos 
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químicos tóxicos têm sido reportados como causadores de danos na mitocôndria. 

(BLAJSZCZAK, BONINI 2017; HOSSEINI et al. 2013; JOMOVA et al. 2010). De fato, 

as mitocôndrias são os principais alvos de intoxicação pelo As, seja indiretamente, 

através do acúmulo de radicais livres ou diretamente através de condensação da 

matriz mitocondrial e a abertura de poros de transição de permeabilidade em virtude 

de sua propriedade oxidante tiol, levando a uma diminuição do potencial de 

membrana mitocondrial (PULIDO, PARRISH, 2003). Isso ocorre devido à membrana 

mitocondrial conter lipídeos não saturados que são susceptíveis ao ataque do As em 

comparação com outras organelas. Além disso, enzimas mitocondriais que contêm 

grupamento tiol são alvos de espécies de As. E ainda, o dano direto em proteínas 

mitocondriais pode diminuir a afinidade por substratos ou coenzimas e, assim, 

interromper as funções da mitocôndria (LIU et al., 2002).   

Portanto, a disfunção mitocondrial é provocada pelo aumento da 

permeabilidade da membrana mitocondrial e perda de potencial de membrana 

(KOYA et al., 2000), uma vez que o As provoca o declínio rápido do potencial de 

membrana mitocondrial induzindo alterações morfológicas na integridade 

mitocondrial. Alterações mitocondriais podem ser consideradas sítios primários na 

formação descontrolada de ânion superóxido. O colapso do complexo de poros de 

transição de permeabilidade pode induzir a perda irreversível do potencial da 

membrana, que precede manifestações de apoptose e ativação de caspases 

(JOMOVA et al. 2010, GREEN, REED, 1998; KROENER, 1999). 

Ainda, estudos sugerem que o As pode causar disfunção mitocondrial pelo 

aumento da captura de Ca2+ pela mitocôndria, uma vez, que o Ca2 + livre intracelular 

atua como um mensageiro para regular o crescimento, a diferenciação e a morte 

celular (ORRENIUS et al., 2003). Este aumento no Ca2+ intracelular pode estar 
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envolvido na ativação das vias que conduzem a uma perda de integridade da 

membrana, alteração na composição lipídica, anormalidades do citoesqueleto e 

geração de radicais livres (GIBSON et al. 2012). 

Portanto, as alterações que o As induz nas enzimas antioxidantes, bem como 

na função mitocondrial com a geração de ERO, levam ao estresse oxidativo, 

podendo resultar em peroxidação lipídica (VIZCAYA-RUIZ  et al., 2009), danos em 

proteínas (MAHATA et.al, 2008) e danos ao DNA (TOKAR et al., 2010). O 

mecanismo pelo qual o As induz estresse oxidativo e disfunção mitocondrial esta 

demonstrado na Figura 2. 

 

Figura 2: Mecanismos pelo qual o As induz disfunção mitocondrial e estresse oxidativo 

 
Legenda: Adaptado de Park et al. 2016. 
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1.4 Fontes de exposição ao As 

 

1.4.1 As na água 

 

Como descrito anteriormente, uma das principais fontes de exposição ao As é 

através da água contaminada pelo semimetal. Esta contaminação é um grave 

problema de saúde pública principalmente no oeste da Índia e em Bangladesh (delta 

de Bengala ou delta do Ganges) (EDMUNDS et al., 2015; BHOWMICK et al., 2018; 

JOSEPH, DUBEY,McBEAN, 2015).  Para diminuir os problemas relacionados à água 

contaminada com microrganismos que causavam doenças como a cólera e 

verminoses, levando à alta incidência de disenteria na região, os governos locais 

juntamente com a Organização Mundial da Saúde (OMS), decidiram realizar a 

perfuração de poços artesianos. Porém, sem o conhecimento prévio da composição 

do solo, mais especificamente relacionado a presença de elementos tóxicos, como o 

As.  A água subterrânea (poços artesanais) foi usada pela população para beber 

como uma fonte de água potável e também para outros propósitos domésticos 

(BHOWMICK et al., 2018). 

 Infelizmente, a alta concentração de As na água levou a um surto maciço de 

problemas de saúde em decorrência do consumo de água contaminada. A primeira 

incidência de contaminação por As nas águas subterrâneas foi relatado em 1984 

(GARAI et al., 1984)  e o primeiro diagnóstico de intoxicação por As foi realizado no 

Departamento de Dermatologia da Escola de Medicina Tropical de Calcutá no início da 

década de 1980, onde a toxicidade crônica do As foi detectada a partir de1068 

pacientes que estavam usando regularmente água subterrânea de poços que possuíam  

concentrações do elemento tóxico acima de 50 µg L-1 (SAHA , PODDAR, 1986). 
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Desde então, vários estudos realizados em Bangladesh demonstraram um 

aumento do risco para a saúde após a ingestão de alta concentração de As nas 

águas subterrâneas e sua relação com aumento de câncer e doenças como 

hipertensão, diabetes, doença vascular periférica e outras (BHOWMICK et al., 2013, 

2014; GUHA MAZUMDER et al., 1998, 2000; HAQUE et al., 2003; MANDAL et al., 

2007).  

Atualmente, a OMS preconiza valores máximos de 10 µg L-1 de As em água. 

Particularmente em Bangladesh, devido à alta concentração deste elemento no solo, 

a concentração preconizada é de 50 µg/L (WHO, 2004). A quantidade do elemento 

tóxico ingerido pela água depende de dois fatores que são altamente variáveis: a 

concentração de As em água e a quantidade de água ingerida diariamente 

(BHOWMICK et al. 2018). Sendo assim, além da concentração do semimetal 

presente na água, o volume de água ingerido também contribui para a intoxicação 

por As. Segundo a OMS um valor de 2 L por dia para um adulto de 60 kg é utilizado 

para estimar o consumo de um determinado  contaminante e avaliar a  qualidade da 

água (OMS, 2011). No entanto Hossain e colaboradores (2013) observaram uma 

média de ingestão de água diária de 6,1 L para homens adultos e 4,84 L para 

mulheres adultas em Bangladesh, demonstrando que o valor utilizado pela OMS 

possa estar subestimado.  

No Brasil, mais especificamente na Serra do Navio (Amapá), houve a 

contaminação da água por As devido à atividade mineradora. Os valores 

encontrados na água potável, excetuando-se os valores nos pontos de rejeição da 

mineradora, foram em torno de 8,43 µg/L, ficando abaixo do valor máximo 

determinado na legislação brasileira que é de 10 µg/ L (SANTOS et al. 2003). Porém 

esta avaliação sem a determinação das espécies químicas do metalóide que 
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estavam presentes na água pode estar subestimada, pois, como mencionado 

anteriormente, existem diferenças nas toxicidades destas formas químicas (BORBA 

et al., 2009). 

 

1.4.2 As e alimentos  

 

O consumo de alimentos contaminados com o semimetal representa outra 

importante fonte de exposição (MEHARG et al., 2013; BATISTA et al., 2012).  Esta 

contaminação pode decorrer, por exemplo, da utilização de praguicidas em lavouras. 

No Brasil o herbicida monosódiometil-arsonato, que possui As como um dos 

principais constituintes de sua formulação, é utilizado em lavouras de café e cana-

de-açúcar (BRASIL, 2004). 

A utilização de medicamentos veterinários e aditivos em rações de compostos 

contendo As, entre eles o Roxarsone® (ácido arsanílico), para promover o 

crescimento e prevenção de doenças como disenteria em porcos, eram permitidos 

nos Estados Unidos pelo “Food and Drug Administration” (FDA) como aditivos de 

ração para suínos e aves com dosagens de 25 a 200 mg kg-1 SILBERGELD, 

NACHMAN, 2008). No entanto foram proibidos após estudos mostrarem a presença 

e aumento de As inorgânico em fígado de galinhas tratadas com o medicamento em 

relação a galinhas não tratadas (controle), sugerindo que o medicamento poderia 

contaminar a carne para o consumo humano (PENG et al. 2017). 

Uma importante fonte de As na dieta é a de alimentos de origem marinha 

como peixes, crustáceos e outros que contêm, em geral, altas concentrações de As 

orgânico (arsenobetaína, arsenoaçúcares e arsenolípidos) (NAVAS-ACIEN et al., 

2011). As algas marinhas absorvem arseniatos, forma predominante de As na água 
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de mar, similar ao fosfato, e o transformam em diferentes ribosídeos contendo As. 

Assim, provavelmente, os organismos marinhos adquirem As inorgânico através da 

cadeia alimentar e o transformam em AsB, via metilação do MMA e DMA 

(PETROPULU, VARSAMIS e PARISSAKIS, 1997). Por outro lado, estudos que 

avaliaram a urina de indivíduos que consumiram frutos do mar não detectaram a 

presença de As inorgânico, sugerindo que a arsenobetaína e arsenocolina, 

encontradas em alimentos de origem marinha não são biotransformadas, sendo 

excretadas inalteradas na urina. (NAVAS-ACIEN et al., 2011). 

 

1.4.2.1 As e arroz 

 

Atualmente, a exposição ao As através do consumo de arroz vem sendo 

amplamente estudado, tendo em vista a importância desse alimento para a 

população, tanto do Brasil como de vários países na América do Sul e Central, Ásia 

e África (CASCIO et. al, 2011; BATISTA et al., 2011, SEGURA et al. 2016; ADEYEMI 

et al. 2017; SOUZA et al. 2014; MEHARG et al., 2013). O arroz é o terceiro cereal 

mais consumido no mundo apenas atrás do milho e do trigo, chegando a mesa de 

mais de 50% da população mundial (EMBRAPA, 2013). 

A planta do arroz (Oryza sativa L.) é uma monocotiledônea da família das 

Poaceae (gramíneas) (EMBRAPA 2013). A morfologia da planta é de fundamental 

importância para a compreensão da relação As e arroz. A planta do arroz se divide 

em quatro partes principais: raiz, folhas, caule (colmo) e a panícula, sendo esta uma 

inflorescência particular desta planta onde se formam os grãos, localizada sobre o 

último entrenó do caule e precedida pela folha-bandeira (Figura 3) (EMBRAPA 

2013). Em relação à morfologia do grão, da parte externa para a parte interna tem-
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se a seguinte ordem: casca, pericarpo, tegumento, nucelo, aleurona, endosperma e 

embrião (Figura 3).  

Após a colheita, os grãos maduros podem sofrer diferentes tipos de 

beneficiamento. O arroz integral é o grão que não sofreu o processo de polimento, ou 

seja, a retirada da parte que recobre o grão que vai do pericarpo até a aleurona 

(também chamado farelo). Já o arroz parboilizado (do inglês “partial boiled”) é aquele 

parcialmente cozido com a casca, onde o grão absorve nutrientes da casca como 

elementos químicos e vitaminas. O arroz polido que é o mais consumido é aquele cuja 

casca é retirada que vai do pericarpo até a aleurona (GOMES et al., 2004). 

 

Figura 3: Principais partes da planta do arroz (Oryza sativa L.) 

 

Legenda: 1: panícula; 2: colmo (caule); 3: folha; 4: raiz; 5: casca; 6: pericarpo; 7: tegumento; 8: 
nucelo; 9: aleurona; 10: endosperma; 11: embrião; 12: farelo (Adaptada de Gomes et al. 2004). 
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O Brasil é o país não asiático mais importante produtor de arroz, chegando a 

mais de 50 kg de arroz/habitante/ano, 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, 2013; POF 2008/2009). A produção agrícola é de 

mais de 13 milhões de toneladas de arroz por ano, sendo os estados do Rio Grande 

do Sul e Santa Catarina, responsáveis por mais de 80% da produção nacional 

(GOMES et al., 2004; IBGE, 2013).  

O plantio do arroz pode ser realizado de duas formas: (i)- Pode ser cultivado em 

solo sem ser inundado por uma lâmina de água, chamado plantio sequeiro (também 

chamado aeróbico ou terras altas) ou (ii)- Plantado com o solo inundado (com lâmina de 

água), chamado cultivo irrigado (também chamado anaeróbico, terras baixas ou 

alagamento). Este último método é o mais utilizado, já que favorece a produtividade e, 

consequentemente, a absorção de elementos essenciais para a planta, no entanto 

também favorece a distribuição e absorção de As no solo (SCHOOF et al., 1999). 

Portanto, as plantas de arroz irrigado e o solo são submetidos a condições anaeróbicas 

que, juntamente com o excesso de água, resulta em maior mobilidade de elementos, 

sendo mais propenso à absorção e contaminação dos grãos (XIAO et al., 2004).  Além 

disso, a água utilizada para a irrigação (WILLIAMS et al. 2006) e o uso de praguicidas e 

fertilizantes pode contaminar as plantas aumentando a concentração do semimetal nos 

grãos (QUAZI;  SARKAR;  DATTA; 2013) 

Estudos têm demonstrado que o arroz e produtos relacionados a este grão são 

as maiores fontes de exposição humana a este elemento em populações não expostas 

diretamente ao As presente na água (MONDOL, POLYA, 2008; RAHMAN et al., 2009; 

BATISTA et al., 2011). As pesquisas envolvendo o elemento As no arroz iniciaram-se 

em 1999 a partir de um estudo da concentração de As em alimentos da cesta básica 
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nos Estados Unidos. Este estudo revelou altas concentrações de As inorgânico no arroz 

quando comparado a outros alimentos como por exemplo trigo e cevada (SCHOOF et 

al., 1999). Além disso, estudos tem demonstrado que as espécies predominantes no 

grão de arroz são as espécies inorgânicas do semimetal (As5+ e As3+), justamente as 

consideradas formas mais tóxicas (ZAVALA et al. 2008; MEHARG et al. 2008). 

No Brasil, Batista et al. (2011) determinou a concentração de As 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. Os 

níveis de As total nas amostras brasileiras de arroz variaram de 107 a 427 ng/g, com 

uma média de 222 ng/g, Além disso, as espécies de As mais encontradas na maioria 

das amostras foram, em ordem decrescente, As3+ (39,7%), DMA (38,7%), As5+ (17,8) e 

MMA (3,7%). Este estudo demonstrou que as formas mais tóxicas (As3+ e As5+), 

correspondem a 57,5 % do total deste elemento presente no arroz, permitindo concluir 

que o arroz brasileiro representa uma fonte de exposição ao As significativa. 

Diante da gama de efeitos tóxicos relatados decorrentes da exposição ao As 

e da sua presença nos grãos de arroz, diversos órgãos como a Food and Agriculture 

Organization (FAO) da Organização Mundial de Saúde (WHO), a United States Food 

and Drug Administration (FDA), a Food Standards Agency (FSA) e a European Food 

Safety Authority (EFSA) estão em intensa discussão sobre a concentração de As 

seguras à saúde humana (SOUZA et al., 2015). A FAO/WHO tem recomendado uma 

ingestão semanal tolerável provisória (PTWI) não mais que 15 µg de As inorgânico 

por quilo corpóreo.  

A última reunião do Codex que ocorreu em Genebra em 2014 resultou em um 

valor preliminar para o nível máximo de As inorgânico em arroz polido de 200 ng g-1 
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(FAO,2014). De acordo com a FAO / CODEX, os países devem realizar a 

especiação química para concentrações de As total quando as concentrações nas 

amostras forem > 200 ng/g. Por outro lado, se a concentração de As total 

encontrada for menor do que o valor sugerido máximo, nenhum outro teste é 

necessário (FAO, 2014). 

 

1.5 Bioacesssibilidade e Biodisponibilidade 

 

Outra questão importante a considerar é a bioacessibilidade e biodisponibilidade 

de As e suas espécies sobre a avaliação do risco de ingestão através do consumo de 

arroz (ALAVA et al., 2013; ALAVA et al., 2015; SUN et al., 2012). 

Segundo o Conselho Nacional de Pesquisa (NRC) dos Estados Unidos a 

"biodisponibilidade" é definida como a fração de dose de um contaminante que 

atinge a circulação sistêmica (NRC, 2003; ROSTAMI, JUHASZ, 2011), ou seja, é a 

porção do analito contido no alimento ingerido que será absorvido pelo intestino e 

que subsequentemente alcança o sistema circulatório para ser redistribuído por todo 

o organismo. O analito quando levado ao fígado é biotransformado podendo exercer 

os efeitos tóxicos (KOCH et al., 2007; BOLAN et al. 2017).  

A bioacessibilidade é um teste in vitro ou in vivo usado para prever a 

biodisponibilidade, fornecendo informações acerca da fração dos elementos 

químicos que são liberados da matriz (alimento) no trato gastrointestinal, tornando-

se disponível para absorção intestinal (KOCH et al., 2011).  

 Recentemente, Islam et al. (2017) utilizando-se de um modelo in vivo, avaliou 

a biodisponibilidade do As em diferentes cultivares (genótipos diferentes) plantados 

em  regiões contaminadas em Bangladesh e demonstrou uma variação entre 25% e 
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94% na biodisponibilidade do elemento tóxico, demonstrando que o genótipo do 

cultivar influencia neste parâmetro. Embora extremamente relevante a necessidade 

em saber a bioacessibilidade e biodisponibilidade do As no arroz, estudos que 

avaliam estes parâmetros em cultivares brasileiros ainda permanecem escassos. 

 

1.6 Estudos toxicológicos em contaminantes de alimentos 

 

Ao longo dos últimos anos, fatores como o aumento na produção de 

alimentos, a crescente globalização dos produtos, a utilização de equipamentos e 

procedimentos para armazenamento em grande escala; e poluições crescentes em 

todos os compartimentos ambientais estão aumentando o risco de exposição a 

elementos tóxicos através da ingestão de alimentos (NACANO et al. 2014; 

NASREDDINE E PARENT-MASSIN, 2002). 

Ciminelli e colaboradores (2017) avaliaram a concentração de As em 

diferentes alimentos da cesta básica brasileira vendida em supermercados, entre 

eles, o arroz e feijão que são os alimentos mais consumidos na dieta do brasileiro. 

Seus resultados demonstraram que o consumo destes dois alimentos contribui entre 

67% e 90% da ingestão de As total na dieta. Outra recente e importante avaliação foi 

a determinação das concentrações de As total e suas espécies em cultivares 

plantados pelo método orgânico e convencional vendidos em supermercados 

brasileiros. Além disso, não foram encontradas diferenças estatísticas na 

concentração de As total no arroz orgânico quando comparado ao arroz 

convencional (SEGURA et al. 2016).  

Apesar do crescente número de estudos com a finalidade de identificar e 

quantificar elementos tóxicos em alimentos como o As, pouco se sabe sobre as 
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concentrações de As em amostras de cultivares de arroz brasileiro, tampouco sobre 

a quantidade de As presente no arroz que é absorvida pelo organismo a partir da 

ingestão deste alimento (BATISTA et al., 2011). 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 do semimetal em alimentos são escassos, mas de extrema 

importância. 

Nota-se também, que apesar de vários estudos toxicológicos do As e suas 

espécies demonstrando que o metaloide seja capaz de promover disfunção 

mitocondrial e estresse oxidativo, não se sabe até o momento quais seriam as 

consequências do consumo do arroz contendo As sobre estes parâmetros.  

Portanto, embora já descrito na literatura que a identificação e a quantificação 

das formas do As são determinantes na avaliação de sua real biodisponibilidade e 

toxicidade, estudos mais concretos da sua bioacessibilidade em alimentos e um 

maior entendimento dos seus mecanismos de toxicidade em decorrência do 

consumo de arroz, são necessários. Neste contexto, dois estudos foram propostos 

nesta tese, divididos em dois capítulos. 

Capítulo I: Avaliação da bioacessibiliadade in vitro de As em arroz e a 

distribuição do semimetal em tecidos de camundongos Swiss expostos pela dieta. 

Capítulo II: Avaliação de parâmetros redox em fígado e alterações 

mitocondriais em músculo e fígado de camundongos Swiss decorrente do consumo 

de arroz contendo As. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONCLUSÃO GERAL 
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Até o presente momento este é o primeiro trabalho onde plantou-se o arroz 

para mimetizar uma dieta para camundongos contendo arroz com diferentes 

concentrações de As. Em seguida, o estudo de bioacessibilidade de As neste arroz, 

mostrou que as espécies mais bioacessíveis são as formas inorgânicas, 

consideradas mais tóxicas. Destacando-se o As5+, um inibidor da fosforilação 

oxidativa. Observou-se também uma ampla distribuição do semimetal nos tecidos 

dos camundongos Swiss.  Foi realizado um estudo para verificar possíveis 

alterações na respiração de tecidos permeabilizados e alterações nos parâmetros 

redox, onde não se observou diferenças na respiração mitocondrial de músculo e 

fígado entre os grupos estudados. No entanto, houve uma maior formação de EROs 

no fígado dos animais que consumiram uma maior concentração de As na presença 

de piruvato. Ainda, a diminuição na atividade antioxidante e maior peroxidação 

lipídica foi observada nos animais expostos ao As pelo arroz na maior concentração 

contido na dieta, demonstrando que a concentração de arroz comumente consumida 

pode levar a alterações nos parâmetros redox em hepatócitos. 

Tomados em conjunto, esses resultados abrem novos horizontes e perguntas 

sobre os possíveis efeitos gerados pelo consumo de arroz contendo As, uma vez, 

que as formas inorgânicas mais tóxicas estão bioacessíveis e o consumo de arroz 

com arsênio em valores comumente encontrados no grão está associado a 

desequilíbrio na homeostase redox.  
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