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RESUMO 

 
 

As alterações do equilíbrio ecológico e o impacto da atividade humana sobre o 

ecossistema terrestre começaram a se transformar em assunto de preocupação durante a 

década de 60, ganhando dimensões políticas a partir da década de 70 e sendo hoje um dos 

assuntos mais polêmicos do mundo. Na história do Brasil, um dos fatores primordiais 

para essa alteração ambiental tem importantes capítulos contados pelos esforços de 

exploração da terra ligados à atividade mineradora. Diatene do exposto, o presente 

trabalho teve como objetivo o isolamento a identificação e a caracterização de bactérias 

resistentes ao arsênio (As) presentes em amostras de solo, coletadas ao longo do Córrego 

Rico, no município de Paracatu/MG. Visando uma potencial aplicação na biorremediação 

de ambientes contaminados. O estudo utilizou a técnica da Espectrometria de Massas com 

Plasma Acoplado Indutivamente (ICP-MS). O estudo teve início com análise química do 

solo do qual foram isoladas bactérias, posteriormente testadas quanto sua tolerância ao 

As. As mais resistentes, foram identificadas e seu crescimento avaliado em meio contendo 

concentrações variadas de As. O meio onde as bactérias foram cultivadas e o interior das 

mesmas, forneceram dados para identificar a quantidade e a forma químicas de As 

presente no meio, na tentativa de observar se a bactéria seria capaz de causar alteração do 

metal e qual seria o mecanismo que o metabolismo das mesma utilizaria parra 

biorremediar o mesmo do meio ambiente. Foi possível isolar e identificar bacterias 

classificadas como Lysinibacillus boronitolerans e Bacillus cereus e identificar sua 

resistência após incubação na presença de espécies de As (III) e As (V). A quantificação 

das espécies foi feitas através do acoplamento da Cromatografia Líquida de Alta 

Eficiência (LC) acoplado à Espectrometria de Massas com Plasma Acoplado 

Indutivamente (ICP-MS). Diante dos resultados obtidos, ficou claro que as estirpes não 

utilizavam da ação de Exopolissacarídeos para complexação do metal, nem da enzima 

arsenito-oxidase como processo de remediação, porém, devido a evidencias de Inter 

conversão das formas de As (III) e As(V). Foi confirmada utilização de outras formas 

dessa transformação. É possível que estejam presentes genes do complexo ars, capazes 

de expressar proteínas de membrana como canais de passagem desse metal, assim como 

de proteínas capazes de reduzir o arsenato como parte do processo de metilação e assim 

volatilizar parte do metal em um processo de desintoxicação. 
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ABSTRACT 
 
 

The changes in the ecological balance and the impact of human activity on the terrestrial 

ecosystem began to become a subject of concern during the 1960s, gaining political 

dimensions from the 1970s and today being one of the most controversial issues in the 

world. In the history of Brazil, one of the fundamental factors for this environmental 

change has important chapters counted by the efforts of exploration of the earth connected 

to the mining activity. Diatene of the above, the present work had the objective of isolating 

the identification and characterization of arsenic resistant bacteria (As) present in soil 

samples, collected along the Rico Stream, in the city of Paracatu / MG. Aiming for a 

potential application in bioremediation of contaminated environments. The study used the 

technique of Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry (ICP-MS). The study 

started with a chemical analysis of the soil from which bacteria were isolated and later 

tested for their tolerance to A. The most resistant were identified and their growth was 

evaluated in medium containing varied concentrations of A. The medium where the 

bacteria were cultured and inside the same, provided data to identify the quantity and the 

chemical form of As present in the medium, in the attempt to observe if the bacterium 

would be able to cause alteration of the metal and what would be the mechanism that the 

metabolism of the same would use for biorremediar the same of the environment. It was 

possible to isolate and identify bacteria classified as Lysinibacillus boronitolerans and 

Bacillus cereus and to identify their resistance after incubation in the presence of As (III) 

and As (V) species. The quantification of the species was done through the coupling of 

the High Performance Liquid Chromatography (LC) coupled to the Inductively Coupled 

Plasma Mass Spectrometry (ICP-MS). In view of the obtained results, it was clear that 

the strains did not use the action of Exopolysaccharides to complex the metal, nor of the 

enzyme arsenite oxidase as a remediation process, however, due to evidence of 

Interconversion of As (III) and As ( V). Use of other forms of this transformation has been 

confirmed. It is possible that ars complex genes are present capable of expressing 

membrane proteins as passageways of that metal as well as proteins capable of reducing 

arsenate as part of the methylation process and thus volatilizing part of the metal in a 

detoxification process. 

Keywords : Bioremediation, mining, arsenic bacteria and soil, especiation. 
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1 INTRODUÇÃO 

As alterações do equilíbrio ecológico e o impacto da atividade humana sobre o 

ecossistema terrestre começaram a se transformar em assunto de preocupação durante a 

década de 60, ganhando dimensões políticas a partir da década de 70, e é hoje um dos 

assuntos mais polêmicos do mundo. Não é mais possível implantar qualquer projeto ou 

discutir qualquer planejamento sem considerar o impacto sobre o meio ambiente 

(LUNARDI et al., 2014). 

A poluição do solo e de sistemas aquáticos por metais tóxicos é um problema que 

afeta a qualidade do meio ambiente e constitui risco eminente de intoxicação ao homem. 

As ações antrópicas são responsáveis por adições de até 1,16 milhões de toneladas de 

metais por ano em ecossistemas terrestres e aquáticos no mundo (NRIAGU; PACYNA, 

1998). No Brasil, a mineração de níquel, ouro, ferro e de outros metais de interesse 

comercial têm contribuído com a liberação de rejeitos que se constituem como uma das 

principais formas de contaminação do solo e da água. Dentre os constituintes destes 

rejeitos, destaca-se uma alta concentração de arsênio (As) que pode estar presente. O 

aumento nas concentrações deste elemento no solo e nos efluentes próximos a zonas de 

mineração pode estar relacionado com processos químicos e biológicos que controlam a 

solubilidade, a disponibilidade biológica e sua mobilidade (LUNARDI et al., 2014). 

Historicamente, o As está no topo da lista das substâncias mais perigosas para a 

saúde, classificado pela Agência para Substâncias Tóxicas e Registro de Doenças do 

Departamento de Saúde dos Estados Unidos. Esta lista é revisada e publicada de dois em 

dois anos no site da agência (ASSIS, 2010; ATSDR 2017; World Heath Organization, 

2010). É um elemento traço que existe tanto de forma natural quanto em processos 

antropogênicos (KALANTZI et al., 2016), sendo apontado como um dos maiores fatores 

de contaminação da água potável (JOHNSTON et al., 2010; van HALEM et al., 2010). A 

Organização Mundial da Saúde recomenda um limite máximo de 10 µg l-1 de As. 

A ingestão continua de água contaminada por As pode levar a doenças como 

arsenicoses, câncer de bexiga, pele, pulmões, rins, hiperpigmentação, distúrbios 

circulatórios, e dano neurológico, mesmo em concentrações aquosas baixas como 0,1 mg 

L− 1 (RAHMAN et al., 2010; FENDORF et al., 2010). Uma vez dentro da célula, cátions 

de arsênio tendem a se ligar à grupos sulfidrilas (SH) presentes no tecido queratinizado, 

como cabelo, pele e unha. Após interrupção da exposição, tanto o cabelo, quanto a unha 

e pele podem conter concentrações elevadas deste elemento, depois de normalizada a 

excreção pela urina (KATZUNG, 2003). Ao se vincular a grupos SH, esse metal pode 
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inibir a atividade de enzimas que regulam reações específicas no interior da célula, 

impedindo reações importantes ao funcionamento normal do metabolismo. 

Quando assimilado por organismos vivos, o As é biotransformado (CULLEN, 

2014; HUNT et al., 2014). Primeiramente, sofre reações de redução, que mais tarde levam 

à metilação e o tornam menos tóxico. Também pode ocorrer a conjugação com a 

glutationa no fígado, para formar metabólitos mais polares para excreção (processo de 

desintoxicação) (CULLEN, 2014; HUNT et al., 2014). Na base celular, pode interferir na 

atividade da metiltransferase e na fosforilação oxidativa, e competir com o fósforo nas 

reações metabólicas (LOMAX et al., 2012). É um elemento que tem facilidade de 

bioacumular em organismos vivos (LOMAX et al., 2012; CULLEN, 2014; HUNT et al., 

2014) 

As atividades da mineração são as principais fontes antropogênicas de liberação 

de As para o meio ambiente (ASSIS, 2006). O As apresenta potencial de associação a 

aproximadamente 200 tipos de minerais diferentes, entre elas pode-se ter 60% como 

arsenato; 20% como arsenosulfetos e associado a Ferro (Fe), chumbo (Pb), cobre (Cu), 

Prata (Ag) e Tálio (Tl), e o restante como arsenitos, arsenoaçúcares e arsenolipídeos, 

óxidos e As elementar (ASSIS, 2006). Aproximadamente 99% do As no ambiente está 

associado a rochas e minerais, apresentando uma alta afinidade com o enxofre, o que 

resulta em uma baixa mobilidade para outros compartimentos ambientais (MANDAL & 

e SUZUKI, 2002; FIGUEIREDO, 2010). Seu mineral mais comum é a arsenopirita, 

geralmente associada a mineração do Ouro (Au) e (Ag) (MANDAL & e SUZUKI, 2002; 

Andrade, 2015). É liberado das rochas mineralizadas quando a arsenopirita é oxidada pelo 

oxigênio (O2) através de processos bióticos ou abióticos (RODRIGUES, 2010). 

No Brasil, uma das áreas que apresenta alta concentração do As é o Quadrilátero 

Ferrífero no estado de Minas Gerais (BUNDSCHUH et al., 2012) onde o aumento das 

concentrações de As na água e nos sedimentos está relacionado ao elemento liberado pelas 

atividades de mineração. Além dessa região, outras áreas - como o Vale do Ribeira 

(Paraná e São Paulo) (REZENDE, 2003), Santana (Amapá) (FIGUEIREDO et al., 2007; 

RODRIGUES, 2010). (CPRM 2003) e Paracatu (MG) (CPRM, 2003; ANDRADE et al., 

2012; REZENDE, 2011) também apresentaram alta concentrações de As na água e/ou 

sedimentos. A região de Paracatu é conhecida como Morro do Ouro (ALMEIDA, 2009; 

MULLOLLAND, 2009). Nesta região, há uma grande exploração mineral de ouro, na 

região do Córrego Rico, e ao mesmo tempo há uma ocorrência natural de arsenopirita. 
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(SANTOS, 2012; MELLO et al., 2006; MONTEIRO et al., 2006; ANDRADE et al., 

2008). 

O arsênio pode ser encontrado em diversos estados de oxidação, o que influencia 

em sua toxicidade, transformando-se através da ação de microrganismos, das mudanças 

nas condições geoquímicas do solo, ou através do envolvimento em outros equilíbrios que 

são afetados pela presença de íons ou compostos no ambiente (como Fe ou sulfetos) 

(ASSIS, 2006). As formas inorgânicas desse metal são mais tóxicas do que as espécies 

orgânicas, sendo o arsenito (AsO3
3-) aproximadamente 100 vezes mais tóxico que o 

arsenato (AsO4
3-) (TUZEN et al., 2010). 

Dentre as possíveis técnicas de tratamento, aplicáveis na descontaminação de 

áreas afetadas pelo arsênio, merecem especial atenção os tratamentos biológicos, uma vez 

que podem ser empregados para vários tipos de resíduos orgânicos e inorgânicos (TUZEN 

et al., 2010). Além disso, pelo fato de serem processos naturais, supostamente não 

acarretariam nenhum impacto adicional e poderiam ser realizados a um baixo custo, 

quando comparados aos processos convencionais (CHIRAKKARA; CAMESELLE; 

REDDY, 2016). O uso de microrganismos como ferramenta para a remediação de 

ambientes contaminados é chamado de biorremediação. 

São diversos os mecanismos microbianos de remoção do arsênio, que podem 

ocorrer por adsorção, desmetilação, biometilação, complexação, coprecipitação, e 

processos de oxido-redução (TEWARI et al., 2016; BOLAN et al., 2014). Deste modo, a 

utilização de bactérias no processo de biorremediação de ambientes contaminados com 

metais tóxicos tem despertado um interesse tanto acadêmico como de empresas ligadas 

ao ramo da mineração e metalurgia, uma vez que as bactérias apresentam uma ampla 

diversificação metabólica, possibilitando inúmeros estudos relacionados a esse grupo. 
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2 OBJETIVOS 
 

2.1 Geral 
 

O presente trabalho teve como principal objetivo o isolamento, a identificação e a 

caracterização de bactérias resistentes ao Arsênio presentes em amostras de solo coletadas 

ao longo do Córrego Rico no município de Paracatu/MG, visando uma potencial aplicação 

na biorremediação de ambientes contaminados, utilizando a técnica da Espectrometria de 

Massas com Plasma Acoplado Indutivamente (ICP-MS). 

2.2 Específicos 
 

1 – Isolar bactérias presentes em amostras de solo coletadas ao longo do Córrego Rico no 

município de Paracatu/MG. 

2- Testar a capacidade de crescimento desses isolados durante o cultivo em meio contendo 

arsênio com concentrações crescentes de Arsênio. 

3 – Identificar os isolados com crescimento potencial em altas concentrações de arsênio 

por meio do sequenciamento do gene 16S rRNA. 

4 –Avaliar a capacidade dos isolados bacterianos em oxidar o arsênio. 
 

5- Determinar a concentração de As nos isolados de bactérias, no solo, nos 

exopolissacarídeos, bem como no meio de crescimento dos microrganismos. 

6- Avaliar a capacidade das bactérias isoladas em acumular arsênio na célula e nos 

exopolissacarídeos. 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

3.1 Arsênio, história e propriedades  

O As vem da palavra persa zarnikh, que significa amarelo (literalmente “cor de 

ouro”). Também tem origem no grego e no latim como arsenikos e arsenicum, de onde se 

deriva o termo em português arsênico ou arsênio. É encontrado na natureza, pelo homem 

desde a antiguidade. Aristóteles faz referência ao sandarach (trissulfeto de arsênio) no 

quarto século antes de Cristo. No séc. I d.C. (PINTO et al., 2015; PHAN et al., 2015). 

Plínio afirmou que o sandarach podia ser encontrado nas minas de ouro e prata e que o 

trióxido de arsênio é composto da mesma matéria que o sandarach. No séc. XI, ficaram 

conhecidas três espécies de As: o branco, o amarelo e o vermelho, chamados, 

respectivamente, de trióxido de As, trissulfeto de As e sulfureto de As (realgar) (PHAN 

et al., 2015). 

Na era vitoriana, o "arsênio" (As branco ou trióxido de As (As2O3) era misturado 

com vinagre e giz e comido pelas mulheres para melhorar a aparência de seus rostos, 

deixando sua pele mais pálida para mostrar que não trabalhavam nos campos. Porém, foi 

com o uso acidental de arsênio, na adulteração de gêneros alimentícios, gerando 

intoxicação por doce de Bradford, em 1858, resultando em aproximadamente 20 mortes, 

que a toxicidade desse elemento ficou conhecida (ROSAS-CASTOR et al., 2014). 

Como os sintomas do envenenamento por As eram mal definidos, ele era 

frequentemente usado para assassinato, até o advento do teste de Marsh, que é um teste 

químico sensível para a sua presença. Outro teste menos sensível, porém, mais geral, é o 

teste de Reinsch. Devido ao seu uso pela classe dominante para matar uns aos outros e 

sua potência e discrição, o As foi chamado de Veneno dos Reis e Rei dos Venenos 

(ROSAS-CASTOR et al., 2014). 

Durante o século XI, o arsênio era também frequentemente incluído no bronze, o 

que tornava a liga mais dura (o chamado "bronze arsênico"). Acredita-se que Albertus 

Magnus (Alberto, o Grande, 1193–1280) tenha sido o primeiro a isolar o elemento de um 

composto em 1250, aquecendo sabão juntamente com trissulfeto de As (BASU et al., 

2014; LOFRANO et al., 2016), no entanto, a documentação que deixou é considerada 

vaga e, só em 1649, Johann Schroder relatou claramente a preparação de arsênio metálico 

por redução de trióxido de arsênio com carvão. Trinta e quatro anos mais tarde, N. Lemery 

também observou a possibilidade de produção de arsênio metálico por aquecimento de 

trióxido de arsênio com sabão e potássio. No séc. XVIII, as propriedades do arsênio 



16 
 

"metálico" eram já suficientemente conhecidas para classificá-lo como semimetal (BASU 

et al., 2014). O líquido fumegante de cadete (cacodil impuro), frequentemente 

reivindicado como o primeiro composto organometálico sintético, foi obtido em 1760 por 

Louis Claude Cadet de Gassicourt pela reação de acetato de potássio com trióxido de As 

(SHARMA et al., 2014). 

 
3.1.1 Distribuição de arsênio no ambiente 

 
 

O As pode ser obtido por meio de fontes naturais e antropogênicas. Embora se 

encontre naturalmente distribuído na crosta terrestre, solo, sedimentos, água e seres vivos, 

as fontes antropogênicas são os maiores responsáveis pela contaminação pelo arsênio 

comparado a outras fontes (BUNDSCHUH et al., 2012). 

De forma natural, os metais podem ser encontrados nos solos a partir de processos 

de formação deles, principalmente associadas a fenômenos geotermais e vulcânicos, 

sendo que essa formação juntamente com as condições físico-químicas do ambiente é 

responsável pela concentração desse elemento tanto no solo quanto em outras regiões do 

meio ambiente. São fontes naturais, o intemperismo das rochas, atividades biológicas e 

emissões vulcânicas (ALONSO et al., 2014). Naturalmente, o As existe como constituinte 

de uma variedade de outros minerais, encontrando-se principalmente na forma de 

arsenopirita (FeAsS). O As presente naturalmente no solo sem interferência antrópica 

resulta, também, essencialmente de constituintes das partes sólidas da rocha-mãe. As 

concentrações de arsênio na crosta terrestre são de aproximadamente 2 mg kg-1, podendo, 

no entanto, ser bastante superiores a esse valor em rochas ígneas e metamórficas 

(SMEDLEY & KINNBURGH, 2002). De fato, um grande número de minerais (mais de 

200) contém arsênio, sendo a sua decomposição uma fonte importante dele. 

De um modo geral, as rochas apresentam teores variados de As. As concentrações 

em rochas ígneas dependem da origem do magma, com teores médios entre 1,5 e 5,9 mg 

kg-1. As rochas metamórficas apresentam concentrações que refletem suas precursoras 

ígneas e sedimentares, com teores inferiores a 5 mg kg-1. No Brasil, no Vale do Ribeira, 

região de Piririca, localizam-se mineralizações auríferas associadas a veios de quartzo e 

sulfetos, hospedados em rochas metabásicas, com teores de arsênio de até 9% no minério 

(ROSA, 1999). As rochas sedimentares têm valores superiores à média da crosta terrestre, 

pois funcionam como filtros das soluções geradas pelo intemperismo da crosta superficial. 

A tendência de concentração nas rochas sedimentares depende da proporção 
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de sulfetos, óxidos, matéria orgânica e argilominerais presentes nos sedimentos 

(FERREIRA, 2014). 

Toneladas de As são liberadas para o ambiente por ano, das quais 60% são de 

origem natural principalmente das erupções vulcânicas (WHO, 2001), o restante vem de 

fontes antropogênicas. 

As principais fontes antropogênicas de As provém da mineração e da indústria 

metalúrgica, embora a queima de combustíveis fósseis também seja uma importante fonte 

de contaminação atmosférica (BUNDSCHUH et al., 2012). A inserção pode ser feita, 

também, pelo descarte de materiais ou até mesmo por vazamentos de substâncias 

químicas advindas dessas atividades. Fontes antropogênicas de contaminação do solo são 

resultante da fundição de metais não ferrosos, da produção de energia pela combustão de 

26 fósseis ou carvão, da produção e do uso de agrotóxicos arseniais, da preservação da 

madeira, fertilizantes fosfatados, atividades de mineração, resíduos industriais e 

atividades relacionadas (ALONSO et al., 2014; ROY et al., 2015). Segundo Papassiopi et 

al. (1999) a entrada de metais no solo pode ser definida como contaminação e pode ocorrer 

principalmente em processos de atividade de mineração. 

O As encontra-se amplamente presente em água, desde rios, lagos e estuários, 

oceanos e águas subterrâneas e até na precipitação, podendo a sua concentração variar 

entre valores baixos (<0,005 μg L-1) e valores extremamente elevados (1058000 μg L-1). 

 
3.1.2 Características e formas químicas de arsênio 

 
 

O As é um elemento cinza-prata ou branco, brilhante, quebradiço, cristalino e de 

aparência metálica. Pode existir em três formas alotrópicas: cinza (alfa), preto (beta) e 

amarelo (gama). O As cinza metálico é a mais estável e um bom condutor de calor; porém, 

um péssimo condutor elétrico. Sua densidade é de 5,73 g/cm³ e perde o brilho metálico 

quando exposto ao ar. O As amarelo é obtido quando o vapor de arsênio é resfriado 

rapidamente. É extremamente volátil e mais reativo que o arsênio metálico, apresentando 

fosforescência a temperatura ambiente (SHARMA et al., 2014). 

O gás de As é constituído por moléculas tetraédricas de As4. Apresenta uma 

densidade aproximada de 1,97 g/cm³. Exposto a luz ou ao calor reverte à forma estável 

(cinza). Também se denomina arsênio amarelo o mineral trissulfeto de arsênio. O As 

negro de estrutura hexagonal e densidade 4,7g/cm³ possui propriedades intermediárias 

entre as formas alotrópicas descritas. É obtido da decomposição térmica da arsina ou 
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resfriando lentamente o vapor de As. À pressão atmosférica, o arsênio sublima a 613ºC, 

e a 400ºC queima com chama branca, formando o sesquióxido (4O6). Reage 

violentamente com o cloro e se combina, quando aquecido, com a maioria dos metais para 

formar o arsenito correspondente, sendo que reage, também, com o enxofre. 

(CHAYAPONG et al., 2016). Ele não reage com o ácido clorídrico em ausência de 

oxigênio, porém reage com o ácido nítrico aquecido, estando concentrado ou diluído, com 

outros oxidantes como o peróxido de hidrogênio, o ácido perclórico e outros. É insolúvel 

em água, porém muitos de seus compostos são solúveis. 

O As oxida-se com a umidade e cobre-se rapidamente de uma camada de anidrido 

arsenioso (As2)3. Queima com o oxigênio, originando fumaça tóxica e pode reagir 

violentamente em presença de agentes oxidantes (CHAYAPONG et al., 2016). 

Esse elemento possui apenas um isótopo estável (As75) e é o 20º elemento natural 

mais abundante na crosta terrestre, embora seja ainda mais abundante na crosta 

continental superior e geralmente abundante em xistos, com concentrações elevadas 

associadas em depósitos de minérios hidrotermais e depósitos de linhito (BOWELL et al., 

2014; ROY et al., 2015). O As apresenta alta toxicidade para a saúde humana e animal e 

está extensamente distribuído na atmosfera, hidrosfera e biosfera, sendo associado tanto 

a fontes naturais, como mencionado anteriormente, quanto antropogênicas. 

 
3.1.3 Ciclo biogeoquímico do arsênio 

 
 

O As tem um ciclo biogeoquímico que envolve diversos processos físico-químicos 

tais como oxirredução, precipitação/solubilização e adsorção/dessorção; bem como 

biológicos observados na figura 1. Em estudos sobre áreas contaminadas, é interessante 

não apenas avaliar as concentrações totais de metais ou ametais nos compartimentos 

ambientais, mas verificar a mobilidade e/ou biodisponibilidade dos elementos 

potencialmente tóxicos (SOARES, 2011). A mobilização do As pode ocorrer por meio de 

uma combinação de processos naturais, tais como reações de intemperismo, atividade 

biológica, emissões vulcânicas e, também, por atividades antropogênicas como já 

mencionado acima (HAFEZNEZAMI et al., 2016). 
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Figura 1- Ciclo biogeoquímico do arsênio 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fonte: Ciclo do As (Tavares, 2010). 
 

 
A desordem no ambiente pela poluição, causada pelo As, é classificada como 

questão crítica em função de sua alta toxicidade e elevados níveis encontrados dos 

contaminantes. Uma maior compreensão do comportamento desse elemento nos 

ambientes é de urgência e de grande importância. Processos químicos, físicos e 

biogeoquímicos sobre o pH e as condições redox controlam a biodisponibilidade e 

mobilidade desse elemento nos compartimentos. Assim, diferentes espécies de As estão 

concomitantes nos ambientes (ISSA et al., 2011). 
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3.1.4 Mobilidade do arsênio 
 
 

A mobilização do As pode ocorrer por meio de uma combinação desses processos 

naturais e também por atividades antropogênicas (WAI; WU; LI; JAFFE & PERRY, 

2016). 

Em algumas partes do mundo, há ocorrência natural de arsênio na água, onde 

predominam os compostos inorgânicos. A presença natural de arsênio na água está 

associada ao ambiente geoquímico e depósito vulcânico (JAIN et al., 2000; KORTE & 

FERNANDO, 1991). 

O As ocorre na natureza em diferentes estados de oxidação, como arsenato (5+), 

arsenito (3+), arsina (3-) e metálico (0). Os complexos de As (5+) e As (3+) são as espécies 

mais solúveis e as mais abundantes no solo (SAKUMA et al., 2012). A presença e as 

quantidades relativas das diferentes formas de As variam com o pH, potencial redox, 

composição e textura do solo e presença de microrganismos (TUPERINEM et al., 2014). 

O pH e o potencial redox são importantes na avaliação do destino de As no solo. 

Em condições oxidantes, o arsenato predomina, e a mobilidade de As é baixa. À medida 

que aumenta o pH ou o potencial redox diminui, o arsenito predomina. A forma reduzida 

de As está mais sujeita à lixiviação devido à sua maior solubilidade. Nas condições de 

solo com muita Matéria Orgânica (MO), temperatura e umidade adequadas e outras 

condições favoráveis à atividade microbiana, a sequência de reação ocorre no sentido da 

metilação e da volatilização. Arsenito pode ser oxidado a arsenato e os óxidos de 

manganês são apontados como os principais receptores de elétrons nessa reação de 

oxidação (TARVAINEN et al., 2013). 

O As é um elemento da famila do nitrogênio (GOLDSCHMIDT, 1958). No solo, 

em condições óxicas, o As é encontrado na forma As5+, enquanto que o As3+é encontrado 

em condições anóxicas (MCBRIDE, 1994; SINGH et al., 2015). O controle da 

solubilidade do As na solução do solo em condições aeróbias é feito pelas formas 

Ca3(AsO4)2, Mg3(AsO4)2 e As2O5 e em condições anaeróbias, As, As2S3 e As2O3 (HAYES 

& TRAINA, 1998). O comportamento do arsenato no solo é semelhante ao do fosfato e 

vanadato (ROSA-CASTOR et al., 2014). O arsenato sofre adsorção em óxidos de Fe e 

Al, aluminossilicatos não cristalinos e, em menor extensão, em argilossilicatos. O 

arsenato é o ânion do ácido forte H3AsO4 (ácido arsênico) que possui valores de pKa 2,24; 

6,94 e 11,5; sendo adsorvido efetivamente em pH baixo (MCBRIDE, 1994). Os ânions 
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4 AsO2-, AsO4
3-, HAsO 2-e H2AsO3-são formas móveis de As, sendo sorvidas em pH entre 

7-9 (MCBRIDE, 1994). Essa variação pode ser observada na figura 2. O As3+ é 10 vezes 

mais tóxico que o As5+ (ROSAS-CASTOR et al., 2014). O As está classificado pela 

Agency for Toxic Substances and Disease Registry – ATSDR (ATSDR, 2017) em 

primeiro lugar como a substância mais perigosa à saúde humana. 

 
Figura 2 - Diagrama Eh e pH para diferentes espécies de arsênio a 25 ºC. 

 
 

 
Fonte: (SHARMA & SOHN, 2009). 

 
 

Os compostos solúveis de As, que dependem de seu estado de oxidação, são bem 

absorvidos pelas vias respiratórias e pelo trato gastrintestinal, sendo exemplo as formas 

inorgânicas, em especial o As. A maior parte do As inorgânico absorvido sofre metilação, 

principalmente no fígado, com excreção pela urina, juntamente com arsênio inorgânico 

residual (FLORA et al., 2014). A intoxicação traz efeitos, agudos ou crônicos, relativos 

ao tempo de exposição, ocasionando diferentes patologias (GHOSH & SIL, 2015; 

OSTRO et al., 2015). 
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3.2 Toxicidade do Arsênio  
 
 

A toxicidade de compostos de As é bastante conhecida e estudada, partindo de 

meados do tempo dos antigos romanos até a Idade Média. Esses compostos eram usados 

para fins terapêuticos, datando de 400 a.C. em que foram observados relatos de seu 

emprego por Hipócrates, Aristósteles, Dioscórides e Plínio. Desde então, o Arsênio vem 

sendo objeto de muitos estudos. É um elemento químico encontrado na natureza em forma 

de cristais, associado a subproduto de Ag, Co, Ní, Pb, Cu e Au, sendo seu consumo 

extremamente prejudicial à saúde humana (HUGHES et al., 2011). 

O As contamina água, solos e plantas. Em solos, o elemento pode causar 

problemas para a microbiota, interferir em diversos fatores e migrar para vegetais. Nas 

plantas, a contaminação por arsênio pode causar grandes prejuízos, como necrose celular, 

inibição de crescimento e até morte da planta (HASANUZZAMAN et al., 2015; CLAUS; 

GUILLOU; ELLERO-SIMATOS, 2017). O arsenato é um análogo do fosfato, nutriente 

essencial para plantas, podendo, assim, ser absorvido por translocadores de fosfato e 

interferir no metabolismo da planta (POIRIER & JUNG, 2015). 

O comportamento do As se aproxima de um verdadeiro agente tóxico. Promove o 

aumento da permeabilidade capilar, fragmentando da bainha de mielina e causando 

infiltração gordurosa no fígado. Os sinais e sintomas de toxicidade aguda podem 

apresentar quadros diferentes da toxicidade crônica, pois pode sofrer uma extensa 

metabolização após serem ingeridos (SHARMA et al., 2014). 

 
3.2.1 Risco de exposição ao arsênio 

 
 

De forma aguda, o As tem ação, principalmente, sobre o tubo digestivo (ação 

direta no caso de ingestão), sobre o fígado, rins e músculos cardíacos. Já em sua forma 

crônica, atua principalmente sobre os tecidos e sobre os nervos periféricos (polineurite 

arsênica) por sua afinidade com o sistema nervoso. Porém, pode provocar diversas outras 

patologias, como hiperpigmentação da pele, diarreias, hemorragias, anemia, dores de 

cabeça, entre outros (RODRIGUES et al.,2017). 

A grande maioria dos estudos de avaliação de exposição ambiental ao As foi 

realizada em populações humanas expostas a teores variáveis por via oral, e por ingestão 

de água contaminada, enquanto que a maior parte dos estudos sobre exposição humana a 
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As via inalação é oriunda de exposição ocupacional, ou seja, em situações de exposição 

em ambiente de trabalho (ASTDR, 2011). A exposição via inalação é considerada mínima 

(SAKUMA, 2004). Apesar disso, não se pode descartar a ingestão de solos contaminados 

e de poeiras como risco à saúde humana e animal (BASTAS, JUHASZ, 2014). A 

contaminação de solos por arsênio foi identificada como a mais frequente contaminação 

na lista nacional de sítios contaminados nos Estados Unidos (ASTDR, 2011). As crianças 

são consideradas os receptores mais sensíveis devido à propensão de contato mão-boca, 

o que facilita a ingestão de grandes quantidades de solo e poeira (BASTAS, JUHASZ, 

2014). 

A exposição direta ao elemento químico pode provocar o aparecimento de feridas 

na pele que não cicatrizam, seguidas de danos aos órgãos vitais, câncer e morte. O arsênio 

pode ser dosado na urina, sangue, cabelos e unhas (CHAYAPONG et al., 2016). 

Instituições como a International Agency for Research on Cancer (IARC) e a 

American Conference of Industrial Hygienists (ACGIH) consideram o As como 

cancerígeno humano confirmado A1 (INTERNATIONAL AGENCY FOR RESEARCH 

ON CANCER, 2004; ACGIH, 2003), assim como a Agência Norte Americana de 

Proteção Ambiental (EPA), que classifica o arsênio como Grupo 1, ou “conhecido 

cancerígeno humano”. 

 
3.2.2 Efeitos tóxicos do arsênio ao ser humano 

 
 

Quando o ser humano sofre uma exposição ao As, aguda ou crônica, a 

concentração é frequentemente monitorada pela determinação de As total na urina. Por 

exemplo, As inorgânico ingerido (por inalação, comida ou bebida) como As (+5) é 

reduzido a As (+3), que está sujeito às etapas do processo de metilação – inicialmente a 

MMA e, em seguida, a DMA. Se o As é ingerido nas formas menos tóxicas, MMA ou 

DMA, ou derivadas da arsenobetaína e arsenocolina, nenhum processo de metilação ou 

desmetilação parece ocorrer, e essas formas são excretadas na urina sem mudança na 

estrutura (BARRA et al., 2000). 
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Figura 03. Mecanismo reacional de metabolização de arsénio inorgânico 
 
 

Fonte: (Hughes et al., 2002). 
 
 

A meia vida do As no organismo humano é de apenas algumas horas. Dessa forma, 

a análise de arsênio em sangue e urina indicam níveis de exposição aguda (dias) enquanto 

que análises de arsênio em cabelo e unha indicam exposição crônica (6 meses a 1 ano). O 

padrão característico de mudança na pigmentação da pele causada por arsênio 

(hiperqueratinização, hiperpigmentação) é um diagnóstico clínico mais sensível de 

exposição crônica ao As (CASTILHOS et al., 2013). 

Os teores médios de arsênio total em urina na população norte-americana nos anos 

de 2003 e 2004 foram de 7,70 µg L-1 (CALDWELL et al., 2009). 

Em geral, a forma orgânica do As é significativamente menos tóxica que a forma 

inorgânica, sendo esta encontrada praticamente em todos os compartimentos ambientais. 

A espécie de As mais tóxica é a forma mais reduzida, arsina (AsH3), seguida pelas formas 

inorgânicas trivalente (As (III)) e pentavalente (As (V)). Os compostos inorgânicos são 

em torno de cem vezes mais tóxicos do que as formas parcialmente metiladas (MMA 

[CH3AsO  (OH)2],  DMA[(CH3)2AsOOH],  e  TMAO[(CH3)3AsO]).   A  arsenobetaína 

(AsB),  arsenocolina  (AsC),  As  açucar  (AsSug),  arsênolipides  (AsLip)  e  etc  são 
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consideradas relativamente menos toxicas (ATSDR, 2013; TANGAHU et al., 2011). É 

importante ressaltar também que o As3+ é dez vezes mais tóxico que o As5+ por ser mais 

solúvel que ele, podendo se difundir mais facilmente pelo ambiente (ROSAS-CASTOR 

et al., 2014). 

O As está classificado pela Agency for Toxic Substances and Disease Registry – 

ATSDR (ATSDR, 2013) em primeiro lugar como a substância mais perigosa à saúde 

humana. Com base em todas as evidências que relacionam a ocorrência de efeitos 

toxicológicos crônicos e a ingestão de água contaminada por arsênio, vários órgãos 

governamentais de controle ambiental recomendam a redução nos limites máximos 

admissíveis para arsênio em água potável. De acordo com Prohaska e Stingeder (2005), 

as concentrações mais elevadas de As são potencialmente encontrados em águas 

subterrâneas. Em áreas contaminadas, por exemplo, em Bangladesh, o teor de As em 

águas subterrâneas pode chegar a 2500 μg L-1. Os valores médios de As em águas doces 

variam de 0,4 a 80 μg L-1. Esses valores podem ascender a várias centenas μg L-1 em 

córregos próximos às áreas industriais e de mineração. 

Segundo as resoluções estabelecidas pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente 

(CONAMA), o valor de prevenção indicado para a concentração de As em solos é de 

15μg L-1 (CONAMA, 2009), e o valor máximo para águas é 10 μg L-1 (CONAMA, 2005). 

Quando observada, a concentração do As em alimentos é bastante variável e 

dependente de inúmeros fatores. Contaminação de culturas, frutas e legumes ocorre por 

meio de pulverização ou absorção pela raiz – mas plantas de cultura comum podem não 

acumular o suficiente para ser tóxico aos seres humanos. As maiores concentrações de 

As total são encontradas em frutos do mar (faixa de 5 a 50 μg kg-1, mesmo concentrações 

até 2.500 μg kg-1). Esses níveis encontrados em frutos do mar não são considerados como 

um perigo para a saúde, porque as espécies de As pertencem ao grupo de 

organoarsenicais, considerados como pouco tóxicos. Em geral, valores médios desse 

elemento em peixes podem variar entre 160 e 2.300 μg kg-1 para peixes marinhos, entre 

20 e 500 para peixes de água doce, e entre 200 e 500 para o arroz (JACKSON et al., 2012; 

BATISTA et al., 2011). Quando consideramos os alimentos de origem terrestre, o arroz 

tem importância significativa, uma vez que é capaz de acumular esse elemento. Sendo 

um alimento de amplo consumo, pois faz parte da dieta básica do brasileiro. o arroz 

contribui de maneira importante para a quantidade diária ingerida. Na verdade, existem 

muitas informações sobre a concentração de As e de suas formas químicas no arroz, mas 

poucas informações estão disponíveis sobre essa concentração em seus produtos, como 
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nos alimentos em que o arroz substitui o trigo (CUBADDA et al., 2010; BUNDSCHUH 

et al., 2012). 

Em experimentos realizados no Brasil, a análise de amostras de vários tipos de 

arroz oriundas de diversas regiões do país, apresentaram concentrações médias de As total 

de 222,8 ng g-1, com cerca de 25% dessas amostras apresentando concentrações 

superiores aos limites recomendados pelo Codex. As formas inorgânicas e o DMA foram 

as espécies mais abundantes (BATISTA et al., 2011; SOUZA et al., 2017). De forma 

contrária ao exposto no arroz, o As é encontrado em concentrações mais baixas no trigo 

quando comparado ao arroz, mas, no trigo, predomina a forma inorgânica (até 70%) sem 

o DMA menos toxico identificado no arroz. Isso corrobora a afirmação de que o trigo é o 

maior contribuinte para a ingestão de As inorgânico por meio da dieta, quando esta é rica 

em seus derivados (CUBADDA et al., 2010b; CODEX, 2012). 

As regiões que possuem o maior número de pessoas intoxicadas pelo arsênio são 

Bangladesh e Bengala Ocidental. A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que 

23 milhões de pessoas estejam consumindo água com níveis acima do recomendado e 

estão sujeitas aos riscos de contaminação por As (CHOWDHURY et al., 2000). Em 

Bangladesh, nas décadas de 1960 e 1970, o Fundo Internacional das Nações Unidas para 

o Amparo à Criança (UNICEF) juntamente com o governo local instalaram cerca de 4 

milhões de poços e mais de 5 milhões foram instalados pela iniciativa privada. Dessa 

forma, 97% da população faz uso de água de poço, evitando doenças causadas pela água, 

uma das principais fontes de morbidade e mortalidade da região (AHSAN et al., 2000). 

Em 1993, foi descoberto que mais de 90% das águas de poço consumidas pela 

população de Bangladesh estava contaminada com As. Estudos realizados na região 

constataram que os poços rasos, com menos de 100 m (n=1662), são os que apresentam 

maiores problemas de contaminação por As, sendo que 40% deles excedem o limite 

estabelecido em Bangladesh, que é de 50 μg L-1. Dos poços com mais de 150 m (n= 317), 

somente 1% supera o limite (WHO, 2002). A origem do As da água dessa região é 

geológica e não antropogênica. Os sedimentos dos aquíferos rasos são mais ricos em 

matérias orgânicas, propiciando um ambiente redutor e que favorece a mobilização do As 

(WHO, 2002). 

O As e seus compostos são agentes tóxicos bem estabelecidos, potentes, 

ambientalmente disseminados e persistentes, com efeitos metabólicos, genotóxicos, 

mutagênicos, teratogênicos, epigenéticos e carcinogênicos (BJORKLUND; AASETH; 

CHIRUMBOLO; URBINA & UDDIN, 2017). 
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As principais causas de morbilidade e mortalidade em todo o mundo são doenças 

vasculares (incluindo doenças cardiovasculares e cerebrovasculares), doenças 

infecciosas, câncer (particularmente cancro do pulmão), diabetes, doenças do fígado e 

rins, doença de Alzheimer e outras demências (OMS, 2017) que também podem ser 

causadas ou agravadas por exposição ao arsênio a longo prazo. 

A água potável é uma importante fonte de exposição ao arsênio com concentrações 

mais altas em águas subterrâneas. A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda 

0,01 mg L-1 como limite provisório de As (AHMED et al., 2016). Estimativas baseadas 

apenas nas reservas conhecidas de arsênio em depósitos exploráveis de Au, carvão e 

petróleo indicam um aumento de 9 a 236 vezes na emissão anual de arsênio antropogênico 

nas próximas décadas, ou seja, mais As antropogênico será emitido dentro de algumas 

décadas, do que havia sido emitido durante mais de dois séculos da era industrial anterior 

(DANI, 2010). 

 
3.2.3 Genotoxidade do arsênio 

 
 

Vários efeitos deletérios ao DNA já foram observados em células expostas a esse 

elemento, tais como aberrações em cromátides, trocas de cromátides irmãs (GRANT, 

1982), aumento nas taxas de micronúcleos (MA et al., 1995, PITA-BARBOSA, 2009; 

WU et al., 2010), redução do índice mitótico (YI et al., 2007) e alterações na expressão 

gênica (MYLONA et al., 1998). Contudo, esse efeito não pode ser diretamente atribuído 

ao As ou seriam resultado indireto, por exemplo, do estresse oxidativo gerado (MYLONA 

et al., 1998) ou, ainda, da inibição de enzimas relacionadas ao reparo do DNA 

(SCHAUMLOFFEL & GEBEL, 1998) um dos efeitos mais marcantes da toxidez do As 

é o estresse oxidativo, que leva ao aumento de espécies reativas de oxigênio (ERO) e dos 

teores de aldeído malônico (MDA), produto da peroxidação de lipídios de membrana. 

Quando em grandes quantidades na célula, as EROs e o MDA podem reagir com 

o DNA, danificando-o e alterando sua funcionalidade, podendo causar até mesmo morte 

celular (MARNETT, 1998, ROLDÀ-ARJONA & ARIZA, 2009). As lesões no DNA mais 

frequentes oriundas dos efeitos de agentes genotóxicos são inserção incorreta, perda e 

alteração da composição química de bases nitrogenadas e nucleotídeos; deleção e inserção 

errônea de trechos de DNA; dímeros de pirimidina; quebras em fita simples ou dupla do 

DNA (uma única quebra de fita dupla pode causar a morte da célula), recombinação 

intra/intercromossômica, entre outros. Entretanto, certos danos podem ser revertidos por 
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intermédio de mecanismos de reparo do DNA por meio da ação de enzimas de reparo, 

cuja síntese é regulada em nível transcricional e pós-transcricional. 

Apesar do conhecimento sobre os danos causados pelo As nas plantas, estudos que 

inter-relacionem essas alterações são necessários para que biomarcadores da presença do 

As no ambiente sejam corretamente identificados e aplicados aos estudos de 

monitoramento ambiental. Em contraste com as análises químicas para a simples 

quantificação de As acumulado no solo, na água e em tecidos vegetais, os biomarcadores 

podem fornecer um perfil mais completo e relevante acerca do impacto do As sobre a 

saúde dos seres vivos (WONG et al., 2000), pois representam uma resposta integrada 

entre fatores químicos e biológicos, além de levar em consideração os fatores climáticos 

e edáficos. 

 
3.3 Legislação 

 
 

A Agência de Proteção ao Ambiente dos EUA limita os níveis de arsênio na água 

de abastecimento público em 10 ppb (partes por bilhão). Esse limite é baseado em "arsênio 

total", incluindo As inorgânico e As orgânico. Aproximadamente 90% de As industrial 

nos EUA é atualmente usado como conservante de madeira, mas o elemento é, também, 

usado em tintas, corantes, metais, drogas, sabonetes e semicondutores. Altas 

concentrações de arsênio também podem vir de certos fertilizantes e operações de 

alimentação animal (JAISHANKAR et al., 2014). Mesmo que a EPA tenha o limite de 10 

ppb de arsênio na água potável, a FDA não tem limite de arsênio em alimentos, 

suplementos ou superalimentos. Os metais pesados são tóxicos para o funcionamento do 

cérebro, e até concentrações extremamente baixas de arsênio estão agora documentados 

como causadores de prejuízo cognitivo em crianças. Até 2013, o limite de arsênio nos 

produtos alimentícios era regulamentado por meio da Portaria SVS nº 685, de 27-081998, 

que estabelecia o limite de 1,0 mg kg-1 (1000 ppb) no caso de "cereais e produtos” à base 

de cereais". Em 2017, a Resolução nº 42, de 29-08-2013, diminuiu esse limite de arsênio 

no "Arroz e seus derivados, exceto óleo", em até 0,30 mg kg-1 (300 ppb). Isso quer dizer 

que o arsênio detectado no arroz brasileiro está abaixo do limite da Anvisa, mas bem 

acima da quantidade que (na água) pode potencialmente causar problemas cognitivos em 

crianças (EDMUNDS; AHMED; WHITEHEAD, 2015). Já o limite do arsênio para a água 

potável no Brasil é o mesmo dos EUA, 0,01 mg L-1 ou 10 ppb. Esse limite foi estabelecido 

pela Portaria Nº 2.914, de 12 de dezembro de 2011. 
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3.4 A mineração no Brasil 
 
 

A história do Brasil tem importantes capítulos contados pelos esforços de 

exploração da terra ligados à atividade mineradora. Descobertos pela primeira vez no 

Brasil ainda no século XVII, os recursos minerais compõem uma das maiores riquezas 

nacionais, contribuindo em muitas frentes para o crescimento da economia. Um resgate 

histórico dessa questão nos leva ao mês de setembro de 1664, quando o rei de Portugal 

Afonso VI conclamou o paulista Fernão Dias Pais a penetrar os sertões da colônia em 

busca de Au (CALDEIRA, 1997). O fato deu inicio a entrada dos bandeirantes que, em 

1695, contando com inúmeros colaboradores, encontrou e começou a explorar minerais 

em terras até então inóspitas e desconhecidas. 

A notícia da descoberta de ouro e esmeralda espalhou-se rapidamente, fazendo 

com que os bandeirantes paulistas diversificassem as suas campanhas e buscassem novas 

áreas, situadas em terras dos atuais Bahia, Goiás, Mato Grosso e Minas Gerais. Os 

achados dessas expedições foram de tamanha importância que colocou Minas Gerais no 

centro econômico da colônia na primeira metade do século XVIII. Durante os anos 

iniciais de exploração mineral, utilizavam-se métodos rudimentares de extração, pois 

ainda não havia tecnologias avançadas que acelerassem a obtenção do Au. O minério era 

retirado em baldes de madeira por sarilhos manuais e transportado por tração animal. 

As demandas por minérios no passado eram muito menores que as atuais 

(GERMANI, 2002). Os avanços tecnológicos na área da mineração ocorrem lentamente 

no Brasil. Uma das razões é a falta de assertividade na tomada de decisões que equipassem 

as minas com novas técnicas e maquinários. Esse tipo de investimento tem sido 

introduzido por empresas privadas (GERMANI, 2002). 

A mineração no Brasil teve um crescimento de 550% na primeira década do século 

21 e atualmente responde por 33% do total de exportações do país. As minas em atividade 

no Brasil empregam 900 mil trabalhadores com carteira assinada, e produzem oitenta 

diferentes minérios (PRIMI, 2015). Entretanto, esta é uma das atividades mais agressivas 

ao homem e ao ambiente, muitas vezes extraindo a riqueza e deixando um rastro de 

destruição. 

Segundo o Mapa Environmental Justice, EJAtlas (s./d.), na América Latina, 

conflitos socioambientais advindos da extração mineral denotam a expansão da fronteira 

da mineração, que atualmente se dá em áreas socialmente e ambientalmente sensíveis 



30 
 

(florestas, recursos hídricos, terras de povos indígenas e outros). Ainda segundo o referido 

mapa, enquanto que em 1970 a extração de minérios metálicos correspondia a 10% do 

total de extração mineral na América Latina, em 2009 ela correspondia a 25% do total. A 

aceleração da extração mineral na América Latina e, consequentemente, o decréscimo da 

qualidade dos depósitos minerais, faz com que mais recursos sejam gastos no processo, 

como água e energia elétrica, assim como aumenta a quantidade de resíduos gerados e 

grupos afetados pela atividade. 

Outra consequência tão negativa quanto as anteriores é a forma como são tratados 

os conflitos socioambientais originados na mineração: ações coercitivas, criminalização 

e deslegitimação de movimentos sociais e ativistas ambientais são práticas comuns, 

indicando a arbitrariedade dos Estados latino-americanos ao tratar da questão. Nesse 

contexto, ocorre a agudização de conflitos sociais, uma vez que comunidade, empresa e 

Estado concorrem por diferentes usos do espaço, por vezes fragmentado e deteriorado, 

produto e produtor das relações socioespaciais que abriga (FARIAS, 2012). 

Os discursos e outras práticas sociais dominantes sobre mineração no Brasil tem 

sido marcados por afirmações como “a mineração é um dos setores básicos da economia 

do país, contribuindo de forma decisiva para o bem-estar e a melhoria da qualidade de 

vida das presentes e futuras gerações, sendo fundamental para o desenvolvimento de uma 

sociedade equânime” (FARIAS, 2012) ou ainda a História do Brasil tem íntima relação 

com a busca e o aproveitamento dos seus recursos minerais, que sempre contribuíram 

com importantes insumos para a economia nacional, fazendo parte da ocupação territorial 

e da história nacional” ( FARIAS, 2012). 

Segundo o Instituto Brasileiro de Mineração – IBRAM (2012), existem 8.870 

mineradoras registradas no Departamento Nacional de Mineração – DNPM, incluindo 

tanto aquelas em regime de concessão de lavra quanto de licenciamento. Deste total, 3.609 

(40,69%) estão localizadas na Região Sudeste. 

A produção mineral apresenta franco crescimento nas últimas duas décadas, 

chegando ao pico de 53 US$ bilhões em 2011, com quedas nos anos seguintes. 

Consideramos importante problematizar as afirmações anteriormente expostas, que fazem 

parte de um discurso hegemônico, da centralidade do desenvolvimento econômico nas 

atividades humanas, apresentando aquilo que está sendo esquecido ou ocultado 

(silenciado) nesse discurso: que desenvolvimento e para quem é esse desenvolvimento? 

‘Busca e aproveitamento’ denotam grande eufemismo e não correspondem à perversidade 

nas relações entre extração mineral, capital e modernidade no Brasil, assim como os 
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constantes ataques a grupos sociais vulneráveis, como quilombolas, indígenas, 

geraizeiros, periferias urbanas, dentre outros (EJatlas). 

Corroborando tal afirmação e especificando os conflitos urbanos, Barreto, Silva e 

Oliveira (2012) constatam que a mineração em áreas urbanas, principalmente em regiões 

metropolitanas, tem ocasionado vários conflitos acerca do uso da terra, entre eles 

“impactos ambientais, urbanização desordenada, desmatamento, assoreamento de rios” 

(BARRETO; SILVA & OLIVEIRA, 2012), inseridos em processos socioespaciais. 

Dessa forma, ocorre a competição pelo uso e ocupação do solo e os processos de 

intervenção ou de minimização de impactos são incomuns no setor (CINCCOTO, & 

SILVA, 1995). É comum entre os autores (CINCCOTO, & SILVA, 1995; BARRETO; 

SILVA & OLIVEIRA, 2012; CAVALCANTI & PARAHIBA, 2012), que este fenômeno 

ocorra a nível global, diante de um quadro de crescimento populacional, expansão urbana 

e intensificação da atividade econômica, que, consequentemente, exigem maior volume 

extraído de agregados e minérios. 

Nesse contexto, é perceptível a pluralidade de interesses, geradora de inúmeros 

impasses. Dessa forma, é importante para a compreensão da produção do espaço social, 

a alocação dos atores envolvidos neste espaço. Concebemos que as relações de poder e 

resistência entre empresas mineradoras, Estado e comunidade são posições físicas, mas 

relações dialéticas e marcadas por uma diversidade de interesses. 

 
3.4.1 Analise do arsênio em solos contaminados. 

 
 

As análises de arsênio tiveram início no Brasil, efetuadas por CURI & 

FRANZMEIER em 1987 encontrando teores de As em Latossolo Vermelho distroférrico 

variando de 6 a 10 mg kg-1. O teor médio total de As de 5,92 mg kg-1foi observado em 15 

Latossolos localizados em áreas experimentais da Embrapa (CAMPOS et al., 2013). 

Ainda no Brasil no estado de Minas Gerais, foram constatadas nas cidades de 

Nova Lima, Ouro Preto, Mariana e Santa Bárbara cursos de água e aquíferos com alta 

concentração de As (até 7000 µg L-1) (BUNDSCHUH et al., 2011). Análises das 

amostras de água coletadas em minas subterrâneas, poços artesianos e nascentes das 

regiões de Ouro Preto e Mariana, apresentaram concentrações de arsênio variando entre 

2 a 2.980 µg L-1, sendo que, na maioria das amostras, os valores são superiores ao valor 

máximo permitido para consumo humano que é de 10 µg L-1 (BRASIL, 2005) de arsênio. 

Até o momento, estudos de exposição humana ao As foram realizados apenas em 
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três áreas no Brasil. O Quadrilátero Ferrífero, Minas Gerais, onde uma grande quantidade 

de arsênio foi liberada para drenagens, solos e atmosfera como resultado da mineração 

secular de ouro; O Vale do Ribeira, Paraná e São Paulo, onde a liberação de As para o 

ambiente ocorreu devida à atividade de mineração e refino de metais no Alto Vale, e 

também naturalmente, a partir do intemperismo de rochas e formação de solos ricos em 

As, e no Médio Vale; Santana, Amapá, onde o arsênio esteve associado ao minério de 

manganês, lavrado nos últimos 50 anos na Serra do Navio (ALVES & RIETZLER, 2015). 

Nessas três áreas foram realizados estudos de avaliação de exposição humana 

incluindo análises de concentrações de As em urina de crianças e adultos em cinco 

municípios do Vale do Ribeira e duas cidades no Quadrilátero Ferrífero, além de 

determinações de As em cabelo e sangue de residentes em Santana. Contudo, estudos 

integrados de fontes não pontuais de As, como formações geológicas ou grandes aquíferos 

rasos, descritos em outras partes do mundo (SMEDLEY & KINNIBURGH, 2002) ainda 

não foram realizadas no Brasil. 

O QF é a província aurífera mais importante do Brasil, respondendo por uma 

produção de ouro de cerca de 600 t nos últimos 300 anos. O minério de Au contém arsênio 

em minerais como arsenopirita e lollingita ou como impureza em pirita. As litologias 

compreendem metabasaltos, formações ferríferas bandadas metamorfizadas, xistos e 

granitóides que apresentam alteração carbonática importante nas proximidades dos 

depósitos (RONCATO et al., 2015). 

Em 1998, uma campanha de monitoramento humano foi realizada em populações 

de crianças em idade escolar (7-12 anos) nos municípios de Santa Bárbara e Nova Lima, 

utilizando arsênio em urina como bioindicador (MATSCHULLAT et al., 2000). A 

concentração média de As em urina de 126 amostras foram 25,7 µg L-1 As e 20% das 

crianças examinadas apresentaram mais de 40 µg de As inorgânico total por litro de urina, 

limiar, acima do qual, efeitos adversos à saúde em longo prazo não podem ser excluídos 

(CPRM, 2006). A via de exposição ao arsênio mais provável teria sido o contato com solo 

e poeira, visto que as concentrações de As em água potável revelaram se bem inferiores 

a 10 µg L-1 (limites estabelecidos pelo Ministério da Saúde e Organização Mundial da 

Saúde para água potável) (CPRM, 2006). Outras fontes pontuais de poluição de arsênio 

podem ser identificadas nos distritos auríferos do green stone belt do Rio Itapicuru (BA), 

Crixás (GO) e Paracatu (MG), onde são lavrados minérios auríferos, ricos em arsenopirita, 

como o descrito no Quadrilátero Ferrífero, com a diferença de que, nessas localidades, as 

atividades de mineração não são tão antigas como em outras localidades 



33 
 

de Minas Gerais (RONCATO et al., 2015). 

Na Região Sul também é reconhecida a presença de As associado aos depósitos 

de carvão. A mineração de carvão nos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul 

produziram impactos ambientais significativos hoje representados pelos gigantes 

depósitos de resíduos e lagoas sulfurosas (BUNDSCHUH et al., 2017). 

Uma revisão mais extensa da literatura e documentação geológica no Brasil ainda 

está por ser feita com o objetivo de identificar fontes não pontuais de As. No banco de 

dados geoquímicos do Serviço Geológico do Brasil podem ser encontradas até 18.670 

análises de amostras de sedimento de corrente e solo para arsênio. Aproximadamente 20% 

das amostras apresentaram teores de arsênio superiores a 100 ppm. Inferências sobre 

prováveis fontes não pontuais de As podem ser feitas a partir do mapeamento geoquímico 

de baixa densidade do estado do Paraná. 

Licht (2001) descreveu uma anomalia positiva de As associada à ocorrência de 

folhetos betuminosos e formações carboníferas paleozóicas da Bacia do Paraná, bem 

como a ocorrência de arsênio associado à formação carbonífera e uranífera na região de 

Figueira, no Estado do Paraná. 

No Brasil, como nos demais países em desenvolvimento, a exposição a 

substâncias tóxicas afeta, preferencialmente, a população de baixa renda e sujeita à 

deficiência alimentar (BRUINS et al., 2015). Nas regiões Norte e Sudeste, a população 

tem acesso à abundante água superficial, em áreas de elevada precipitação pluviométrica, 

o que configura uma situação diferente daquela vivenciada nas regiões de incidência 

grave de intoxicação por As, onde as populações são dependentes de consumo de água 

subterrânea (FETTER et al., 2017). O clima tropical favorece também a predominância 

de processos de intemperismo químico das rochas, do qual resultam perfis profundos de 

solos, enriquecidos em ferro e alumínio, bem como sedimentos finos, que funcionam 

como barreiras geoquímicas prevenindo a liberação de As para as águas (GRIMALDI et 

al., 2015). 

Estes processos explicariam o porquê das baixas concentrações de As em águas 

superficiais e, em alguns casos, em águas de nascentes, encontradas nas áreas estudadas, 

em contraste com as elevadas concentrações de As em solos e sedimentos (HOUNSLOW, 

2018; FETTER et al., 2017). Percebe-se, além disso, que, para uma adequada avaliação 

de risco, são necessários estudos complementares de especiação de As em água e da 

disponibilidade de As em solos e sedimentos, não sendo suficientes apenas as 

determinações de concentrações totais de As nos diferentes compartimentos geoquímicos 
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(PRADI & ARADHI, 2018). 

Até o momento, formações geológicas contaminadas, como os indicados em 

outras regiões do mundo não foram descritos no Brasil. Um inventário mais completo das 

ocorrências de As no Brasil ainda constitui um desafio para as Geociências a ser 

enfrentado no futuro. 

 
3.5 Biorremediação 

 
 

A ação dos seres humanos tem provocado cada vez mais alterações na terra e em 

seus ecossistemas do que em qualquer outro período comparável da história. A poluição 

ambiental, em grande escala, agravou-se a partir da Segunda Guerra Mundial, com o 

crescimento industrial e aumento de resíduos a cada ano (PEREIRA et al., 2012). 

O país hoje, em que vivemos, preocupa-se em direcionar maior atenção em relação 

ao meio ambiente, visando assegurar a proteção e preservação do mesmo, contudo, 

infelizmente essa preocupação por si só não é capaz de acabar com a degradação 

desenfreada dos recursos naturais (QUARTO & LAVENHAR, 2016). Com intuito de 

melhorar esse quadro, é necessário que o desenvolvimento industrial e humano ocorra de 

forma sustentável, e que o manejo dos recursos naturais seja feito com responsabilidade 

e consciência. 

Além do valor da sustentabilidade e do correto manejo, os resíduos gerados pelas 

atividades antropogênicas devem ser tratados e dispostos adequadamente. Em vista dessa 

nova preocupação, a biorremediação surge como ferramenta para reduzir os impactos 

gerados advindos dessa poluição. 

Biorremediação é o processo em que os organismos vivos como plantas ou 

microrganismos podem ser usados para remoção ou redução das concentrações de 

substâncias poluentes em ambientes onde se encontram e podem ser observados na figura 

4 (KOTZÉ & CALZADILLA, 2017). A remediação por microrganismos vem sendo 

recomendado principalmente por não causar poluição secundária, ou então causar menos 

do que os outros métodos. Essa ação, no entanto, não é imediata, pois mesmo os seres 

que conseguem absorver as substâncias químicas tóxicas para limpeza da área afetada 

têm seus limites e ações condicionadas (OSBORNE, 2018; CHOUDHARY et al., 2017). 

Sendo assim, empresas tem trabalhando em pesquisas e no desenvolvimento genético 

dos organismos de forma a modificar os genes envolvidos em processos de 

biotransformação, aumentando sua capacidade de absorção de substâncias tóxicas, ou 
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seja, a capacidade de despoluir a área afetada. Esse processo surge como solução para um 

antigo problema. Quando da necessidade em reconstituir áreas afetadas e então, tratava- 

se da coleta e retirada do material que contaminava o local, mas sem entender como ou 

para onde remaneja-lo. Sendo que essa ação gerava risco de contaminação de uma 

segunda área (CHOUDHARY; KUMAR; GARG, 2017). 

A biorremediação pode utilizar microrganismos autóctones ou alóctones. Os 

autóctones são aqueles isolados e selecionados a partir de amostras do próprio ambiente 

a ser tratado e os alóctones são adquiridos em meio de cultura ou outras fontes. Pode ser 

realizada por meio de bioestimulação, atenuação natural ou bioaumentação (ANDRADE; 

AUGUSTO; JARDIM, 2010; DUNIVIN; MILLER; SHADE, 2018). Koning (2002) 

ressalta a importância dos fatores ambientais abióticos, tais como a textura do solo, o teor 

de oxigênio, a temperatura, o teor de nutrientes e o pH para o sucesso da biorremediação 

em solos diferenciados. 

Os solos mais comuns no Brasil são o Argissolo e o Latossolo. O Argissolo 

apresenta acúmulo de argila em profundidade e presença agravante dos altos teores de 

alumínio, que apresenta parte da acidez potencial do solo, além de ser um elemento 

fitotóxico em qualquer uma de suas formas iônicas solúveis (CÁCERES & 

VENKATESWARLU, 2018). 

Em solos contaminados por metais tóxicos, a biorremediação ocorre no sentido de 

transformar estes metais em suas formas menos tóxicas ou inertes. Um dos grandes 

problemas da presença desses metais no ambiente é o fato de que eles não sofrem 

decomposição e, portanto, não podem ser destruídos. Além disso, eles são recalcitrantes 

e podem acumular nos seres vivos, causando distúrbios na cadeia alimentar (GUEDES, 

2011; SHUKLA et al., 2017). 

Os metais representam um fator de estresse à comunidade microbiana presente no 

ambiente impactado, podendo até inibir completamente as atividades metabólicas dos 

organismos (LIÈVREMONT et al., 2009; BEALE et al., 2015). 

A aplicação de processos biotecnológicos envolvendo microrganismos com o 

objetivo de solucionar ou minimizar problemas de poluição ambiental com metais 

tóxicos, tem se tornado crescente (MADHUMITA et al., 2015). São diversos os 

mecanismos microbianos de remoção do arsênio, que podem ocorrer por adsorção, 

desmetilação, biometilação, complexação, bioacumulação, e processos de oxido-redução 

de acordo com a figura (TEWARI et al., 2009; CHATTOPADHYAY; SINGH & 

RAKSHIT, 2017) 
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Figura 4- Representação de vários tipos de interação bacteriana com metais tóxicos em 

solos poluídos por metais. 

 
 
 

Fonte: (Tsezos,2009) 
 
 
 

3.5.1 Métodos de remoção de arsênio. 
 
 

Métodos de remoção atuam com intuito de diluir, dispersar, degradar química e 

biologicamente os contaminantes do solo e água subterrânea. Esta técnica limita o 

deslocamento do contaminantes e, consequentemente, minimiza a contaminação do meio 

ambiente (KUPPUSAMY et al., 2016). Após a contaminação do lençol freático, os 

contaminantes se dispersarão no ambiente tendendo a se deslocar por todos os 

compartimentos. Este deslocamento pode ser atenuado por processos que envolvem 

reações químicas promovidas por microrganismos autóctones, sem necessidade de 

interferência de outras tecnologias (ANDRADE et al., 2010). 

A utilização do processo de atenuação ocorre naturalmente no solo, mas com 

monitoramento e controle adequados, com o intuito de observar a redução nas 

concentrações dos contaminantes, toxicidade, massa e volume até níveis aceitáveis à 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1878535214002688#b0625
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proteção da saúde humana e ao meio ambiente (ANDRADE et al., 2010; PEREIRA et al., 

2012; HAFEZNEZAMI et al., 2017). 

De modo geral, a remoção de metais pode ocorrer por mecanismos de adsorção na 

superfície microbiana. Essa adsorção resulta na interação entre forças atrativas que podem 

ser físicas ou químicas. A interação envolve forças de van der Walls, e através de ligações 

covalentes entre constituintes funcionais presentes na parede celular bacteriana e o metal 

(FARAHAT et al., 2010). Além disso, existem polímeros bacterianos de superfície que 

podem complexar íons metálicos. Entre os principais polímeros da parede celular 

bacteriana envolvido em processos de adesão a minerais estão os exopolissacarídeos 

(EPS) que permitem o aprisionamento físico de metais e a complexação de espécies 

solúveis por constituintes carregados dos polímeros (KIM et al., 2010; REN et al., 2010; 

SHUKLA et al., 2017). 

É sabido que as atividades de algumas enzimas bacterianas também são 

responsáveis pela tolerância a alguns metais e que evitam danos oxidativos celulares que 

podem ocasionar até a morte celular (AZCON et al., 2010; MARTINS et al., 2010). As 

bactérias que utilizam os íons arsenato no processo de respiração anaeróbia (bactérias 

redutoras de arsenato) apresentam o gene arr que codifica a enzima As5+ redutase e reduz 

o As5+ a As3+. As bactérias oxidantes de arsenito possuem o gene aox que codifica a 

enzima As3+ oxidase, responsável pela oxidação do As3+ a As5+ (LIÈVREMONT, 2009). 

Ainda se utiliza da bioacumulação ou acumulação intracelular de metais, que ocorre via 

metabólica onde dentro das células os metais podem sofrer transformações como 

biometilação, desmetilação, coprecipitação e processos de oxidação/redução sendo então 

convertidos em formas menos tóxicas (WANG & ZAO, 2009). 

O processo de bioacumulação é mais lento que a biossorção, no entanto, esse 

processo tem se mostrado muito eficiente e a utilização combinada desses dois permite 

aumentar o percentual de remoção bacteriana do metal (VELSQUEZ & DUSSAN, 2009; 

PANDEY & BHATT, 2015). 

O uso de bactérias para a remediação de ambientes contaminados com arsênio, 

observado na figura 5, parece ser, portanto, uma alternativa promissora, pois a biomassa 

microbiana apresenta maior facilidade de tratamento e descarte em comparação com os 

demais organismos vivos como as plantas, por exemplo. Além disso, essa biomassa pode 

ser ainda utilizada em processos de obtenção do metal para aplicações industriais 

(MORIN et al., 2008; HAYAT et al., 2017). 
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Figura 5- Representação das varias formas que as bactérias utilizam para biorremediar o 

arsênio. 

 
 
 

Fonte: (Tsezos,2009) 
 
 

Desse modo, a utilização de bactérias no processo de biorremediação de ambientes 

contaminados com metais tóxicos tem despertado um interesse tanto acadêmico como de 

empresas ligadas ao ramo da mineração e metalurgia, uma vez que as bactérias 

apresentam uma ampla diversificação metabólica, possibilitando inúmeros estudos 

relacionados a esse grupo. 

 
3.5.2 Adsorção Em Superfície Microbiana. 

 
 

Os microrganismos têm a capacidade de se adaptar a uma diversidade de 

poluentes, orgânicos e inorgânicos. Não obstante, eles poderiam influenciar a mobilidade 

dos metais no meio pela modificação das suas características químicas e/ou físicas 

proporcionando uma atraente técnica comum, apresentando bom custo benefício, assim 

como, sendo altamente eficiente e facilmente implementado. Dessa forma, uma boa 

alternativa para os métodos convencionais (LESMANA et al., 2009). 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1878535214002688#b0625
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A biossorção consiste na adsorção de metais pesados com utilização de um 

bioadsorvente, na superfície de microrganismos vivos ou mortos, como bactérias, fungos 

ou leveduras (LESMANA et al., 2009). 

Pietrobelli et al., (2009) afirma que o método de biossorção é eficiente para 

utilização na remediação de rejeitos em comparação aos métodos convencionais, pois, os 

microrganismos retêm os metais promovendo uma autorregeneração do ambiente 

validando o processo (COLLA et al., 2014). É importante ressaltar que o método de 

biossorção possui diferenças de forma qualitativa e quantitativa, dependendo da origem 

do microrganismo. 

São ao todo seis mecanismos envolvidos: complexação, formação de um 

complexo por meio da associação das duas espécies, coordenação, ligação covalente de 

um átomo central com outros átomos, quelação, onde os complexos formados por um 

composto orgânico são unidos por pelo menos dois sítios, troca iônica, formação de 

complexos a partir do intercâmbio de íons, adsorção, sorção através da superfície do 

tecido orgânico. Precipitação inorgânica, modificação no meio levando a precipitação do 

despejo (SILVA et al., 2014). 

A biossorção pode ser considerada de baixo-custo por não necessitar de nenhuma 

forma de tratamento e pela abundância do biosorvente (SILVA et al., 2014). Nos estudos 

de tratamento dos íons metálicos, os mesmos são removidos de uma solução na forma de 

cátions, já que a maioria dos metais existe numa solução na forma catiônica. Entretanto, 

outros metais podem existir em solução tanto como cátion como ânion, dependendo do 

estado de valência do metal (VUNAIN; MISHRA; MAMBA, 2016). Essa técnica tem 

sido aplicada principalmente para tratar soluções sintéticas contendo um único íon 

metálico. A redução de um metal pode ser influenciada pela presença de outros, uma vez 

que, os resíduos industriais aquosos contêm várias espécies de compostos poluentes. 

Sistemas multicomponentes necessitam de estudos detalhados (VIJAYARAGHAVAN & 

BALASUBRAMANIAN, 2015). 

As biomassas que promovem a biossorção são chamadas de biossorventes como 

exemplos, a casca do coco verde, fibra de coco, casca de amendoim, casca de banana, 

casca de arroz e a serragem de madeira, representam uma alternativa aos tratamentos de 

efluentes. 

Outra grande vantagem na utilização de microrganismos é a reutilização da 

biomassa, um dos requisitos básicos é avaliar sua capacidade de regeneração para ciclos 

sucessivos de sorção/dessorção. Os metais depositados na biomassa são lavados 
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(dessorvidos) e o biossorvente regenerado para aplicação em um novo ciclo. Este processo 

deve ter como premissas básicas não diminuir a capacidade de biossorção e nem causar 

danos físico-químicos ao biossorvente (DEMIRBAS, 2009). 

 
Figura 6- Diagrama esquemático para o mecanismo proposto de adsorção de arsênio. 

 

 

 
 

Fonte: (Legatzki et al., 2003) 
 
 

A adsorção pode ser entendida como um processo de transferência de massa, 

baseado na capacidade que certas substâncias apresentam de reter moléculas sobre sua 

superfície de forma mais ou menos reversível. O processo envolve a separação da 

substância de uma fase, acompanhada por sua acumulação ou concentração na superfície 

de outra. A adsorção física é causada principalmente por forças de van der Waals e forças 

eletrostáticas entre as moléculas do adsorvato e os átomos que compõem a superfície do 

adsorvente (ARAKAWA, 2015). 

A biossorção pode ser afetada pelas características físicas e químicas de cada um 

dos biossorventes e sorbatos, além do processo e suas condições de funcionamento. São 

elas: composição, estrutura, tipo de grupos funcionais carregados e descarregados e o 

tamanho de partícula. Também foi relatado que em solventes de biomassa, a composição 

da parede celular influencia tanto a capacidade de absorção de sorção e a seletividade. 

Estes fatores requerem essencial atenção, pois estes podem variar de acordo com o 

biossorvente ou sorbato (FARAHAT et al., 2010). Os parâmetros de funcionamento são: 

pH, temperatura, concentração inicial do sorbato, dose do biossorvente, tempo de contato, 

velocidade de agitação, características físico-químicas do adsorvente e modo de operação 

(ASHARUDDIN & SYAZWANI, 2015). 

A adsorção é um fenômeno superficial e, portanto, quanto maior for a superfície 

do meio, maior será a capacidade de acumular material (As, no caso). A capacidade de 
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adsorção depende da superfície específica do material, da natureza da ligação entre a 

substância adsorvida e o adsorvente e do tempo de contato entre o adsorvente e a 

substância. O As pode ser adsorvido sobre a superfície de vários adsorventes, tais como: 

Alumina ativada, com uma composição semelhante ao Al2O3, no qual a água a ser tratada 

passa através de um leito fixo que contém essa substância. É muito eficaz para remover 

As (V) e o pH deve ser cerca de 8. Ferro e outros óxidos. Adsorventes naturais: bentonita, 

sílica, etc (ASHARUDDIN & SYAZWANI, 2015). 

Águas subterrâneas em Bangladesh contêm As (III), As (V) e, na maioria dos 

casos, altas concentrações de ferro. O processo de adsorção com alumina ativada é muito 

eficiente para diminuir a concentração de As (V) da água, o que não ocorre com o As 

(III); o ferro presente degrada o desempenho do leito de alumina por obstrução ou 

entupimento. No entanto o ferro pode ser usado para remover, numa etapa de pré 

tratamento, arsênio da água através de adsorção e coprecipitação. O pré-tratamento inclui 

a oxidação do As (III) e a remoção de ferro (CÁCERES, 2007). 

A técnica de alumina ativada demonstrou ser muito eficaz em águas subterrâneas 

da Finlândia, onde a adsorção do arsênio foi maior do que 99%. O teor de arsênio na água 

bruta variou entre 50 e 500 µg L-1 (HEINONEN et al., 1999). 

Gupta et al. (2005) descreveram a remoção de As (III), por adsorção, em areia 

revestida com óxido de ferro; a remoção foi avaliada em função do pH, tempo, 

concentração inicial de arsênio e dose de adsorvente. A eficiência máxima de remoção 

foi de 99% para a dose de adsorvente de 20 µg L-1 com concentração inicial de As (III) 

de 100 μg L-1.. Os resultados indicaram que a areia revestida com óxido de ferro foi um 

adsorvente adequado para reduzir a concentração de As (III) ao limite (50 μg L-1). 

A troca iônica é um processo físico-químico que faz parte da adsorção, é o 

intercâmbio reversível de íons entre fases líquida e sólida, em que não há nenhuma 

alteração permanente na estrutura do sólido. A solução passa través do leito até ficar 

saturada, quando começa a fuga do contaminante. Nesse momento, a resina (fase sólida) 

é reativada com uma solução regenerante que leva os contaminantes retidos para 

disposição como efluente líquido. Resinas de troca iônica são baseadas no uso de uma 

matriz polimérica de ligações cruzadas. Os grupos funcionais carregados aderem-se à 

matriz por meio de ligações covalentes podem ser classificados em ácidos fortes, ácidos 

fracos, bases fortes e bases fracas. Para remoção de arsênio são necessárias resinas de 

troca aniônica de base fraca e forte. As de base forte podem remover o arsenato da água 

para produzir um efluente com menos do que 0,001 mg L-1 de arsênio. As resinas sulfato 
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seletivas convencionais são as mais utilizadas para remoção de As (V), enquanto as 

resinas nitrato seletivas removem As (V) e As (III) (ESPARZA et al., 2004). 

No processo deve-se considerar o pH, a capacidade de troca (As g/L de resina), 

concentração e tipo de injeção do regenerador, a presença de outras espécies iônicas 

(sulfatos, cloretos, ferro, entre outras), a incrustação das resinas, entre outros fatores 

relevantes. Conforme especificado pelos fabricantes desse tipo de equipamentos, não é 

conveniente utilizá-los quando a água bruta contiver, além de arsênio, outros sais 

dissolvidos, o que aumenta em três vezes o custo da operação. 

Lee et al. (2017) investigaram a remoção de As (V) a partir de soluções aquosas 

utilizando uma fibra de troca iônica sintetizada. Os autores encontraram que a eficiência 

de remoção de As (V) da fibra foi afetada pelo pH da solução e a capacidade máxima de 

sorção para a fibra A-60 foi encontrada em pH 3,04. Também relataram que a fibra A60 

possui elevada capacidade de adsorção em comparação com os valores da literatura para 

outras fibras e que sua eficiência térmica foi mantida principalmente em nove ciclos de 

regeneração. Os resultados demonstram que as fibras acrílicas de troca iônica dopadas 

com amina podem ser utilizadas como uma das melhores tecnologias disponíveis para 

remoção de arsênio. 

 
3.5.3 Complexação Exopolissacarídeos (EPSs) 

 
 

O processo de complexação ocorre através de uma estrutura ligante de carga 

negativa e um metal de carga positiva, esse processo é semelhante a reação ácido base e 

depende da dissociação do ligante, que atua como ácido, em pH específico para ocorrer. 

As bactérias são capazes de produzir estruturas chamadas exopolissacarídeos (EPSs), 

polímeros de carboidratos, que possuem grupos funcionais atuando como ligantes de 

complexação. O EPS permite a aderência e colonização de bactérias em superfícies 

sólidas onde os nutrientes se acumulam. (HILL& LIZ-MARZÁN, 2017) São capazes de 

proteger contra o dessecamento e outros estresses ambientais, devido as cápsulas de 

natureza iônica, podem ajudar na fixação de minerais e nutrientes próximos a bactéria 

(FLEMMING, 2016). 
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Figura 7- Representação esquemática da complexação do EPS com metais. 
 
 
 

Fonte: (Qin et al., 2006) 
 
 

Segundo WEINER et al., (1995), os fatores ambientais que podem afetar a síntese 

de EPS incluem oxigenação, limitação de nitrogênio e cátions. Bactérias fitopatogênicas 

produzem grandes quantidades de polissacarídeos extracelulares (EPS) em cultura e em 

plantas hospedeiras durante a patogênese. 

O exopolissacarídeo não tem um papel essencial na adesão inicial da bactéria, 

porém exibe importante papel na arquitetura do biofilme bacteriano, que tem sido descrito 

em comunidades bacterianas onde as bactérias vivem aderidas umas às outras e a uma 

superfície. 

Substâncias (EPS) são produtos metabólicos de microrganismos e que acumulam 

na superfície celular, formando uma barreira protetora para as células contra o ambiente 

externo, e também servindo como reserva de carbono e energia durante a falta de substrato 

(KOO & YAMADA, 2016) Segundo Whetley & Poole (2018) os EPS também têm a 

função de sorção de íons inorgânicos que constituem elementos metabólicos para 

bactérias. Sua composição é complexa, e constituída principalmente de polissacarídeos, 

proteínas, substâncias húmicas, ácido urônico, ácido nucleico e lipídeos, que dependem 

da linhagem microbiana e das condições de cultivo. 

De acordo com Mulligan (2005), além de os biossurfactantes (EPS) terem 

aplicação na biodegradação de contaminantes orgânicos, também podem ser usados para 

remover metais de sistemas, devido à sua capacidade de complexação. Sua composição 

complexa apresenta sítios de ligação potenciais para o sequestro de íons metálicos. Vários 
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autores descrevem a utilização dessas substâncias na biossorção de metais tóxicos. 

(FORMINA & GADD, 2014; KOO & YAMADA, 2016) 

O EPS pode ser parcialmente dissolvido, e apenas uma pequena parte é removida 

da solução por centrifugação ou filtração. O EPS de baixo peso molecular (EPS 

dissolvida) que permanece em solução é capaz de se ligar a uma quantidade significante 

de metal, levando assim a uma subestimação da capacidade ligante do EPS. Desta forma, 

os biopolímeros desempenham um importante papel na remoção de metais de soluções. 

(FORMINA & GADD, 2014) 

A quantidade de metal ligado às células é proporcional à quantidade de polímeros 

em cada uma. No tratamento secundário de plantas em tratamento de efluentes, os metais 

tóxicos descartados no ambiente pelas indústrias são adsorvidos por biomassa e 

removidos do efluente juntamente com o lodo formado, tal adsorção é atribuída ao EPS 

(GUIBAUND et al., 2005). 

Estratégias efetivas para melhorar a biodegradação de compostos orgânicos na 

presença de metais tóxicos incluem a redução da concentração biodisponível de metais 

tóxicos e a redução das interações entre tais metais e a célula. (DIXIT et al., 2015) 

Sandrin et al., (2000) realizaram um sistema experimental para determinar o efeito 

de um ramnolipídeo, que é uma EPS produzida por Pseudomonas aeruginosa 9027, na 

capacidade de degradação de um contaminante orgânico por um microrganismo sensível 

a metais. Os resultados sugerem que o ramnolipídeo reduz a inibição causada por cádmio 

na degradação de naftaleno por meio da combinação da complexação de cádmio e 

liberação de lipopolissacarídeos pela célula. Desta forma, o uso de EPS para reduzir a 

biodisponibilidade dos metais para as células parece ser uma alternativa eficiente no 

tratamento de ambientes onde a contaminação por metais acaba por prejudicar a 

biodegradação dos compostos orgânicos. (DIXIT et al., 2015) 

Os polímeros possuem cargas devido ao acido urônico e outros grupos carregados 

aniônicos como piruvil ou sulfato. Adicionalmente, alguns podem também apresentar 

moléculas polipeptídicas e substituintes acetil, causando complexidade estrutural maior 

(DE PHILIPPIS & VINCENZINI, 1998). 

Essa natureza de possuírem cargas negativas é uma propriedade físico-químicas 

que traz beneficio para sua utilização industrial, a natureza aniônica dos EPS das bactérias 

os torna interessantes para aplicações no campo da biorremediação para a remoção de 

metais tóxicos do ambiente (SINGH et al., 2006). Contudo é necessário maior estudo 

sobre função estrutura desses polímeros (OTERO & VINCENZINI, 2003). 
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A estrutura da parede celular das bactérias possue muitos grupos funcionais que 

fornecem essa carga negativa na superfície da célula, tais como hidroxilas (-OH), fosfatos 

(PO3O 2- ), aminas (-NH2), carboxilas (-COOH), sulfidrilas (-SH), (YEE et al., 2004; 

GONG et al., 2005; EL-SHEEKH et al., 2005). Entre estes, as carboxilas (COOH) são 

amplamente implicadas em processos de biossorção. Cada grupo funcional tem uma 

constante de dissociação específica (pka) e dissocia-se dependendo do pH do meio onde 

se encontram (MEHTA, 2005). 

Pradham et al., (2007) identificaram vários grupos funcionais na superfície de 

Microcystis utilizando espectrometria no infravermelho. Foram observados picos de 

absorção característicos de íons carboxilatos, de hidroxilas, um dos principais 

componentes dos polissacarídeos presentes na membrana celular, de amidas, de 

carbonilas e grupos carboxílicos presentes nos carboidratos. As ligações entre o metal e 

os grupos ligantes ocorrem geralmente por complexação e por interação eletrostática. 

Desse modo, a concentração de grupos carregados negativamente é responsável pelas 

interações e determina o potencial da espécie para a biossorção (VEGLIO & 

BEOLCHINI, 1997; DAVIS et al., 2003). 

Os biopolímeros dos EPS, devido a sua natureza aniônica, apresentam uma grande 

capacidade de interagir fortemente com cátions, tendo um papel importante no sequestro 

ou imobilização de íons metálicos, que são essenciais ou perigosos (DE PHILIPPIS & 

VINCENZINI, 1998). 

Mandal et al., (2007), ao estudar a interação da mucilagem de sementes de Hyptis 

suaveolens (L.) Poit com arsenato, perceberam que a absorção de arsênio pela mucilagem 

varia com o pH do meio, sendo a eficiência de remoção máxima em pH 3,5-4,5. A 

diminuição da adsorção com o aumento do pH foi justificada pela interação entre o 

arsenato e íons hidroxilas (OH-) da mucilagem. 

 
3.5.4 Bioacumulação 

 
 

O uso de microrganismos como bioacumuladores de metais tóxicos fornece uma 

alternativa interessante para tratamento de ambientes contaminados (MESA et al., 2017). 

Segundo Vidotti et al., (2004) bioacumulação é o nome genérico do processo de 

captação e retenção de uma substância (contaminante) por um organismo a partir de 

qualquer fonte (água, sedimento, outro organismo), via qualquer rota (dieta, pele) e se 

constitui em efeito nocivo quando induz resposta biológica adversa. O termo 
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bioacumulação tem sido aplicado quando organismos vivos estão envolvidos e biossorção 

é o termo mais adotado para o uso de organismos inativos (AKSU et al., 1999). 

O processo de bioacumulação por células vivas parece ocorrer em duas fases. A 

primeira fase ocorre de forma independente de energia, aparentemente por atração 

eletrostática entre os cátions metálicos e os ânions da parede celular. Essa etapa é chamada 

de biossorção ou etapa rápida. A segunda fase é dependente de energia e ocorre por 

captação ativa promovendo a internalização do metal ou bioacumulação e é denominada 

etapa lenta (HLIHOR et al., 2017). 

A capacidade demonstrada por alguns microrganismos de diferentes espécies para 

captar e acumular íons metálicos depende do organismo propriamente dito e das espécies 

consideradas. No caso da remoção do arsênio, algumas algas reduzem o As(V) e o 

transformam em diferentes ribosídeos arsênicos. Admite-se que o As(V) seja absorvido 

devido a sua similaridade com o fosfato que é essencial para algumas espécies (WOLFE- 

SIMON et al., 2011). O arsenato é um análogo do fosfato e se encontra em muitos habitats 

aquáticos em concentrações semelhantes às de fosfato (ANDREAE, 1978). Alguns 

autores acreditam que o arsênio é capturado do meio, pelas algas por meio da cadeia 

alimentar, sendo transformado a arsenobetaína via MMA e DMA através da biometilação 

(KNAUER et al., 2010). 

A bioacumulação desempenha três funções de importância ecológica significativa: 

nos organismos, a bioacumulação reflete-se na alteração da concentração do contaminante 

no seu sítio de ação. A bioacumulação de uma substância potencialmente tóxica pode 

torná-la, ao menos temporariamente, indisponível para outros organismos; ao ocorrer a 

acumulação de uma espécie contaminante por um determinado organismo, este 

contaminante torna-se presente no sistema em menor concentração e portanto, para os 

demais organismos a ocorrência da bioacumulação implica em maior resistência ao efeito 

tóxico. A bioacumulação de compostos orgânicos persistentes ou de metais pode ser um 

fator importante no transporte físico da substância potencialmente tóxica e na acumulação 

na cadeia alimentar pelos organismos consumidores superiores, onde inclui-se o homem. 

(LANGSTON, 2017; CHANDURVELAN et al., 2017). 

Dentre as tecnologias empregadas para contornar os problemas gerados em áreas 

impactadas por arsênio podem ser citadas algumas tecnologias como a troca iônica, 

osmose reversa, coagulação/filtração, eletrólise reversa e oxidação/filtração (MENDES 

et al., 2009). Estes processos de remoção de arsênio geralmente envolvem um pré- 

tratamento de oxidação do As (III), seguido pela adsorção ou coprecipitação do As (V) 
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formado, usando adsorventes ou coagulantes (EPA, 2000). A remoção de elevadas 

quantidades de arsênio é normalmente conseguida por meio das técnicas de precipitação, 

retenção membranar e permuta iônica. No entanto, estas técnicas são muitas vezes 

incompletas, dispendiosas, operacionalmente complexas e geram produtos residuais que 

podem ser tóxicos em concentrações elevadas (SHARMA et al., 2014). Em vista de tais 

limitações, microrganismos como bioacumuladores de metais tóxicos fornece uma 

alternativa interessante para tratamento de águas residuais (GARBISU & HALL, 1993; 

MEHTA & GAUR, 2005). 

 
3.5.5 Biotransformação 

 
 

O sistema metabólico que tem se mostrado mais apto para biodegradar 

contaminantes é o microbiano. Uma vez que os microrganismos desempenham a tarefa 

de reciclar a maior parte das moléculas da biosfera, participando ativamente dos principais 

ciclos biogeoquímicos e, representando, portanto, o suporte de manutenção da vida na 

Terra (ROUX; MATHERON; POLY, 2014). Esta extraordinária diversidade metabólica 

deve-se à combinação do potencial genético individual das diferentes espécies, com 

enzimas e vias metabólicas que evoluíram ao longo de bilhões de anos (LAND; 

HAUSTER; JUN, 2015). 
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Figura 8- Representação esquemática de oxirredução e biometilação do arsenio por 

bactérias em processo de biorremediação. 

 

Fonte: (Tsai et al., 2009) 
 
 

Biotransformação é a alteração de moléculas contaminantes em moléculas menos 

tóxicas ou inofensivas. A biotransformação de arsênio ocorre principalmente por dois 

processos. Primeiro por oxirredução, onde, bactérias são capazes de oxidar o arsenito. No 

entanto o processo contrário ocorre frequentemente tanto em condições aeróbicas como 

anaeróbicas (LAND; HAUSTER; JUN, 2015). Este sistema é encontrado tanto em 

procariotos (JI et al., 1994) quanto em eucariotos (MUKHOPADHYAY; SHI; ROSEN, 

2000; ZHOU et al., 2004) ocorrendo a conversão do As (V) a As (III) por meio de enzimas 

conhecidas como arsenato redutases (ArsC). 

Em ensaios in vitro esta conversão é feita em um sistema de oxirredução no qual 

o Fosfato de dinucleótido de nicotinamida e adenina (NADPH) é oxidado a NADP. Assim 

sendo, a oxidação bacteriana de As (III), pode constituir uma alternativa segura 

comparativamente aos métodos químicos (CAVALCA et al., 2015). 

O segundo processo é a metilação, processo mais conhecido e extensamente 

utilizado por microrganismos, bactérias, fungos, animais e seres humanos. É necessário 

que aconteça a metilação para que ocorra o processo de biossíntese de compostos arseniais 

característicos de algumas bactérias (McDONALD; PICHAUD; DARVEAU, 2017; 

HAUNG et al., 2016). As etapas de metilação são: As(V) →As (III) →MMA(V) 
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→MMA(III) →DMA(III) →DMA(V). Assim, o arsênio inorgânico ingerido tem como 

principal via de eliminação a urina, em suas formas metiladas (DMA e MMA). 

(CHATTERJEE et al., 1995; LE; MA; WONG, 1996). 

Muitos compostos arseno-orgânicos presentes em sistemas biológicos são bem 

menos tóxicos. Por exemplo, arsenobetaína (AsB), cuja presença em alimentos de origem 

marinha constitui a maior fonte de arsênio na dieta de seres humanos, é essencialmente 

menos tóxica; é excretada na urina sem modificação e com tempo de residência muito 

curto, de 6 a 24 horas, no máximo (BALLIN; KRUSE; RUSSEL, 1994). 

Organismos marinhos adquirem arsênio através da cadeia alimentar e 

transformam o arsênio inorgânico em arsenobetaína via MMA e DMA (PETROPULU, 

VARSAMIS e PARISSAKIS, 1997). Devido à interferência do arsênio nos processos 

biológicos, diferentes organismos desenvolveram sistemas de detoxificação para este 

semimetal. 

Estudos recentes demonstram que o arsênio na forma química de arsenito penetra 

nas células, em pH neutro, através de aquagliceroporinas (proteínas de transporte de 

glicerol) existentes em cianobactérias, bactérias, leveduras e mamíferos e que a sua 

toxicidade é dependente da capacidade que o metaloide apresenta em se ligar a grupos 

sulfidrilas existentes nos resíduos de cisteína das proteínas, inativando-as. 

Os microrganismos podem ainda participar dos processos de remoção de arsênio 

influenciando nos mecanismos de precipitação. As Bactérias Redutoras de Sulfato (BRS) 

podem ser efetivas no processo de remoção de arsênio, uma vez que o sulfeto produzido 

através do metabolismo desses microrganismos pode se ligar ao arsênio solúvel e 

precipitá-lo sob a forma de sulfeto metálico. Duncan et al., 2010 sugerem em seu trabalho 

que a remoção biológica de As ocorre, em maior parte, como precipitados minerais 

contendo S-As. Teclu et al., (2008) utilizaram culturas mistas de BRS em estudo para 

precipitação de arsênio (III) e (V), como sulfeto metálico; conseguindo uma eficiência de 

remoção de 55 e 77%, respectivamente, utilizando uma concentração inicial de 0,5mg L- 

1 . 
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Abstract 
In Paracatu, a city in Minas Gerais State (Brazil), the gold mineral extraction produces 
wastes that contribute to environmental contamination by arsenic. This work describes 
the evaluation of arsenic concentration from soil of a gold mining area in Paracatu and 
the selection of arsenic resistant bacteria. In the process of culturing enrichment, 38 
bacterial strains were isolated and the minimum inhibitory concentration (MIC) was 
determined in solid medium for each strain. Three bacterial strains named P1C1Ib, P2Ic 
and P2IIB were resistant to 3000 mg L-1 of arsenite. Analysis of 16S rDNA gene 
sequences revealed that these bacteria belong to Bacillus cereus and Lysinibacillus 

boronitolerans species. After cultivation of the strains P1C1Ib, P2Ic and P2IIIb, 69.38% 
to71.88% of arsenite and 82.39% to 85.72% of arsenate concentrations were reduced from 
the culture medium, suggesting the potential application of theses strains in 
bioremediation processes. 

 
Keywords Bioremediation; Gold Mining; Arsenic; Bacteria; Soil. 
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Introduction 

 
Arsenic (As) is the 20th most abundant element in the earth's crust and belongs to 

the group V of the periodic table. It is highly toxic to human and animals and is widely 

distributed in the atmosphere, hydrosphere, and biosphere, being associated with both 

natural and anthropogenic sources. 

The toxicity of arsenic forms depends on their oxidation states and chemical 

structure. Arsenic is mainly influenced by physical and chemical characteristics of the 

soil, along with the character of minerals, clay content, texture, pH, cation exchange 

capacity (CTC) and presence and concentration of metal oxides and hydroxides (Mandal 

and Suzuki, 2002). 

In Brazil, areas of arsenic contamination were also identified by mineral 

exploration, as the Ouro Preto region and the surrounding cities (Da Silva et al., 2014). 

In Paracatu, Minas Gerais State, Brazil, gold mining causes the release of arsenic 

contained in the rocks generating large tailings dams and increasing the concentration of 

arsenic detected in the region. The soil of various places of this city varies between 32 

mg Kg-1 to 2980 mg Kg-1 of As (Ono et al., 2012). 

In plants, arsenic is toxic at high concentrations, which mainly interferes with 

plant metabolic processes, inhibiting growth and development through phytotoxicity. To 

animals, chronic exposure causes many clinical manifestations of which cutaneous lesions 

are the most reported. Arsenic is also a known carcinogen, affecting skin, lung, bladder, 

liver, and kidneys (Martinez et al., 2011; Saifullah et al., 2018). 

In soils contaminated by metals, bioremediation occurs by transforming these 

elements into its less toxic or inert forms. One of the significant problems of the presence 

of toxic metals in the environment is because they do not undergo decomposition and 

therefore cannot be destroyed. Also, they are recalcitrant and can accumulate in living 

beings, causing disturbances in the food chains (IARC, Monografs, 2004; Guedes, 2011). 

Nowadays, chemical remediation (Hott et al., 2016; Hot et al., 2018) and 

bioremediation of toxic metals has gained better consideration. But, particularly 

bioremediation using bacteria (Dana et al., 2016) have been studied with promising 

results. 

Although arsenic is toxic to most organisms, microorganisms play a crucial role 

in the biogeochemical cycle of arsenic and can convert it into less poisonous states. There 

are several microbial mechanisms of arsenic removal, which may occur by adsorption, 
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demethylation, biomethylation, complexation, coprecipitation, and oxidation-reduction 

processes (Singh et al., 2015). Arsenic resistance genes can be located on chromosomes, 

plasmids or both. Cell envelope permeability to As, oxidative stress response and heath 

shock proteins have all been shown to be differentially regulated in response to As 

(Dunivin et al., 2018). 

The high toxicity of arsenic and the small amount of information on the behavior 

of this element in brazilian soils generates the necessity of studies with arsenic in tropical 

soils and its interaction with the microorganisms. The isolation and study of bacteria 

resistant to arsenic in brazilian mining areas will contribute to technological and 

environmental advances, since they collaborate with the development of methodologies 

for bioremediation of soil and contaminated water. 

Considering the accumulation of arsenic in Paracatu and the health problems that 

this element may cause, this work aimed to isolate and characterize arsenic resistant 

bacteria present in soil samples collected along the Rico stream from Paracatu city/Minas 

Gerais proposing a potential application of these bacterial strains in the bioremediation of 

this contaminated environment. 

 
Material and methods 

Study area and sampling 

Five soil samples were collected along the Rico Stream, from the proximity of its 

source (boundary mining region) to points near to the waterfall in the Paracatu river: P1 

(17°13’5”S, 46°53’56”O), P2 (17°12’53”S, 46°53’26”0), P3 (17°14’1”S, 46°52’52”O), 

P4 (17°14’26”S, 46°52’2”O), P5 (17°14’59”S, 46°51’38”O) according to Figure 1. 

Samples were collected in two stages, the first one in March 2013(rainy season) and the 

second one in August 2013 (drought season). In each one of these points, the collecting 

was carried out to obtain a composite soil sample, using an auger. The samples were 

collected at 0-20 cm depth, stored in sterile plastic bags (NASCO) and kept under 

refrigeration until the arrival at the laboratory. 
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Chemical analysis of soil samples 
 
 

For the determination of the arsenic concentration, the soil samples were extracted 

(concentrated nitric acid, Neon® ref: 00286) following the USEPA 3051 method of the 

North American Environmental Protection Agency (USEPA, 2007). A microwave system 

MARS 6® (model 910900, CEM from the USA) was used for sample heating. The arsenic 

determination in these samples was conducted by the analytical method proposed by using 

an Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometer (ICP-MS), NexIon 300D 

(PerkinElmer, USA). 

Analytical grade reagents were used, except for HNO3 which had been previously 

purified using a Kurner quartz sub-boiling distiller (Analysentechnik, Rosenheim, 

Germany) for the removal of impurities. To prepare the solutions, Type I ultrapure water 

(18.2 Ω_cm-1) obtained in a purification system was used (Thermo Scientific™, USA, 

Barnstead Nanopure). 

The flasks and all materials used in the preparation of solutions were carefully cleaned in 

15% HNO3 for 48 hours, rinsed in type I water and then dried in a laminar flow. 

All analysis was performed in the Laboratory of Analytical Instrumentation of the 

UFVJM-Campus Mucuri in a clean room class 1000. Quality control for the determination 

of metals was carried out via analysis of Standard reference materials (SRM) NIST 1643e 

(Trace Elements in water) and NIST 2710a (SRM Metals in Soil Samples). The SRM 

were analyzed before and after ten runs of ordinary samples. There were no statistical 

differences between the concentration values obtained for the reference materials and the 

"target-values" for 95% confidence intervals using the T-test. The Limit of Detection 

(LOD) for 75As quantification was 0.01ug L-1. For this, were used calibration standard 

solutions from PerkinElmer (USA). 

Precision of the method was evaluated by quantifying SRM 1643e (n = 5). The 

standard deviation value was less than 5%. In the study of accuracy of the method, there 

was no statistical difference between the values obtained for analysis of SRM and the 

"target-values" for 95% confidence intervals using the T-test. 

 
Enrichment culture, isolation and characterization of bacteria 

 
 

The enrichment culture and isolation of bacteria was done according to Pepi et al. 

(2007) with modifications. An aliquot of 0.5 g of each soil sample was added to a flask 
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containing 50 mL of Luria-Bertani (LB) medium and 500 mg L-1 of sodium arsenite 

(Sigma-Aldrich®). 

The flasks were then incubated at 30°C under static conditions in the dark and 

after two weeks of incubation, 0.1 mL of the enrichment cultures, which showed turbidity 

after that period, were subcultured in Petri dishes, containing LB medium solidified with 

15 g L-1 of agar, and a concentration of 500 mg L-1 of sodium arsenite. 

Bacterial colonies with different forms, color and margins were purified on solid 

medium containing arsenic at the same previous concentration, for at least 3 times and 

stored at -80 °C in a solution of 30% glycerol. The strains were characterized according 

to the morphological characteristics: size, shape, elevation, margin, chromogenesis, 

optical detail and surface, with the help of a stereomicroscope (MZ-8 Zeiss). 

 
Determination of the Minimum Inhibitory Concentration of arsenic in solid medium 

 
 

The arsenic resistant bacteria isolated from soil samples had their minimum 

inhibitory concentration (MIC) of arsenic determined. Each strain was grown in 30 mL 

of LB medium under orbital shaking, at 100 rpm and 30° C. After 24 hours of growth 

(1x108 cells per mL), 1 mL of culture of each strain was transferred to sterile 1.5 mL 

microtubes, and centrifuged at 8.000 rpm at 25°C for 10 minutes. 

The supernatant was discarded, and the cells resuspended in 1 mL of sterile saline 

(8.5 g L-1 NaCl) and centrifuged again, repeating this washing procedure three times. 

Then, aliquots of 20 μL of washed cell suspensions were inoculated with platinum loop 

on Petri dishes containing LB medium supplemented with different concentrations of 

arsenic, ranging from 500 to 3000 mg L-1 of sodium arsenite, in addition to a control 

treatment without addition of the metal. 

In order to evaluate the susceptibility of the strains to arsenic, the Minimum 

Inhibitory Concentration (MIC) was determined, which is defined as the lowest 

concentration in which there is no formation of visible colony forming units (CFU) 

occurred after 3 days of incubation at 30°C. In this stage of this work, the number of 

strains that showed growth in each arsenic concentration was determined from three 

replicates. 



55 
 

Determination of Minimum Inhibitory Concentration of arsenic in liquid medium 
 
 

In this study, the growth of the strains in various concentrations of arsenic in liquid 

medium was determined for the three strains that presented the best results for MIC, which 

proved to be the most resistant to the arsenic concentrations, tested in solid medium. 

These three pre-selected bacterial strains were then evaluated for their growth in liquid 

medium with arsenic addiction by spectrophotometry. Each strain was inoculated (1x108 

cells) in 5.0 mL of LB medium at pH 6.8, under orbital shaking at 100 rpm and 30° C. 

After 24 hours of growth, an aliquot of 1 mL of culture from each strain was 

diluted in 99 mL of LB medium and 10 mL of this dilution was then transferred to tubes, 

where the concentrations of sodium arsenite were 0.0, 500, 1000, 2000 and 3000 mg L-1. 

These cultures were incubated at 30°C under 100 rpm shaking for 72 hours. The 

experiments were performed in triplicate. 

The evaluation of the number of viable cells in each arsenic concentration was 

performed by the successive dilutions method for counting the number of colony forming 

units (CFU) as described by Miles and Misra (1938). 

 
Identification of bacterial strains 

 
 

For the 3 bacterial isolates that showed the best results for arsenic resistance, 

Gram Staining was performed and they were characterized as gram-positive. For 

molecular identification, the genomic DNA of these strains was extracted using a 

commercial kit, and the 16S rRNA gene was amplified using the primers (forward 

5'AAACTCAAATGAATTGACGG3 'and reverse 5'ACGGGCGGTGTGTAC3'). The 

PCR reaction were carried out by an initial denaturation of 94º C for 5 minutes followed 

by 35 cycles of denaturation at 94º C for 1minute, annealing at 55º C for 1 minute, 

extension at 72º C for 2 minutes and final extension at 72º C by 5 minutes. After 

confirming the amplification of the gene in 1% agarose gel the product was sent for 

sequencing to the company PBI (Brazil). The results of the base fragments were 

compared to those previously deposited in Genbank (NCBI), being possible to determine 

the level of similarity with several bacterial strains described in the literature. 
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Evaluation of the ability to accumulate arsenic 
 
 

The strains P1C1Ib, P2Ic, and P2IIIb were precultured in LB medium at 28o C for 

24 hours under agitation. An aliquot of 1 mL of the preculture was transferred to 100 mL 

of LB medium with arsenic concentrations (As III), arsenate (As V), at a concentration of 

750 mg L-1. After cultivation at 28 ° C for 72 hours under agitation, the cultures were 

centrifuged at 10.000 rpm for 20 minutes. The bacterial pellet was separated from the 

culture medium and then washed three times with deionized water before being used for 

the biosorption experiments. 

For the determination of arsenic concentration, an inductively coupled plasma 

mass spectrometry (ICP-MS) NexIon (Perkin Elmer Life and Analytical Sciences, USA) 

was used according to the method described by (Blanc et al., 2013), with modifications. 

The limit of detection (LOD) was 0.01 μg L-1. For Descriptive Statistical analyses of the 

results was using Excel for Windows. 

 
Statistical analysis 

 
 

The concentration of chemical elements in the environmental samples were 

compared with the Guiding Values for Soil and Groundwater (Quality Reference Value 

– QRV and Prevention Value – PV) presented in the Official Gazette of São Paulo State 

Publication - Decision of the Directors Board 045/2014 of CETESB. In addition, the 

ATSDR International Resolution (Agency for Toxic Substances and Disease Registry, 

2005) was used. 

The Descriptive Statistics (mean and standard deviation) were used for soil 

samples and these descriptive statistical analyses of the results were calculated using 

Excel for Windows 10. 

For the comparison of arsenic concentration before and after bacterium incubation 

(bioremediation test), the Student t Test was used, with p < 0.05 for significant cases. For 

study of pH influence, ANOVA Test was used as a statistical test. All statistical analyzes 

were enhanced using the program GraphPad Prism Software Version 8.0, USA. 
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Results and discussion 
 
 

Chemical analysis of soil samples 
 
 

The soil samples collected from the five points (P1 to P5) along the Rico stream 

in Paracatu had the concentration of arsenic determined as shown in Table 1. The 

experiments were carried in triplicate (n = 3) for each point. 

The contamination of these soils samples showed higher values in the area close 

to the mining region. In this area, the mean of arsenic concentration was of 1544.75 µg g- 

1 in march/2013 and 1668.20 in August/2013. In the field far from the mining, the arsenic 

concentration was of 496.65 in march/2013 and 344.33 in august/2013, as observed in 

Table 1, that the level of arsenic was decreasing according to the distance from the mining 

area. 

The values of arsenic concentrations found in these soil samples are above to the 

reference values recommended by CETESB (3.5 μg g-1 of As in Brazilian Soils) and 

ATSDR (7.2 μg g-1 of As in soils in the United States). This heterogeneity in element 

concentration in different samples is common in mining areas due to constant movement 

and excavation of materials to be mined (Ono et al., 2012). The occurrence of 

concentrations once or twice over of WHO limit (<10 μg Kg-1), may also in many cases, 

be expected when analyzed at regional scale, if associated with specific geological 

environments (Almeida, 2009). 

It is important to say that the soil studied was developed on pelitic rocks, 

influenced by limestone rocks, in the Paracatu region (Minas Gerais), being classified as 

typical dystrophic Red Latosol (Burak et al., 2011). Thus, the presence of As found in the 

samples of the soil analyzed may be of natural origin, due to the element being present in 

the minerals forming the rocks, including iron oxides and clays, but mainly in sulfides 

(Figueiredo et al., 2007). 

Also the high concentrations of arsenic found can be due to the influence of some 

processes, such as natural biogeochemical cycling of this element, deposition of 

sediments by water erosion, discharge of groundwater, and atmospheric dispersion of 

enriched particulate matter with arsenic, from the mining area (Da Silva et al., 2010). 
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Enrichment culture, isolation and morphological characterization of arsenic 

resistant bacteria 

 
All the enrichment cultures prepared with the soil samples (arsenic concentration 

of 500 mg L-1 of sodium arsenite) allowed isolation of bacterial strains after 2 weeks of 

incubation at 30o C. The isolation of bacterial strains from the soil collected along the 

Rico stream in Paracatu/MG was based on the capacity of these strains to grow in the 

presence of arsenic and according to the criteria of colony morphology. The number of 

bacterial strains separated by morphotypes was 16 strains in the first collection (March 

2013) and 22 strains in the second one (August 2013), with a total of 38 strains. After the 

previous separation by morphotypes, the strains were characterized according to the 

morphologies presented, including size, shape, elevation, chromogenic margin, optical 

detail, and surface. 

For the size, the percentages were 31.58% for large colonies, 31.58% for medium 

colonies, and 36.84% for small colonies. For the shape, the circular colonies comprised 

47.37%, the irregular 39.47%, and the punctiform 13.16%. Regarding the elevation, it 

was observed that convex strains occupied 65.79% of the total, 18.42% were high, 

papillary 5.26%, flat 5.26%, and pulvinar and umbones 2.63%. On the margins it was 

found that 21.05% were curved, 10.53% were whole, 5.26% were lobed, and 63.16% were 

corrugated. Only two varieties of color could be observed, in which yellow is 2.63%, and 

those of cream color is 97.37% of the total. The optical details were divided into 36.84% 

for translucent strains and 63.16% for opaque. There are statystical difference between 

this values (Student T Test, for 95% confidence interval). 

The morphological characterization of bacterial colonies, although laborious, is 

important because is the first approximation to evaluate the diversity of microbial 

populations. The study of a greater number of representatives from populations can 

become viable with the morphological grouping of similar individuals. In this way, the 

selection of representatives groups allowed the identification of a smaller number of 

strains representing the diversity of the system (Margesin et al., 2011). 
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Determination of Minimum Inhibitory Concentration in solid medium 
 
 

The Minimal Inhibitory Concentrations (MICs) that is the lowest concentrations 

that completely inhibited bacterial growth were determined experimentally for all 

isolates. Microbial resistance to arsenite was determined by visible growth after 24 hours 

in LB culture medium supplemented with different concentrations of sodium arsenite for 

the 38 bacteria morphologically characterized. Most of the strains (92.1%) presented a 

significant growth in the concentration of 500 mg L-1 of arsenite. However, a small 

number of strains (7.9%) grow in the maximum concentration of 3000 mg L-1. 

The three arsenic resistant bacteria that showed the highest level (ANOVA Test) 

of resistance tested (3000 mg L-1) were named as P1C1Ib, P2Ic, and P2IIIb. Many 

different bacteria capable of resisting arsenite in solid medium have been previously 

reported, and the concentration of arsenite tolerated ranges from 749 mg L-1 to 6100 mg 

L-1 (Escalante et al., 2009; Shakya et al. 2012; Majunder et al., 2013; Yang et al., 2016), 

indicating that the strains isolated in our work have a potential to be tested in the gold 

mining bioremediation processes. 

Arsenic harmful effects in cells are caused mainly by the inorganic forms (As III 

or As V). Arsenate presents similarity with phosphate. For this reason, it can enter in the 

cells and disrupt the reactions involved in energy production. Arsenite is able to bind in 

proteins thiol-containing, damaging their function (Oremland and Stolsz, 2005). The 

resistance of the cells are related to the capacity of detoxification (efflux, reduction, 

methylation and volatilization). The genes known as “ars” are present in the plasmid or 

chromosomes. They promote the As-efflux from the cell (arsB associated with arsA) and 

reduction of As V to As III (arsC). The arsD and arsR are genes associated to the 

regulation of the expression (Paez-espino et al., 2009; Yamamura and Amachi, 2014). 

The induction of alterations at the genome level and metabolism are some of the 

causes of the development of bacterial resistance to metals (Prakask et al., 2013; 

Overmann et al., 2017). This capability allows the use of bacteria with different degrees 

of sensitivity/resistance as indicators of soil pollution (Cavalca et al., 2010). 

These results mentioned above were conducted using agar plates. This point is 

important, since growth on solid media alone may not give a true picture of arsenic 

tolerance for many microorganisms because of the formation of arsenic gradients in agar 

(Jackson et al., 2005). Therefore, tolerance assays should be compared in both solid and 

liquid medium. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S096483051530144X#bib12
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Determination of Minimum Inhibitory Concentration in Liquid Medium 
 
 

From the MICs found in solid medium, the three most resistant strains were 

selected to proceed with MICs determination in liquid medium. The verification of the 

development from populations in liquid culture was done by determining its optical 

density (OD) that is one simplest way of inferring the concentration of biomass of 

microorganisms, by a suspension of cells. 

The growth of these strains at different concentrations evaluated by 

spectrophotometry at 600 nm wavelength is arranged according to Figure 2. 

From the results presented in the Figure 2, it was evident that the three strains 

P1C1Ib, P2Ic and P2IIIB were also resistant to the arsenic concentrations in liquid 

medium tested in this work, specially the strain P2IIIb, which presented a substantial 

growth until 2000 mg L-1 of sodium arsenite. 

The determination of MICs in liquid medium generally presents lower values 

when compared to those obtained in solid medium (Hassen et al., 1997; Yilmaz, 2003). 

These variations can be explained among other factors by the degradation or modification 

of the metal during its long period of incubation in solid medium, adsorption to the agar 

and better contact of the metal with the bacteria in liquid medium. 

Through the use of the MIC it was possible to quantitatively demonstrate the 

concentration of the metal that inhibited each microorganism, but this test indicates only 

the concentration capable of causing inhibition of microbial growth and does not identify 

whether the inhibition was bacteriostatic or bactericidal. The MIC value also does not 

provide an indication of the mode of action of the metal for inhibition of growth. 

As well as that performed for the P1C1Ib, P2Ic and P2IIIB strains, some studies 

also evaluate the MIC using liquid medium. Bacterial strains used in industrial 

bioremediation, such as Corynebacterium glutamicum, demonstrated a natural resistance 

to sodium arsenite of 1559 mg L-1 and this strain is applied to remove arsenic from 

contaminated water (Mateos et al., 2006; Takeuchi et al., 2007). 

Four bacterial strains belonging to the genders Aeromonas, Bacillus and 

Pseudomonas isolated from the Ortobello Lagoon sediments obtained a high resistance to 

arsenic with the growth of the species in solution of 1738 mg L-1 of arsenite (Pepi et al., 

2007) being superior to the bacterium Corynebacterium glutamicum already used in 

industrial bioremediation (Mateos et al., 2006). Also, a bacterial strain of Klebsiella 

pneumoniae isolated from Kala Shah Kakoo wastewater in Pakistan, whose arsenite 
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resistance was 370 mg L-1, was also considered a viable alternative for possible use in 

bioremediation of arsenic in contaminated environments (Abbas et al., 2014). 

Dey et al. (2016) isolated and characterized two arsenic resistant bacterial strains, 

groundwater bacteria from Burdwan, West Bengal, India. The results obtained in their 

work showed that the strains were capable of supporting a concentration of 550 mg L-1 of 

arsenite. In addition to these studies, one Bacillus flexus strain isolated from arsenic 

contaminated travertine spring water in Kurdistan Province/Iran, tolerate 650 mg L-1 of 

arsenite in liquid medium through the minimum inhibitory concentration (MIC). 

 
Identification of bacterial strains 

 
 

The arsenic resistant bacteria isolated in this study were classified as Bacillus 

cereus (P2Ic, P1C1Ib) and Lysinibacillus boronitolerans (P2IIIb), based on genetic 

analysis of 16S rDNA sequence. The sequences obtained were deposited in the Genebank 

database with the accession numbers: MK248482, MK248483, MK248249 respectively. 

The genus Bacillus was for some time divided in 51 species, through their 16S rRNA 

gene sequence, but the reclassification of several Bacillus species led this into genera such 

as Brevibacillus, Geobacillus, Lysinibacillus and Paenibacillus (Shida et al., 1996; 

Nazina et al., 2001; Ahmed et al., 2007; Logan and De Vos, 2009). 

Some studies that are dedicated to the bioremediation of arsenic in contaminated 

environments demonstrate that bacteria of the genera Bacillus and Lysinibacillus have the 

capacity to resist to this element in high concentrations (Jain et al., 2011; Rahman et al., 

2015; Mohamed and Farag, 2015). 

Bacillus cereus AG-27O strain isolated from soils of a thermal plant in Kanpur, 

India, showed high resistance to arsenate (As V) and arsenite (As III) at concentrations of 

40 mM (5196 mg L-1) and 35 mM (4547 mg L-1), respectively (Jain et al., 2011). 

In another work, a strain of Lysinibacillus isolated from soil samples from 

Chuadanga in Bangladesh, where soil and groundwater were contaminated with arsenic 

for many years, grew in medium with up to 500 mM (64955 mg L-1) of sodium arsenate 

(Rahman et al., 2015). However, these authors did not evaluate the resistance to arsenite, 

which makes our comparison difficult, since arsenite (As III) is considered to be 25 to 60 

times more toxic than arsenate (As V). 

In the work of Mohamed and Farag (2015) the bacterial resistance to arsenic 

oxychloride at concentrations above 15 mg L-1 was found for strains of the genera Bacillus 
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e Lysinobacillus. These strains were isolated from underground water of Taif City, 

Kingdom of Saudi Arabia, and they are considered by the authors, capable of removing 

high concentrations of arsenic from aqueous solutions. In the case of the strains analyzed 

in our study, both Bacillus cereus (P2Ic, P1C1Ib) and Lysinibacillus boronitolerans 

(P2IIIb) presented resistance to arsenic in the presence of arsenite up to 3000 mg L-1. 

 
Quantification of Total Arsenium in Bacterial Cell 

 
 

Through the experiments, we observed that the strains under analysis could be 

powerful tools to remove arsenic from the environment. This result was demonstrated in 

our studies, revealing great performance of the three selected bacteria strains. 

Due to this arsenic resistance, tested in the presence of arsenite (As III), the 

quantification of arsenic was determined through ICP/MS in the culture medium where 

the strains were grown (Table 2), and inside the bacterial cells (Table 3). For this 

experiment, the bacteria were grown in arsenite (As III), and arsenate (As V) in the 

concentration of 750 mg L-1 of arsenic. 

The reduction of the arsenic concentration in the different forms of toxicity 

evaluated for the P2Ic, P2IIb and P1C1Ib lines was estimated between 69.38% and 

71.88% for arsenite and between 82.39 and 85.72% for arsenate (Table 2). 

Arsenate is uptake by cells inadvertently by high efficient and abundant phosphate 

membrane transporters. Once As (V) is similar to phosphate, the cell cannot detects its 

present, being highly accumulated in cell, already rich in phosphate. On the other hand, 

As (III) present higher toxicity than As (V) and promotes intense damages in the cells. 

For this reason, bacteria present efficient As (III)-efflux mechanisms. Therefore, the 

levels of o As (V) are decreased in the medium (Yang et al., 2012; Yang and Rosen, 

2016). Also no differences of percentage of arsenite and arsenate removal are observed 

when pH ranges from 6.0; 7.0 and 8.0 (Teclu et al., 2008). 

In addition to the quantification of arsenic in the culture medium of the bacteria, 

the concentration of arsenic in the bacterial cells was also verified, and it could be 

observed that the three strains could accumulated arsenite and arsenate in their cellular 

mass (Table 3). 

The ability of the P2Ic, P2IIb and P1C1Ib strains to accumulate arsenic in the 

different forms according to the toxicity of each compound was estimated to be between 

7.47% to 34.28% for arsenite and 31.87% to 45% for arsenate (Table 3). The 
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concentrations of Arsenic in the medium after bacterial strains had concentrations below 

WHO limits for groundwater. 

This difference between the percentage of arsenite and arsenate in the culture 

medium in which the bacterial strains were grown was not complementary to the 

percentage within the bacterial cells probably due to some transformation that these 

strains carried out with those forms of arsenic. To prove this fact, a speciation of the toxic 

forms of different arsenic compounds will be performed. 

Based on the analysis of inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP- 

MS), the intracellular accumulation of arsenate in the Lysinibacillus sphaericus B1-CDA 

strain of 5.0 mg g-1 in dry cell mass was observed, reducing the concentration of arsenate 

in the contaminated liquid medium by up to 50%. (Rahman et al., 2015). The EA5 lineage 

of B. cereus and a culture of Lysinibacillus .sphaericus EA1, together with the Bacillus 

fusiformis EA2 and Lysinibacillus sp. A3 strains were considered efficient in the 

bioremediation of approximately 94.9% and 99.7% of arsenic oxychloride (Mohamed and 

Farag, 2015). 

Our data are in agreement to Rahman et al. (2015), since our strains accumulated 

within their cells 34.28% of the arsenate 45% of the arsenite added in the culture medium. 

In relation to the experiment done by Mohamed and Farag (2015) it is not possible to 

compare the data, since they used arsenic oxychloride instead of arsenite or arsenate. 

Some bacteria possess metabolic mechanisms to resist to the arsenic effects. The 

basic principle is a change in redox reactions, changing pH, increasing or decreasing 

solubility, and the adsorption or uptake of arsenic compounds (Smith and Smith, 2004). 

Some of them even use some arsenic compounds in their metabolism as electron donor 

(Bryan et al., 2009) or as an electron acceptor for anaerobic respiration (Stolz and 

Oremland, 1999). 

In this way, understanding microbial behavior for arsenic is very important to 

develop measures to improve bioremediation of arsenic contaminated soils and water. 

 
Conclusion 

 
 

The results of this study demonstrated a great applicability potential of the 

selected, P1C1Ib, P2Ic, and P2IIIB strains isolated from soil samples collected along the 

Rico stream in Paracatu/Minas Gerais, in the treatment of arsenic. 
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The study reports for the first time, the characterization of resistant arsenic 

bacteria from this region of Paracatu and these strains may find application in the 

treatment of arsenic contaminated soil and aquifers in this region. 

 
Acknowledgments 

The authors are grateful to Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (CNPq), CAPES and Fapemig for financial supports and fellowships. 

 
 
 
 

References 

 
Abbas, S.Z., Riaz, M., Ramzan, N., Zahid, M.Z., Shakoori, F.S., Rafatullah, M., 2014. 

Isolation and characterization of arsenic resistant bacteria from wastewater. Braz. J. 
Microbiol. 45, 1309-1315. 

 
Ahmed, I., Yokota, A., Yamazoe, A., Fujiwara, T., 2007. Proposal of Lysinibacillus 

boronitolerans gen. nov., and transfer of Bacillus fusiformis to Lysinibacillus 

fusiformis comb. nov. and Bacillus sphaericus comb. nov. Int. J. Syst. Evol. 
Microbiol. 77, 1117-1125. 

 
ASTDR (2005) Toxicological Profile for Nickel. 

http://www.atsdr.cdc.gov/toxprofiles/tp15.pdf. Accessed 27 August 2015 
 

Almeida, B.S.D., 2009. Geochemistry of the carbonaceous phyllites of the Morro do Ouro 
deposit, Paracatu, Minas Gerais. Dissertation, University of Brasília. 

 
Blanc, L.R., Moreira, F.S., Goncalves, A.M., Manchester, R.S.S., Baroni, L., Faria, 

M.C.S., Bomfeti, C.A., Barbosa, F., Rodrigues, J.L., 2014. Contamination in a 
Brazilian River: A Risk of Exposure to Untreated Effluents. J. Envirol. Qual. 42, 
1596-1601. 

 
Bryan, C.G., Marchal, M., Battaglia-Brunet, F., Kugler, V., Lemaitre-Guillier, C., 

Lievremont, D., Bertin, P.N., Arsene-Ploetze, F., 2009. Carbon and arsenic 
methabolism in Thiomonas strains: differences revealed diverse adaptation 
processes. BMC Microbiol. 9, 2180-2187. 

 
Burak, D.L., Fontes, M.P.F., Becquer, T., 2011. Stable microaggregates and nutrient 

reserves in Red Latosol under pasture in Cerrado region. Pesqui. Agropecu. Trop. 41, 
229-241. 

 
Cavalca, L., Zanchi, R., Corsini, A., Colombo, M., Romagnoli, C., Canzi, E., 2010. 

Arsenic resistant bacteria associated with roots of the wild Cirsium arvense (L.) plant 
from an arsenic polluted soil, and screening of potential plant growth promoting 
characteristics. Syst. Appl. Microbiol. 33, 154-164. 

http://www.atsdr.cdc.gov/toxprofiles/tp15.pdf


65 
 

 

CETESB, 2005. Report on the establishment of guiding values for soils and groundwater 
in the State of 
SãoPaulo.http://www.cetesb.sp.gov.br/Solo/relatorios/tabela_valores_2005.pdf. 
Accessed 12 January 2018. 

 
Dana, L.S., Fertu, D.I.T., Diaconu, M., Pavel, L.V., Hlihor, R., Drăgoi, E.N., Curteanu, 

S., Lenz, M., Corvini, P.F., Gavrilescu, M., 2016. Rhizobacteria and plant symbiosis 
in heavy metal uptake and its implications for soil bioremediation. New Biotechnol. 
39, 125-134. 

 
Da Silva, W.G., Do Amaral Sobrinho, N.M., Mazur, N., 2010. Use of phosphate to 

remove arsenic from contaminated soil. R. Bras. Eng. Agric. Ambient. 14, 101-106. 
 

Da Silva, J.M.B., Barrio, R.J., Moreira, J.C., 2014. Arsenic and health: a relationship that 
needs surveillance. Vig. Sanit. Debate 2, 57-63. 

 
Dey, U., Soumendranath, C., Mondal, N.K., 2016. Isolation and characterization of 

arsenic-resistant bacteria and possible application in bioremediation. Biotechnol. 
Rep. 10, 1-7. 

 
Dunivin, T.K., Miller, J., Shade, A., 2018. Taxonomically-linked growth phenotypes 

during arsenic resistant bacteria isolated from soils overlying the Centralia coal seam 
fire. PloS ONE 13, 0191893. 

 
Escalante, G., Campos, V.L., Valenzuela, C., Yañez, J., Zaror, C., Mondaca, M.A., 2009. 

Arsenic resistant bacteria isolated from arsenic contaminated river in Atacama desert. 
Bull. Environ. Contam. Toxicol. 83, 657-661. 

 
Figueiredo, E.O., Braz, E.M., D'Oliveira, M.V.N., 2007. Precision Management in 

Tropical Forests: Digital Model of Forest Exploration. Rio Branco, Embrapa Acre. 
 

Guedes, K.A. 2011. Prospecting of bacteria with potential application in the 
bioremediation of industrial effluents containing arsenic. Dissertation, Federal 
University of Ouro Preto. 

 
Hott, R.C., Andrade, T.G., Santos, Faria, M.C.S., Oliveira, L.C.A., Pereira, M.C., 

Bomfeti, C.A., Rodrigues, J.L., 2016. Adsorption of arsenic from water and its 
recovery as a highly active photocatalystEnviron. Sci. Pollut. Res. 23, 21969-21979. 

 
Hott,  R.C.,  Maia,  L.F.O.,  Santos,  M.S.,  Lima,  A.C.,  Faria,  M.C.S.,  Bomfeti, C.A., 

Barbosa, F., Maia, L.F.O., Oliveira, L.C.A., Pereira, M.C., Rodrigues, J.L., 2018. 
Purification of arsenic-contaminated water with K-jarosite filters. Environ. Sci. 
Pollut. Res. 01, 01-11. 

 
IARC monographs on arsenic in drink waters. 2004. Monographs, 84. Lions, France. 

 
Hassen, A., Saidi, N., Cherif, A., Boudabous, A., 1997. Resistance of environmental 

bacteria to heavy metal. Bioresource Technol. 64, 7-15. 

http://www.cetesb.sp.gov.br/Solo/relatorios/tabela_valores_2005.pdf


66 
 

Jackson, C.R., Harrison, K.G., Dugas, S.L., 2005. Enumeration and Characterization of 
culturable As(V) resistant bacteria in a large estuary. Sys. Appl. Microbiol. 28, 727- 
734. 

 
Jain, S., Saluja, B., Gupta, A., Marla, S.S., Goel, R., 2011. Validation of arsenic resistance 

in Bacillus cereus strain AG27 by comparative protein modeling of arsC gene 
product. Protein J. 2, 91-101. 

 
Logan, N.A., Berge, O., Bishop, A.H., Busse, H.J., De Vos, P., Fritze, D., Heyndrickx, 

M., Kampfer, P., Rabinovitch, L., 2009. Proposed minimal standards for describing 
new taxa of aerobic, endospore forming bacteria. . J Syst. Evol. Microbiol. 59, 2114- 
2121. 

 
Mandal, B.K., Suzuki, K.T., 2002. Arsenic round the world: A Review. Talanta 58, 201- 
235. 

 
Majunder, A., Bhattacharyya, K., Bhattacharyya, S., Kole, S.C., 2013. Arsenic-tolerant, 

arsenite oxidizing bacterial strains in the contaminated soil of West Bengal, India. 
Sci. Total Environ. 463, 1006-1014 

 

Mateos, L.M., Ordonez, E., Letek, M., Gil, J.A., 2006. Corynebacterium glutamicum as 
a model bacterium for the biorremediation of arsenic. Int. Microbiol. 9, 207-215. 

 
Margesin, R., Plaza, G.A., Kasenbacher, S., 2011. Characterization of bacterial 

communities at heavy-metal-contaminated sites. Chemosphere 82, 1583-1588. 
 

Martinez, V.D., Vucic, E.A., Becker-Santos, D.D., Gil, L., Lam, W.L., 2011. Arsenic 
exposure and the induction of human cancers. J. Toxicol. 4, 31287. 

 
Miles, A.A., Misra, S.S., 1938. The estimation of the bactericidal power of the blood. J. 

Hyg. 38, 732-749. 
 

Mohamed, E.A.H., Farag, A.G., 2015. Arsenic Removal from Aqueous Solutions by 
Different Bacillus and Lysinibacillus Species. Bioremediat. J. 19, 269-276. 

 
Nazina, T.N., Tourova, T.P., Poltaraus, A.B., Novikova, E.V., Grigoryan, A.A., Ivanova, 

A.E., Lysenko, A.M., Petrunyaka, V.V., Osipov, G.A., 2001. Taxonomic study of 
aerobic thermophilic bacilli. Int. J Syst. Evol. Microbiol. 51, 433-446. 

 
Ono, F.B., Guilherme, L.R.G., Mendes, L.A., Carvalho, G.S., 2012. Replication of IVG 

protocol to estimate bioaccessibility in materials from a gold mining area in Brazil. 
R. Bras. Sci. Solo 36, 1355-1360. 

 
Oremland, R.S., Stolz, J.F., 2005. Arsenic, microbes and contaminated aquifers. Trends 

Microbiol. 13, 45-49. 
 

Overmann, J., Abt, B., Sikorski, J., 2017. Present and future of culturing bacteria. Annu. 
Rev. Microbiol. 13, 711-730. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jain%20S%5BAuthor%5D&amp;cauthor=true&amp;cauthor_uid=21258851
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Saluja%20B%5BAuthor%5D&amp;cauthor=true&amp;cauthor_uid=21258851
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gupta%20A%5BAuthor%5D&amp;cauthor=true&amp;cauthor_uid=21258851
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Marla%20SS%5BAuthor%5D&amp;cauthor=true&amp;cauthor_uid=21258851
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Goel%20R%5BAuthor%5D&amp;cauthor=true&amp;cauthor_uid=21258851
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21258851


67 
 

USEPA North American Environmental Protection Agency. 2007. Region III Risk-Based 
Concentration Table. http://www.epa.gov/reg3hwmd/risk/riskmenu.htm. Accessed 
15 June 2016. 

 
Yamamura, S., Amachi, S., 2014. Microbiology of inorganic arsenic: From metabolism 

to bioremediation. J. Biosci. Bioeng. 118, 1-9. 
 

Yang, H.C., Rosen, B.P., 2016. New mechanisms of bacterial arsenic resistance. Biomed. 
J. 39, 5-13. 

 
Yang, H.C., Fu, H.L., Lin, Y.F., Rosen, B.P., 2012. Pathways of arsenic uptake and efflux. 

Curr. Top. Membr. 69, 325-358. 
 

Yilmaz, E.I., 2003. Metal tolerance and biosorption capacity of Bacillus circulans strain 
EB1. Res. Microbiol. 154, 409-415. 

http://www.epa.gov/reg3hwmd/risk/riskmenu.htm


68 
 

Figure Caption: 
 

 
Fig. 1 Georeferencing of the Rico stream in the city of Paracatu, Minas Gerais, Brazil representing the 

collection points (P1 to P5) indicated with red color 
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Tables 
 
 

Table 1 Arsenic concentration (µg g-1) in soil samples collected along the Rico stream in Paracatu, Minas 

Gerais, Brazil (P1 to P5). Level and Standard Deviation (SD). n=3 

Soil samples 

Period P1 P2 P3 P4 P5 

March 

2013 

1544.75 ± 

124.11 

1501.60 ± 

122.12 

956.95± 86.3 651.5± 

64.17 

496.65± 

48.86 

August 

2013 

1668.20 ± 

109.91 

1256.26 ± 

110.19 

713.14 ± 

66.61 

423.96 ± 

36.55 

344.33± 

33.61 
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Table 2 Percentage reduction of arsenic in culture medium after cultivation of strains P2Ic, P2IIIb 

and P1C1Ib 

  Culture Medium  

 P2IC P2IIIb P1C1Ib 
As III 71.88% 69.38% 71.88% 
As V 82.39% 85.72% 83.81% 

Where: arsenite (As III), arsenate (As V). n =3. pH = 7.0 
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Table 3 Percentage of bioaccumulated arsenic inside the cells of the lines P1C1Ib, P2Ic, P2IIIb 

after cultivation in medium with arsenic 

  Bacterial Cells  

 P2Ic P2IIIb P41aI 

As III 31.87% 44.37% 45.00% 
As V 20.47% 7.47% 34.28% 

Where: arsenite (As III), arsenate (As V). n=3. pH=7.0 
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boronitolerans and Bacillus cereus: As removal mechanism 

Aguilar 1*, N.C. Faria1*, M.C.S. Batista2*, B. L. Bomfeti1, C. A. Rodrigues1*, J. L. 
 

1 Institute of Science, Engineering and Technology (ICET), Federal University of 

Jequitinhonha and Mucuri Valleys, Teófilo Otoni, Minas Gerais, Brazil, 39803-371 
2 Center for Natural and Human Sciences, Federal University of ABC, Santo André, São 

Paulo, Brazil, 09210170 

*naidilene@hotmail.com +5503398884-2401 

*jairo.rodrigues@ufvjm.edu.br +5503398839-7528 

Abstrato 
 

In the last decades, environmental issues have become more and more critical and 

frequent due to excessive population growth and increased industrial activity. Thinking 

in this context, this study aimed at the potential for bioremediation of bacterial strains 

Lysinibacillus boronitolerans and Bacillus cereus, unraveling the mechanism presented 

by strains in remediating toxic metals, through studies of chemical specification of the 

forms of arsenic (As) found in the culture medium. The variants were isolated in the 

presence of species known quantities of As (III) and As (V) and the chemical 

quantification done in the incubation medium after cultivation by High Performance 

Liquid Chromatography (LC) coupled to Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry 

(ICP-MS), showing that the strains did not use the action of exopolysaccharides for the 

complexation of the metal, nor the arsenite oxidase enzyme as a remediation process, 

however, due to evidence of interposition of the forms of (III) and As (V). it`s clear the 

use of other transformation forms. It is possible that Ars complex genes may be present, 

capable of expressing membrane proteins as metal passageways, as well as proteins 

capable of reducing arsenate as part of the methylation process and thus volatilizing part 

of As in a detoxification process. 

Keywords: Bioremediation, mining, arsenic, bacteria, soil, speciation. 
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1. INTRODUCTION 
 

Arsenic (As) is at the top of the list of most hazardous health substances, classified by the 

US Department of Health's Agency for Toxic Substances and Disease Registration 

(ATSDR). This list is reviewed and published every two years on the agency's website 

(2,1,33). It is a trace element that exists both naturally and in anthropogenic processes 

(16). 

As contamination is a serious problem, which is increasing in large scale with the 

discovery of new regions affected by metal (18). Around the world, many countries have 

As levels in the environment that are worrying (3). It is generally associated with the 

occurrence of hydrothermal deposits in regional geology and the weathering of sulfide 

minerals (arsenopyrite), thus leaching As, sulfates, hydroxides and other oxidized 

compounds into surrounding soils and aquatic systems (5). 

Soil and water contamination by As is a global problem and industrial activities such as 

mining are a known source of this pollution, presenting an important anthropic 

introduction to its release into the environment (9). Contributing to this contamination, 

we use as source of study the largest open pit gold mine in Brazil, Morro do Ouro, which 

is located in Paracatu, state of Minas Gerais, a city of approximately 85,000 inhabitants. 

Industrial gold mining activities began in 1976 and are expected to continue until 2032. 

While gold ore deposits have a low Au content of 0.4 to 0.6 g Au t-1, there are very high 

levels of As above 4,000 ppm (23,18). 

Another important source of metal contamination is rice, which tends to accumulate at 

higher concentrations in this food item and its derivatives (19, 25). According to Laborte 

et al. (2017), 115 countries worldwide produce rice, with about half of them been Asian 

countries having 2 to 3 crops per year. Long-term chronic exposure causes cancer (of the 

skin, lung, kidney, liver and bladder) along with cardiovascular, neurological, 



75 
 

hematological, renal and respiratory diseases. In addition, it may be a cause of diabetes 

mellitus, DNA, protein and lipid damage, and as significant effects on children's 

intellectual development (22, 26). As a consequence of As's chronic toxicological effects, 

the recommended and regulatory limits established by various authorities have been 

revised. The allowable (WHO) level for total drinking water consumption was reduced in 

1993 from 50 to 10μg L-1 (34), followed by the North American Environmental Protection 

Agency (USEPA) in 2013 (31). In Brazil, the maximum concentration allowed in safe 

drinking water is 10μg L-1 (7). 

As biogeochemistry is a complex system and involves transformations in various 

chemical species with different levels of toxicity. Under aerobic conditions arsenate 

(H2AsO4− / HAsO4
-2) should be the predominant species, while under reducing conditions 

arsenite [As (OH)3] is the predicted major species. However, microbial activity has a 

strong influence on the availability and speciation of this metal. Toxic elements are 

persistent, and processes involving their conversion to non-bioavailable residues or their 

biotransformation into less environmentally harmful species have already been reported 

(32). The possibility of using microorganisms in clean technologies for environmental 

decontamination has stimulated the search for resistant organisms capable of 

biotransforming toxic elements such as As. When assimilated by living organisms, As is 

biotransformed (8, 14) leading to Inorganic and organic forms of varying toxicity, 

identified by speciation methods in ICP_MS plasma. 

Considering the arsenic contamination in Paracatu and the health problems that this 

element may cause, the objective of this work was to identify the types of 

biotransformations performed by microorganisms to As, through speciation of samples 

by coupling LC-ICP-MS, aiming to obtain less toxic forms to the environment, aiming at 

potential application of these bacterial strains in the bioremediation of the contaminated 
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environment. 
 

2. MATERIALS AND METHODS 
 
 

2.1 Evaluation of Exopolysaccharide (EPS) production by isolated bacteria 

Exopolysaccharides (EPS) are easily solubilized and may simply be isolated, preferably 

in their homogenized form by centrifugation and discarded cells. Spin and centrifugation 

time depend on the viscosity of polysaccharides (13). EPS extraction was performed for 

the isolates Lysinibacillus boronitolerans (P1C1Ib, P2IC) and Bacillus cereus (P2IIIb) in 

liquid Luria Bertani (LB) medium supplemented with 3.0 g L-1 sodium arsenite and 

sodium arsenate. EPS was extracted from the culture medium at the stationary phase of 

bacterial growth (72 hours of culture) by centrifugation at 13000 rpm, 4 °C for 30 minutes. 

After the bacterial cell separation procedure the separation of the supernatant occurs. 

Techniques commonly used for bacterial EPS precipitation include the addition of 

ethanol, acetone, propanol, isopropanol, cetyltrimethylammonium bromide (CTAB) and 

3,5,6-triphenyl-2,3,5,6 tetraaza bicyclo-1-hexene (commercially known as Nitron) (GOH 

et al., 2005). The same volume of ice-cold ethanol was added to the supernatant and then 

kept for 24 hours under refrigeration for precipitation of EPS. 

 
 

2.2 Arsenic oxidation by bacterial isolates 
 

Most organisms capable of oxidizing arsenic are either aerobic heterotrophic or 

autotrophic chemilithocytes, but there are also examples of organisms that perform As 

(III) oxidation under anoxic conditions using an alternative electron acceptor such as 

nitrate or through anoxigenic photosynthesis. Arsenite oxidase that works under 

anaerobic conditions, purified and characterized to date (4, 17). 

The three arsenic resistant bacteria were tested for their ability to oxidize sodium arsenite 
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As (III) (NaAsO2) or reduce sodium arsenate As (V) (Na3AsO4) according to the method 

described by Salmassi et al., 2002. Each Arsenic resistant bacteria were grown in liquid 

LB medium containing 100 mg L-1 of NaAsO2 or Na3AsO4. Subsequently, 20 µl of 0.01 

molL-1 KMnO4 was added to 1.0 ml of each bacterial culture. A pink color of the mixture 

would indicate the arsenite oxidation reaction (As V formation) and the yellow color 

would indicate a positive reaction for arsenate reduction (As III formation). 

 
 

2.3 Chemical speciation of As in the presence of bacteria using LC-ICP-MS 

coupling. 

High Performance Liquid Chromatography (LC Flexar Perkin Elmer) coupled to the 

Intively Coupled Plasma Mass Spectrometry (ICP-MS Perkiin Elmer) was used. Prior to 

each analysis, the LC was thoroughly purged with water in all channels and the piping 

filters were also cleaned. Samples were injected by syringe into a 200 μL loop. All 

separations were performed at 25oC under isocratic conditions. The mobile phase 

prepared daily was made according to Sanz et al. (2005) using 10 mmol L-1 HPO4
-2 / 

H2PO4– 98% (v/v) + methanol (MeOH) 2% (v/v), at pH 8.5. Analytical calibration 

standards for arsenic species were prepared daily at 2-20 μg L-1 by serial dilutions of 2% 

(v/v) MeOH and 0.4% (v / v) HNO3. The mobile phase flow rate used was 1.0 mL min-1. 

Quantification was based on external calibration and peak area. Table I summarizes the 

operating conditions of the technique employed for chemical arsenic speciation in 

bacterial strain samples using the LC_ICP_MS technique. 

 
 

3. RESULTS AND DISCUSSION 
 
 

3.1 Evaluation of Exopolysaccharide (EPS) production by isolated bactéria 
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The study strains were grown and then centrifuged to separate cells from the supernatant, 

which was produced after centrifugation. This in turn was treated with an iced alcohol 

mixture which should promote EPS precipitation if present. Strains were not relevant for 

EPS production, and no precipitate was observed at the end of the experiment. 

The amount of EPS produced by microorganisms is closely related to the specific 

conditions of cell growth and the composition of the culture medium (29). Regarding the 

production of exopolysaccharides for both species under study, the isolation of 

exopolysaccharides for Bacillus cereus GU 812900 was observed in stainless steel test 

panels that revealed a direct relationship between the corrosion rate and the EPS 

concentration produced by the species. Studies with Pb, Cu and Zn adsorption on 

polysaccharides are also found in the literature, however, produced by bacilli of another 

species such as Bacillus firmus. The adsorption of metal ions is significantly affected by 

pH, initial concentrations of metal ions, polysaccharides and the presence of other ions in 

solution. At optimum pH, the consumption of Pb, Cu and Zn reaches 98.3%. The removal 

of metal ions is lower at neutral Ph and generally the initial adsorption rate is faster. The 

capture process obeys the isotherms of Langmuir and Freundlich. However, no results 

related to EPS production were found regarding arsenic resistance (28). 

There are no reports of studies in the literature on EPS production in response to 

metal resistance by bacteria of the species Lysinibacillus boronitolerans, which is in line 

with the results of our work, since the isolates P1C1Ib, P2IIIb and P2Ic are not efficient 

in refers to the production of exopolysaccharides. 

 
 

3.2 Arsenic oxidation by bacterial isolates 
 

The test to identify the potential oxidation or reduction by specific enzymes, arsenite 

oxidase and arsenate reductase, should produce pink and yellow medium staining 
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respectively for positive results after KMnO4 treatment for their presence. After 

experiments, it was not possible to visualize alteration in the culture medium color, being 

not possible to identify the presence of the enzymes. However, it was verified in the 

literature the description of the action of the enzyme arsenate reductase in the Bacillus 

cereus AG-27 strain, which is related to the presence of a gene called arsC (15). For L. 

boronitolerans, no studies were found in the literature to verify the presence of these 

enzymes. 

Arsenic resistance mechanisms involving the production of EPS and the action of the 

enzyme arsenite oxidase were not found for the three strains classified as B. cereuse L. 

boronitolerans analyzed in this work. However, these strains have the ability to grow in 

medium containing high concentrations of arsenite (23.09 mmol. L -1), making it clear 

that there are mechanisms of cellular action for this resistance that have not yet been 

evaluated. 

Moreover, even if they belong to the same species, the strains behave differently and, 

therefore, other arsenic resistance mechanisms will be evaluated in the future, since these 

three strains have great potential to be applied in environmental bioremediation processes. 

 
 

3.3 Chemical speciation of As in medium containing studied bacteria using LC-ICP- 

MS coupling 

The reduction of As concentration in the different forms of toxicity evaluated for P2Ic, 

P2IIb and P1C1Ib strains was estimated between 69.38% and 71.88% for arsenite and 

between 82.39% and 85.72% for arsenate. The reduction of As concentration in media 

where the identified strains were placed for growth, shows their important role in 

bioremediation processes. However, it is necessary, besides quantifying the reduction of 

the toxic metal, specifying the As remaining in the post culture medium of the bacteria, 
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in order to understand which form of biotransformation is being used by the strains as a 

defense mechanism. By identifying the mechanism, it is possible to manipulate it to make 

better use of the environmental remediation and remediation technique. 

Figure I.a and IIa shows the speciation of As present in the post-cultivation sample of 

strain P1C1Ib and P2IIIB, in blue, arsenate cultivation, and in orange, arsenite cultivation, 

the pattern of the chemical forms of arsenic, represented in figure I.b and IIb. Comparing 

the samples with the standard, it is clear that both As (III) and As (V) appear in the two 

samples analyzed. In the Blue sample, the appearance of As (III) even when the medium 

only contained arsenate, and the opposite, in the orange sample, the appearance of As (V) 

when enriched with only arsenite in the medium. 

One hypothesis is that the bacteria used biotransform arsenic as a defense mechanism in 

detoxification, because although arsenite is more toxic than arsenate, it can be methylated 

to monomethylasonic acid (MMA) or dimethylasinic acid (DMA) and subsequently 

volatilize the metalloid through this enzymatic methylation (24). 

In this detoxification pathway organisms absorb arsenate through the phosphate transport 

system, while arsenite is captured through aquaglycerolporins, multifunctional channels 

that carry solutes such as glycerol and urea. Within the cell, arsenate is reduced to arsenite 

by the enzyme ArsC and is then expelled from the cytoplasm through an arsenite carrier 

protein, ArsB, which uses membrane potential energy, sequestered in intracellular 

compartments such as free arsenite, along with glutathione (GSH) or other thiols (21). 

There are also proteins that act to expel arsenite to the external environment after 

biotransformation, being ArsB and ArsD that act as regulatory repressors (6). ArsR is a 

repressor that controls basal expression levels in response to the presence of arsenite, 

whereas ArsD is an arsenite transferring protein metallo to ArsA, which in turn is an 

ATPase that forms a complex with the ArsB transmembrane protein to expel the arsenite 
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from the cell (20). 
 

Comparing the two strains, it can be seen from the concentration of arsenic remaining in 

the samples that strain P1C1Ib has a higher potential for decontamination than P2IIIb, 

since, starting from the two bacteria of the same initial arsenic concentration in the culture 

medium, P1C1Ib presented lower arsenic concentration at the end of the experiment, and 

may have biomethylated and volatilized part of it, which removes the species from the 

sample, as well as bioaccumulated by precipitation in the cell or by complexation in the 

cell surface. 

 
 

Detoxification mechanism through Arsenic volatilization 
 

The arsenic detoxification mechanism was studied by observing the final concentration 

of the metal present in the culture medium, where the bacteria were placed to grow. 

Initially the strains were incubated in arsenate medium and the arsenite procedure 

repeated separately, simulating the contaminated environment to verify their tolerance 

and growth potential. After growth of the strains, they were removed from the medium 

and the same was taken for quantification and speciation of the remaining arsenic. 

At the end of the test, chemical speciation of arsenic forms was made in the environment 

where the bacteria were incubated. It was also made the chemical speciation of the species 

that remained in the medium after incubation. From the remaining concentration, the 

percentage of each species and percentage that was lost by volatilization mechanism was 

made. It can be observed in Table II, that around 14% of As is volatilized, with a greater 

proportion being converted As (V) to As (III). 

These results are in agreement with the literature, which cites as As detoxification 

mechanism, conversion of As (V) to As (III), to later form methylated species and then 

promote As volatilization, thus reducing its concentration in the medium. (24). Thus, 
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volatilization loss can be confirmed as one of the mechanisms of As elimination by the 

bacteria P1C1Ib and P2IIIb. Similar work was done with cyanobacteria as presented by 

Franco et al. (2015) on arsenic biotransformation in a mining area. 

 
 

4. CONCLUSION 
 
 

Bacterial strains classified as Lysinibacillus boronitolerans and Bacillus cereus did not 

show relevant results for the production of exopolysaccharides nor for the action of the 

enzyme arsenite oxidase. However, by speciation of samples and analysis of 

chromatograms, it was possible to identify the appearance of two chemical forms of 

arsenic, As (V) and As (III). This makes it clear that species perform biotransformation 

and interconversion of arsenic species as a form of tolerance and detoxification in an 

environment with high metal concentrations. In addition, it has been proven that part of 

the elimination mechanism is through volatilization of As. 

Thus, the development of further studies on these bacteria, including the analysis of the 

existence of genes and enzymes present in them that are capable of reducing arsenic 

toxicity, will be of great value for the confirmation of the process performed and for their 

future application. bacteria in bioremediation processes. 
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4 

Tables: 
 

 
Table I. Liquid chromatography and ICP-MS operating conditions for total arsenic determination and arsenic speciation 

analysis in tissue samples. 

 
LC conditions 

 

Column Hamilton PRP-X100 (5 mm, 150 mm 4.6 mm) 
 

Mobile phase 10 mM HPO-2 /H2PO 4 , pH 8.5, 2% (v/v) MeOH 
 

Mobile phase flow rate 1 ml min-1 

 
Oven temperature (column) 25oC 

 
Equilibrium 1 min 

 
Run 9.0 min 

 
Wash 1 min 

 
Mode Isocratic 

 
Injection volume 100 μl 

 
Measurement Peak area 

 
 

 
ICP-MS experimental conditions 

Radiofrequency power 1200 W 
 

Scan mode Peak hopping 
 

Gas flow rates Plasma 15 l min-1 ; auxiliary 1.2 l min-1 

 
Nebuliser gas flow 0.86–0.98 l min-1 

 
Internal standards (1) Rh103 (10.0 mg l1 ) for total As determination 

 
(2) Ga69 (0.5 mg l1 ) for As speciation [ICP-MS’s peristaltic pumpis 

set at 10 rpm(0.5 ml min1 )] for As speciation 

Interface Platinum cones 
 

Sampler 1.1 mm 
 

Skimmer 0.9 mm 
 

Resolution 0.7 amu 
 

Isotope75As 
 
 

Source: Author data. 
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Table II: Percentage of arsenic volatilization of the culture medium after incubation with the most effective strains 

(P1C1IB and P2IIIb) identified by the study. 

Bacterial strain As III As V As volatilized 

P1C1Ib 27% 59% 14% 

P1C1Ib 76% 9% 15% 

P2IIIb 70% 16% 14% 

P2IIIb 24% 61% 15% 

Source: Author data. 
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