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RESUMO
Desenvolvimento de métodos analíticos por cromatografia gasosa acoplada à
espectrometria de massas para identificação e quantificação de anatoxina-a em
amostras de água e florações algais
Vania Cristina Rodriguez Salazar, Ernani Pinto – Mestrado
A poluição dos corpos d’água é de grande preocupação mundial, pois a
maioria da população utiliza a água doce de reservatórios, represas ou rios
como principal fonte de água potável. A presença no Brasil de florações de
cianobactérias capazes de produzir anatoxina-a, revela a necessidade de
métodos simples e rápidos que permitam sua detecção e monitoramento.
Neste trabalho foram desenvolvidos, otimizados e validados dois
métodos analíticos por GC/MS para identificação e quantificação de anatoxina-a
em amostras de água e florações, respectivamente. A norcocaína foi usada
como padrão interno em ambos os métodos. Os íons escolhidos para serem
monitorados foram (íons quantificadores sublinhados): anatoxina-a: 191,164,
293 e norcocaína: 195, 136, 168. As curvas de calibração dos métodos
mostraram-se lineares nas faixas de 2.5-200 ng.mL-1 e 13-250 ng.mg-1. Os
limites de detecção obtidos foram 2 ng.mL-1 e 10 ng.mg-1. Os métodos
demonstraram sensibilidade e especificidade adequada para seu uso no
monitoramento ambiental da anatoxina-a.
Palavras chave: anatoxina-a, SPME, SPE, GC/MS

E-mail: vaniaro@usp.br

SUMMARY
Development of analytical methods by gas chromatography/mass spectrometry for
anatoxin-a identification and quantification in water and algae bloom samples
Vania Cristina Rodriguez Salazar, Ernani Pinto – Mestrado
The water pollution is a big concern around the world, since the most of
cities use freshwater reservoirs, dams or rivers as the main drinking water
suppliers. Cyanobacterial blooms capable to produce anatoxin-a are regularly
present in Brazilian waters. Therefore, there is a necessity of simple and rapid
analytical methods to monitor this cyanotoxin.
In the present work, two analytical methods by GC/MS for identification
and quantification of anatoxin-a in water and algae bloom samples were
developed, optimized and validated. Norcocaine was used as internal standard
in both methods. The ions chosen to be monitorated were (quantification ions
underlined): anatoxin-a 191, 164, 293 and norcocaine: 195, 136, 168. Both
method calibration curves showed linearity in the ranges of: 2.5-200 ng.mL-1
and 13-250 ng.mg-1. The obtained limit of detection were: 2 ng.mL-1 and 10
ng.mg-1. The methods showed sensitivity and specificity enough to be used
routinely as a tool for anatoxin-a monitoring.
Keywords: anatoxin-a, SPME, SPE, GC/MS
E-mail: vaniaro@usp.br
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1. INTRODUÇÃO
1.1 Poluição das águas
A água é a molécula de maior importância para todas as formas de vida
na Terra. Entretanto, os problemas ambientais referentes à preservação das
águas superficiais e subterrâneas têm-se agravado muito nas últimas décadas,
principalmente, em razão do crescimento populacional e do conseqüente
aumento da atividade industrial. Por estes motivos, a legislação referente à
poluição das águas vem sendo cada vez mais restritiva e com maior
fiscalização (TIBURTIUS, 2004).
O termo poluição da água pode ser entendido como uma alteração de
suas características por quaisquer ações ou interferências, sejam elas, naturais
ou provocadas pelo homem. Existem vários tipos de poluição, os principais
são:
(i)

Poluição natural - É o tipo de poluição não associada à atividade
humana, causada por chuva, escoamento superficial, salinização,
decomposição de vegetais e animais mortos;

(ii)

Poluição industrial - Referem-se aos resíduos gerados nos
processos industriais de uma maneira geral;

(iii) Poluição urbana - É aquela proveniente da população urbana, que
gera esgoto doméstico lançado direta ou indiretamente nos corpos
d’água. O esgoto doméstico contém, além de matéria orgânica,
sabões e detergentes,
sendo considerado um dos principais fatores de poluição de águas
em regiões densamente povoadas;
(iv) Poluição agrícola - Decorrente de atividades ligadas à agricultura e
pecuária

por

meio

de

defensivos

agrícolas,

excrementos de animais e erosão (BRAGA et al., 2002).

fertilizantes,
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1.2 Eutrofização
A poluição dos corpos d’água piora a sua qualidade, principalmente no
que diz respeito à utilização para consumo humano. A poluição acarreta sérios
problemas para a saúde pública e ao meio ambiente (KUJBIDA, 2005). Uma
das conseqüências da poluição das águas é o fenômeno de eutrofização, com o
decorrente aparecimento de florações de algas, algumas tóxicas em águas
doce e marinha (SVERCK et al., 2004).
A eutrofização pode ser definida como um aumento da concentração de
nutrientes e matéria orgânica num ecossistema aquático, entre eles os fosfatos
e nitratos. A eutrofização pode ser de origem natural ou artificial. Na
eutrofização natural os nutrientes são trazidos, por exemplo, pelas chuvas que
erodem e lavam a superfície terrestre, ocasionando a lenta e gradual
eutrofização dos corpos d’água. Na eutrofização artificial, também chamada de
eutrofização antrópica, há um aceleramento do processo, com interrupção dos
ciclos biológicos e químicos. O aumento da concentração de nitratos e fosfatos
em corpos d’água, pode levar a uma proliferação excessiva de algas e
cianobactérias, fenômeno conhecido como floração. A utilização da água
contaminada com florações de espédies produtoras de toxinas sem um
tratamento eficaz, pode trazer efeitos nocivos à saúde. (BRAGA et al., 2002;
CARVALHO, 2005).

1.3 Cianobactérias
As

cianobactérias

(também

chamadas

algas

verde-azuis)

são

microorganismos de origem extremamente remota que pertencem ao reino
Monera (Procariontes), Divisão Cyanobacteria, Classe Cianophyceae. São
organismos muito estudados, tanto pela capacidade de alguns gêneros de
converter N2 em NH3, como por terem sido, provavelmente, um dos primeiros
organismos responsáveis pelo lançamento de O2 na atmosfera terrestre. Elas
são bactérias unicelulares filamentosas ou coloniais, que podem habitar vários
ambientes em função da sua grande capacidade de adaptação a diferentes
ambientes (energia luminosa, CO2, N2, água e alguns minerais), sendo
encontradas tanto em água doce como salobra e marinha; bem como fontes
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termais, geleiras, solos de desertos, etc. (SVERCK et al., 2004; VIDOTTI et al.,
2004).
As

florações

de

cianobactérias

podem

causar

gosto

e

odor

desagradáveis na água, em razão da presença de geosmina e 2metilisoborneol. Entretanto, o fato mais preocupante é que muitas espécies
podem biossintetizar toxinas potentes com diversos mecanismos de ação, o
que pode ocasionar riscos à população (ZAGATO et al. 1997, CARMICHAEL,
1994). O problema das florações de cianobactérias não se restringe a locais
específicos, prova disso é a diversidade de países nos quais sua presença tem
sido documentada (ver Tabela 1).

Os incidentes toxicológicos relacionados

com as cianotoxinas incluem intoxicações de seres humanos e animais,
trazendo como conseqüência morte de gado, animais selvagens, domésticos e
até seres humanos (CODD et al., 1999; HUMPAGE et al., 1994; TURNER et al.,
1990, JOCHIMSEN et al., 1998).
Informações referentes ao Brasil relatam a presença de florações de
cianobactérias pelo aumento de nutrientes nas águas em vários estados
(DOMINGOS et al., 1999; SANT’ANNA et al., 2000; KOMARCK et al., 2002).
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Tabela 1. Ocorrência documentada de cianobactérias em água doce e
marinha.
Continente

Asia

Africa

Europa

América do Sul

América do Norte

Oceania

País
Bangladesh
Índia
Israel
Japão
Coréia do Norte e do Sul
República da China
Rússia
Taiwan
Tailândia
Egito
Marrocos
África do Sul
República Checa
Dinamarca
Finlândia
França
Alemanha
Grécia
Hungria
Itália
Latávia
Holanda
Noruega
Polônia
Portugal
Suécia
Ucrânia
Reino Unido
Argentina
Brasil
Chile
Bermuda
Canadá (Alberta, Colômbia britânica, Manitoba, Ontário,
Saskatchewan)
USA [Califórnia, Colorado, Flórida, Hawai (somente no
mar), Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Michigan,
Minnesota, Mississipi, Montana, Nebraska, Nevada,
Nova Hampshire, Novo México, Nova Iorque, Dakota
do Norte, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pensilvania, Dakota
do Sul, Texas, Washington, Wisconsin, Wyoming].
Austrália

Fonte: Adaptado de SVERCK et al., 2004.
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1.4 Cianotoxinas
As cianotoxinas são consideradas produtos do metabolismo secundário
das cianobactérias e podem causar efeito deletério em tecidos, células ou
organismos. Sua função na natureza não é clara, existe uma hipótese de que
seriam produzidas com a função biológica de defesa, já que elas inibiriam a
predação das cianobactérias pelo zooplâncton. As cianotoxinas podem
permanecer no interior da célula ou serem liberadas para o meio (LEE, 1991;
CARMICHAEL, 1992, CHORUS et al., 2003).
Seus mecanismos de ação são diversos, podendo ser hepatotóxicas,
neurotóxicas, dermatotóxicas, promotoras de inibição da síntese de proteínas
ou produtoras de alteração no sistema imune (QUILLIAM, 1999; KUJBIDA et al.,
2006).
As hepatotoxinas consistem em peptídeos cíclicos, cujo órgão alvo é o
fígado. As mais estudadas são as microcistinas (produzidas principlamente pelo
gênero Microcystis sp., entre outros gêneros), heptapeptídeos cíclicos,
responsáveis pelo primeiro relato toxicológico relacionado com cianotoxinas
envolvendo humanos. Este acidente aconteceu na cidade de Caruaru (Açude
Tabocas), Estado de Pernambuco, onde aproximadamente 150 pacientes que
realizavam hemodiálise no hospital da cidade foram expostos a microcistinas,
levando à morte quase 50% destes pacientes (POURIA et al., 1998;
JOCHIMSEN et al., 1998, CARMICHAEL et al. 2001). Outras hepatotoxinas de
importância são as nodularinas, pentapeptídeos cíclicos, que da mesma forma
que as microcistinas são reconhecidas como potentes inibidores de fosfatases
do tipo 1 e 2A (MACKINTOSH et al., 1990) e indutoras de tumor (UENO et al.,
1996). A cilindrospermopsina, estruturalmente diferente das hepatotoxinas
mencionadas, é um alcalóide guanidínico citotóxico que na sua forma livre é
predominantemente hepatotóxica, além de induzir sintomas patológicos em
outros órgãos como rins, baço, intestino, timo, coração e olhos (SVERCK et al.,
2004).
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No grupo das neurotoxinas estão:
(i)

saxitoxinas

e

seus

análogos

chamados

paralytic

shellfish

poisoning (PSP) que bloqueiam os canais de sódio na membrana
dos neurônios;
(ii)

anatoxina-a(s) (“s” de salivação) que age como inibidor irreversível
da acetilcolinesterase e

(iii) anatoxina-a, um potente agonista nicotínico da acetilcolina, e seu
análogo metilênico homoanatoxina-a
(SVERCK et al., 2004)

As dermatotoxinas são produzidas basicamente por cianobactérias
marinhas, dentre elas estão as aplisiatoxinas e debromoapliasiatoxinas que
causam inflamação, e a lingbiatoxina-a que produz dermatite e severa
inflamação gastrintestinal (SVERCK et al., 2004). As estruturas químicas e o
mecanismo de ação das principais cianotoxinas são apresentadas na tabela 2.
Dentre os gêneros de cianobactérias produtores de toxinas estão:
Anabaena, Planktothrix (Oscillatoria), Aphanizomenon, Nodularia, Microcystis e
Cylindrospermopsis (CARMICHAEL et al., 1989, BITTENCOURT-OLIVEIRA et
al., 2005).
Embora existam várias vias de exposição às cianotoxinas, tais como
ingestão de água contaminada, suplementos dietéticos, inalação, contato com a
pele e hemodiálise, a maneira mais comum destas toxinas ingressarem no
corpo é através do consumo de água contaminada. Por esta razão, há grande
interesse na regulamentação das cianotoxinas na água para o consumo
humano (SVERCK et al., 2004).
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Tabela 2: Estrutura química das principais cianotoxinas.
LD50 (µg.kg-1 p.c.)

NOME

ESTRUTURA QUIMICA

FONTES

MECANISMO DE AÇÃO

via i.p.
(camundongo)

HEPATOTOXINAS

Microcistina-LR

COOH
N
O

O

OH

NH

H O
N

O

Microcystis, Nostoc,
Anabaena, Oscillatoria

O
N

NH
CH2

50

Hepatotóxico, promotor de
tumor, inibidor de
fosfatases

50

HN

H
N

HOOC

O

Hepatotóxico, promotor de
tumor, inibidor de
fosfatases

O

NH2
HN

N
H

Nodularina-R

N

N
COOH O
O
O

OH

NH

H
N

O

NH

Nodularia

COOH
O

NH2
HN

Cilindrospermopsina

N
H

OH
O S O
O

O

Aphanizomenon,
Cylindrospermopsis

Hepatotóxico, inibidora de
síntese proteica

NH
H
H

H
OH

N
NH

…continuação Tabela 2

H
N

O

NH

2.103

8

NEUROTOXINAS

O

Saxitoxina
H2N

Aphanizomenon
O

HN

H
N

Anabaena flos-aquae
O
O P OH
N
O
N
H

Neurotóxico, inibidor de
colinesterase

20

NH

Anatoxina-a(s)
N

10

NH
OH
OH

N

H2N

Neurotóxico, bloqueador
de canais de sódio

NH

Anatoxina-a
H
N

O

Anabaena,
Aphanizomenon,
Planktothrix
(Oscillatoria)

Neurotóxico,
despolarizador e
bloqueador de junção
neuromuscular

375

9

...continuação Tabela 2

DERMATOTOXINAS

OH

Debromoaplisiatoxina

O

HO

O
O

O

Br

Lyngbya, Schizothrix,
Planktothrix

O

Inflamação na pele,
promotor de tumor

Não definida

O
OH

Lyngbya
Lingbiatoxina

Br

OMe

O

O
O
O

OH

OH
O

O
OH

Inflamação na pele e no
trato
gastrointestinal

Não definida
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1.5 Anatoxina-A
1.5.1 Características químicas da anatoxina-a
A anatoxina-a (2-acetil-9-azabiciclo[4.2.1]non-2-eno) foi a primeira
cianotoxina a ser elucidada quimicamente (DEVLIN et al., 1977). Ela é um
alcalóide que estruturalmente apresenta um anel heterocíclico nitrogenado de
baixa massa molecular, com 165 Da e pka 9,4 (KOSKINEN et al., 1985;
CHORUS & BARTRAM, 2003).
Sabe-se que a anatoxina-a é produzida por mais de uma espécie de
cianobactéria como: Anabaena flos-aquae, Oscillatoria sp., Anabaena circinalis,
Aphanizomenon flos-aquae, Cylindrospermopsis sp. e Microcystis aeruginosa
(RAPALA et al., 1994, DITTMANN et al., 2006).
Vários estudos têm examinado os níveis de anatoxina-a em reservatórios
de água doce seguido da aparição de florações (JAMES et al., 1997a). Até o
momento, todos os casos de incidentes toxicológicos relacionados com a
anatoxina-a levaram à morte de animais em poucos minutos. Por exemplo,
alguns destes relatos incluem morte de gado na Finlândia, cachorros na
Escócia, Irlanda e França e flamingos no Quênia (SIVONEN et al.,1990;
EDWARDS et al., 1992; JAMES et al., 1997b; KRIENITZ et al., 2003; GUGGER
et al., 2005).
De acordo com Dittmann et al. (2006), a anatoxina-a age como um
potente agonista nicotínico, pois se liga irreversivelmente ao receptor nicotínico
da acetilcolina (nAChR) na membrana pós-sináptica da junção neuromuscular,
impedindo a despolarização destes receptores no músculo esquelético estriado
de mamíferos.
Foi sugerido que a ativação do nAChR pós-sináptico pela anatoxina-a
resulta em um fluxo de sódio para o interior da célula, produzindo
despolarização local suficiente para abrir os canais desse cátion e também os
canais de cálcio dependentes de voltagem. A célula posterior pode amplificar a
resposta, ativando mais canais de cálcio (SOLIAKOV et al., 1975). Desta
maneira, o neurônio chega a um estado de esgotamento e produz um bloqueio
da transmissão elétrica decorrente desta despolarização. Conseqüentemente, a
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musculatura é super estimulada, podendo chegar à fadiga. Se os músculos
respiratórios são comprometidos pela ação da anatoxina-a, o abastecimento de
oxigênio é interrompido e são afetadas principalmente as funções cerebrais
causando convulsões seguidas de sufocação (CARMICHEL, 1997, DITTMANN
et al., 2006).
Os sintomas observados poucos minutos após alguns animais terem sido
expostos à anatoxina-a por via oral (ingestão de água doce contaminada)
foram: fasciculação muscular, convulsões e morte por parada respiratória
(CARMICHAEL et al., 1989).

1.5.2 Biossíntese da anatoxina-a
São poucos os trabalhos encontrados na literatura referentes à
biossíntese da anatoxina-a por cianobactérias. Dessa forma, este processo
ainda não foi completamente elucidado. Estruturalmente, a anatoxina-a está
relacionada com os alcalóides de plantas superiores que têm um anel tropano.
Gallon et al. (1994) sugeriram uma analogia entre a biossíntese da anatoxina-a
e dos alcalóides tropânicos. Eles propõem que anatoxina-a seria formada a
partir dos aminoácidos ornitina e arginina via putrescina, e essa, por sua vez, se
oxidaria formando a pirrolina, um possível precursor da anatoxina-a (Figura 1).
NH2

HN

H
N

H2N

NH

OH Arginina descarboxilase

HN
NH2

O

Arginina

NH2

Agmatina

Agmatina iminohidrolase

HN
NH
Diamino oxidase

NH2

N-carbamoilputrescina
O
amidohidrolase

H2N
NH2

Pirrolina
(possível precursor da
Anatoxina-a)

H
N

NH2

N-carbamoilputrescina

Putrescina

O

Anatoxina-a

Figura 1. Rota de biossíntese da anatoxina-a proposta por Gallon et al. (1994).
Entretanto, os resultados obtidos em outro estudo que usou compostos
marcados com
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C, demonstraram que o esqueleto dessa molécula seria
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originado do acetato e do glutamato. O C-1 do ácido glutâmico ficaria retido
durante a formação da anatoxina-a. Conseqüentemente, este carbono seria
mantido após a descarboxilação, fato incompatível com a rota de síntese
proposta por Gallon et al. (GALLON et al., 1994, HEIMSCHEIDT et al., 1995). A
figura 2 mostra a rota de biossíntese da anatoxina-a proposta por Heimscheidt
et al. (1995), posteriormente adotada por Namikoshi et al. (2004) no estudo da
rota de síntese da homoanatoxina-a (análogo metilênico da anatoxina-a) com
uma única variante. Nesse caso, a síntese da homoanatoxina-a teria uma etapa
a mais que estaria relacionada à formação da cadeia lateral (substituinte etila
proveniente da L-metionina).
O
COOH
NH2
O-

HO

O

3 X CoAOC

CO2H

O

NH

O

Glutamato
O

H
N

O
-COOH

Anatoxina-a

Figura 2. Rota de biosíntese da anatoxina-a proposta por Namikoshi et al.
(2004).

1.5.3 Toxicologia da anatoxina-a
A avaliação de risco de um toxicante é um processo sistemático pelo
qual o perigo, a exposição e o risco de um composto são identificados e
quantificados. A evidência dos efeitos adversos à saúde humana produzidos
por toxicantes como as cianotoxinas deriva principalmente de estudos
epidemiológicos referentes à intoxicação de humanos, animais e outros estudos
toxicológicos. A exposição às cianotoxinas é raramente quantificada e não pode
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ser diretamente extrapolada à população humana. Este fato é mais evidente no
caso da anatoxina-a e outros alcalóides neurotóxicos como anatoxina-a(s), por
somente terem sido descritos casos de morte de animais por intoxicação aguda
(CHORUS et al., 2003).
A informação disponível para estabelecer a dose de Ingestão Diária
Aceitável (IDA) da maioria das cianotoxinas é insuficiente. Idealmente, este
valor deriva de estudos em humanos, entretanto, por razões óbvias este tipo de
estudo não existe para a maioria dos compostos. Geralmente são usados
ensaios em animais, porém, eles têm pouca chance de predizer a toxicidade
por administração oral. A tentativa de propor a dose de 120 µg.Kg-1 de peso
corpóreo por dia, como valor de nível de efeito adverso não observado
(NOAEL) para o hidrocloreto de anatoxina-a foi considerada inadequada pois
era baseada em dados toxicológicos insuficientes (CHORUS et al., 2003).
Em razão de limitações como a indisponibilidade de amostra para os
ensaios, variabilidade de cepas produtoras de uma mesma cianotoxina, poucos
estudos referentes à sua biotransformação no organismo, entre outros, os
processos envolvidos na toxicocinética e toxicodinâmica das cianotoxinas não
estão completamente esclarecidos, exceto alguns aspectos referentes à
microcistina-LR. Com relação à anatoxina-a, atualmente, existem alguns
estudos

experimentais

de

toxicidade

aguda,

sub-aguda

e

crônica,

teratogenicidade e principalmente, estudos farmacológicos referentes ao seu
potencial como agonista nicotínico.

1.5.4 Toxicidade aguda da anatoxina-a
A Tabela 3 apresenta os valores da LD1 (dose que pode causar a morte
em 1% da população tratada com anatoxina-a) e LD50 (dose capaz de provocar
a morte em 50% da população tratada com anatoxina-a) obtidos a partir de
estudos sobre avaliação da toxicidade aguda da anatoxina-a administrada por
diferentes vias em animais de experimentação.
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Tabela 3. Doses letais da anatoxina-a usando diferentes vias de administração.

LD

Via

Dose (µg.Kg-1

Animal

Referência

peso corpóreo)
LD1

i.p.*

250

camundongo

LD50

i.p.*

375

camundongo

LD50

i.p.*

200

rato

LD50

i.v.**

<100

camundongo

LD50

Oral

>5000

camundongo

LD50

i.n.***

2000

camundongo

STEVENS et al.,
1989
FITZGEORGE et
al., 1994
CARMICHAEL,
1992
FAWELL et al.,
1994
FAWELL et al.,
1994
FAWELL et al.,
1994

*i.p= intraperitoneal; **i.v= intravenosa; *** i.n.= intranasal.

A partir dos primeiros estudos sobre a atividade farmacológica e
toxicológica da anatoxina-a foram realizados vários trabalhos referentes à
potência desta toxina sobre os diferentes tipos de nAChRs, tanto pré como póssináptico. Alguns autores sugerem que uma pequena taxa de anatoxina-a se
ligaria a receptores muscarínicos colinérgicos pois ela teria um efeito
estimulante nos gânglios de músculo liso de porco, levando a um leve aumento
da pressão sanguínea. (CARMICHAEL et al., 1979; CARMICHAEL, 1997;
MARCHI, M. et al. 2002; CAO, Y. et al. 2004, BARIK et al., 2006).
Swanson et al. (1986) foram os primeiros a propôr que o estereoisômero
(+) da anatoxina-a teria maior atividade do que o estereoisômero (-), pois a
forma (+) apresentou maior afinidade pelo receptor nicotínico. Dez anos mais
tarde, Alkondon et al. (1995) realizaram uma análise comparativa do grau de
potência de isômeros de alguns agonistas nicotínicos na geração de corrente
tipo IA e IIA em neurônios do hipocampo de rato. Neste experimento, os
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isômeros ópticos de anatoxina-a foram os mais estereoseletivos, comparados
com os isômeros da nicotina, epibatidina e outros agonistas nicotínicos, já que
(+) anatoxina-a demonstrou ser mais potente do que o isômero (-). No entanto,
cabe salientar que as correntes de tipo I parecem ser produzidas pelo subtipo
de receptor nicotínico α7 e as de tipo II ao subtipo α4β2. Portanto, sugere-se que
a anatoxina-a poderia preferencialmente se ligar a estes dois subtipos de
receptores.
Com respeito à influência da anatoxina-a sobre outros sistemas
neurológicos, existem trabalhos interessantes que relatam a possível atividade
da anatoxina-a na complexa interligação entre os sistemas neurológicos
(colinérgico, dopaminérgico, noradrenérgico, glutamaérgico e GABAérgico).
Alguns deles descrevem a atividade da anatoxina-a na liberação de
neurotransmisores, principalmente pela sua afinidade aos subtipo de nAChR α7
e α4β2 que estão estreitamente ligados as funções cerebrais cognitivas e de
memória (MARCHI, M. et al. 2002; CAO, Y. et al. 2004, BARIK et al. 2006). Um
estudo in vivo realizado em ratos por Dube et al. (1996) mostrou que a
anatoxina-a estimula o sistema simpático por meio da liberação de
catecolaminas nos terminais nervosos. Esta propriedade da anatoxina-a foi
corroborada por estudos in vitro, que verificaram que tanto a mistura racêmica
de (±) anatoxina-a quanto a (+) anatoxina-a têm igual ou maior potência do que
a nicotina, pois ambas estimularam a secreção de catecolaminas endógenas a
partir de células cromafins de tecido adrenal bovino e de terminais do nervo
estriado do hipocampo de rato (DALIT et al., 1998; MOLLOY et al., 1995).
Atualmente, são escassos os estudos referentes ao efeito da anatoxina-a
em células não-neuronais. Um deles foi o realizado por Lakshmana et al. (2002)
o qual relata a apoptose celular provocada pela anatoxina-a em timócitos de
rato e citotoxicidade em células renais de macaco (células Vero). A
citotoxicidade foi caracterizada pela perda de viabilidade celular, liberação da
enzima lactato-desidrogenase, perda da função mitocondrial e fragmentação de
DNA. Os resultados sugeriram que a morte celular observada teria sido
mediada pela geração de espécies reativas de oxigênio e ativação da via das
caspases (família de cisteína-proteases que controlam a cascata proteolítica do
processo apoptótico).
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Referente ao efeito da anatoxina-a em plantas, alguns testes de
laboratório com a planta aquática Lemna minor e a macroalga filamentosa
Cladophora fracta mostraram que houve um aumento significativo na atividade
enzimática da peroxidase (POD) em ambos os organismos estudados. Depois
de quatro dias de exposição a uma concentração de anatoxina-a de 25
µg.mL-1(P < 0,05), observou-se aumento da atividade da enzima glutationatransferase (GST) e uma redução na produção de oxigênio fotossintético da
planta L. minor (MITROVIC et al., 2004).
Resultados experimentais obtidos por Smith (1996) utilizando outros
organismos aquáticos num criadouro australiano sugeriram que a primeira
causa de morte de camarões durante quatro episódios foi a presença de
neurotoxinas produzidas pela cepa Oscillatoria corakiana. Nestes episódios
foram evidenciados danos histopatológicos no trato digestivo dos camarões, da
mesma forma que ensaios com cistos de Artemia mostraram toxicidade.
Embora não tenha sido identificada a presença de cianotoxinas nesta cepa de
cianobactéria, foi proposto que níveis sub-letais de neurotoxinas (anatoxina-a,
homoanatoxina-a e PSP) teriam enfraquecido os camarões, levando-os ao
menor consumo de alimento e imunossupressão, tornando-os mais propensos à
infecção bacteriana.
Ainda que não haja casos de morte em humanos relacionados à
anatoxina-a, o risco não deve ser descartado. Outros sintomas que também
estão relacionados aos gêneros de cianobactérias produtoras de anatoxina-a
envolvem doenças gastrintestinais agudas, dermatite alérgica e mal-estar geral,
atribuídos aos extratos de Anabaena flos-aquae (HARADA et al., 1989).

1.5.5 Toxicidade subaguda e crônica da anatoxina-a
Os estudos sobre a toxicidade subaguda e crônica da anatoxina-a são
escassos, pois a maioria das neurotoxinas produzidas por algas leva à morte
por tratamento agudo. Os poucos trabalhos existentes não evidenciaram sinais
clínicos ou histopatológicos de toxicidade subaguda (mortes em razão da
administração da toxina, mudanças importantes no peso, parâmetros
hematológicos ou bioquímicos) nos animais tratados com diferentes doses de
anatoxina-a (FAWELL et al. 1994; ASTRACHAN et al., 1980). Entretanto, o fato
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da anatoxina-a ter demonstrado alguma influência no aumento da atividade de
enzimas importantes em plantas (GST e POD) pode indicar a possibilidade
desse composto exercer um efeito indireto a médio ou longo prazo em
proteínas com funções semelhantes em humanos. Por essas razões, os
estudos com a anatoxina-a poderiam ser estendidos a outros sistemas
enzimáticos e/ou vias bioquímicas em mamíferos para se compreender melhor
o seu mecanismo de ação (RODRÍGUEZ, et al., 2006a).
Embora existam vários grupos de pesquisa estudando as toxinas
produzidas por cianobactérias, não há dados publicados de ocorrência de
anatoxina-a ou análogos no Brasil. Somente a anatoxina-a(s) foi identificada no
estado

de

Pernambuco,

utilizando

testes

de

inibição

da

enzima

acetilcolinesterase e confirmada por LC/MS (MOLICA et al., 2005).

1.5.6 Diretrizes para cianotoxinas
Dentre todas as cianotoxinas, a microcistina-LR (a variante mais
estudada das microcistinas) é a única cujo valor de concentração máxima
permitida em água potável (1 µg.L-1) é reconhecido pela Organização Mundial
da Saúde (OMS) (KUJBIDA, 2005).

No caso da anatoxina-a, algumas

entidades ambientais têm sugerido 3 µg.L-1 como concentração máxima
permitida em água potável (SVRCEK et al. 2004).
No Brasil, através da Portaria n° 1469/00 de janeiro de 2001 a Agência
de Vigilância Sanitária (ANVISA), passou a exigir o controle da microcistina-LR,
sugerindo o monitoramento da cilindroespermopsina e saxitoxinas por parte dos
órgãos competentes e responsáveis pelo tratamento e fornecimento de água. O
Ministério da Saúde em 2004, reformulou e revogou a Portaria n° 1469/00 por
meio da Portaria n° 518 de 25 de março de 2004, passando a exigir
procedimentos e responsabilidades relativos ao controle e vigilância da
qualidade da água para o consumo humano e seu padrão de potabilidade,
obrigando o monitoramento de cianobactérias e cianotoxinas (MINISTÉRIO DA
SAÚDE, 2004).
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1.5.7 Processos de remoção e eliminação da anatoxina-a
Informações referentes à concentração das cianotoxinas nas águas
superficiais são relativamente recentes. A prevenção da formação de florações
de cianobactérias, através da prevenção da eutrofização dos corpos d’água, é a
melhor medida de gerenciamento do controle de cianobactérias a longo prazo
(SVCREK et al., 2004). Se isto não é possível, o próximo passo é a utilização
de algumas técnicas de engenharia para alterar as condições hidrofisiológicas
do corpo d’água com o objetivo de reduzir o crescimento das cianobactérias.
Muitos dos trabalhos sobre a remoção de cianotoxinas têm se focalizado em
tratamentos somente de uma etapa, sendo poucas as pesquisas sobre
combinações de processos usados no tratamento convencional (coagulação,
clarificação e filtração) (CHORUS et al., 2003).
Um dos principais fatores no gerenciamento do tratamento de água que
visa à remoção das cianotoxinas leva em consideração a remoção de
substâncias solúveis em água, pois as principais cianotoxinas estudadas
(microcistinas,

nodularinas

e

anatoxinas)

são

altamente

hidrossolúveis

(CHORUS et al., 2003).
O uso de algicidas, como sulfato e citrato de cobre entre outros, é
considerado como uma medida de emergência, portanto, segundo as
recomendações da Organização Mundial da Saúde (WHO), devem ser usados
com cautela. Este cuidado é devido ao fato de que a maioria das cianotoxinas
são essencialmente intracelulares e estes agentes algicidas rompem a parede
celular provocando a liberação das toxinas para o meio (CHORUS et al., 2003).
A coagulação, outra técnica de tratamento de água, pareceria promissora
na remoção de células de cianobactérias intactas. Entretanto, existem
divergências entre os trabalhos publicados. Por exemplo, Keijola et al. (1988)
afirmam que a combinação de agentes coagulantes como sulfato de alumínio e
cloreto férrico, não conseguiram remover anatoxina-a em uma concentração de
20 µg.L-1. Quando a anatoxina-a foi concentrada 10 vezes, estes mesmos
agentes separados removeram diferentes percentagens de anatoxina-a (14%
para sulfato de alumínio e 49% para cloreto férrico). No entanto, em um
trabalho semelhante realizado por Falconer et al. (1989) foi reportado que o
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sulfato de alumínio em uma concentração de 120 mg.L-1 e também combinado
com alguns polieletrólitos, removeu aproximadamente 20% de uma floração
neurotóxica de Anabaena circinalis. O uso de filtros de areia foi outra técnica
que permitiu a diminuição da anatoxina-a em 70% (KEIJOLA et al., 1988).
Posteriormente, o uso de filtros de carvão ativado em pó (filtros do tipo carvão
ativado granulado-GAC) se mostrou mais efetivo na adsorção de anatoxina-a
do que na remoção de microcistina-LR (CARLILE et al. 1994).
Dentre

as

técnicas

químicas

de

remoção,

a

cloração

tem-se

demonstrado praticamente ineficaz para anatoxina-a (concentrações de
anatoxina-a testadas 5-10 µg.L-1), mesmo usando altas concentrações de cloro
(15 mg.L-1). O ozônio tem sido mais efetivo para destruição quase completa das
microcistinas, nodularinas e anatoxina-a (HART et al., 1997; ROSITANO et al.,
1994).

Com respeito ao uso de outros agentes oxidantes, como o

permanganato de potássio, eles podem produzir lise celular, levando a maior
liberação

de

anatoxina-a.

Portanto,

esses

procedimentos

não

são

recomendáveis (CHORUS et al., 2003). Por outro lado, a radiação ultravioleta
foi eficiente na degradação tanto de microcistina-LR quanto de anatoxina-a,
mesmo em doses muito altas (20000 mWs.cm2, sendo que a concentração
normalmente usada para desinfecção é de 30 mWs.cm2), tornando este
procedimento pouco prático para sua utilização na redução de cianotoxinas
(CROLL et al. 1996).
Recentemente, uma das técnicas mais modernas que tem apresentado
bons resultados na remoção de anatoxina-a da água é a nanofiltração; no
entanto não é uma técnica usada de forma rotineira e apresenta alto custo
(GIJSBERTSEN-ABRAHAMSE et al., 2006).

1.6 DETERMINAÇÃO DE ANATOXINA-A
Aparentemente, a maioria das cianotoxinas uma vez biosintetizadas na
fase de crescimento são mantidas no interior das células. De acordo com
Chorus et al. (2003), a liberação de cianotoxinas para a água circundante pode
acontecer, embora não exclusivamente, durante o período de envelhecimento
celular onde ocorre morte e lise celular. Existem alguns indícios de que a
anatoxina-a seria liberada da célula durante a etapa de crescimento,

20

especialmente em condições de baixa luminosidade (BUMKE-VOGT et al.,
1996).
Métodos que permitem a determinação quali e quantitativa de algumas
cianotoxinas somente estiveram disponíveis a partir da década de oitenta e são
várias as observações e cuidados a serem tomados, principalmente em razão
da diversidade e da complexidade dos procedimentos envolvidos.
Nas

primeiras

tentativas

de

detectar

anatoxina-a

em

amostras

ambientais, foram propostos protocolos de bioensaios com animais. Porém,
estes métodos permitiram somente determinar a toxicidade total (baseada na
resposta) em poucas horas, sendo pouco sensíveis e específicos. Por outro
lado, estes procedimentos não puderam monitorar níveis sub-letais nem
diferenciar variantes (STEVENS et al., 1991, CHORUS et al., 2003).
Em razão dos diversos tipos de matrizes passíveis de serem utilizadas
na determinação de anatoxina-a (água, células liofilizadas, culturas de
cianobactérias, etc.) dependendo das características de cada uma delas, os
processos de preparação das amostras são diferentes. Procedimentos
clássicos, tais como extração líquido-líquido (LLE) e extração em fase sólida
(SPE), geralmente consomem muito tempo, são complexos e envolvem várias
etapas (VAS et al., 2004).
A LLE foi uma das primeiras técnicas de extração a ser usada nas
determinações de anatoxina-a. No entanto a LLE, ela foi substituída pela SPE
por apresentar algumas desvantagens, como por exemplo, requerer solventes
orgânicos, estar sujeita a contaminação, recuperação e precisão insatisfatórias
(WALKER et al., 2002). Na SPE os analitos de interesse são particionados
entre um sólido e um líquido, devendo apresentar uma maior afinidade pela
fase sólida do que pela matriz da amostra. Com esta técnica de extração vários
interferentes das amostras podem ser eliminados e os analitos retidos no
sorvente sólido são dessorvidos com solvente apropriado para posterior análise.
Os princípios de separação envolvem forças intermoleculares, como forças
dipolo-dipolo, ligação de hidrogênio, interações iônicas e forças de Van der
Waals entre o analito, os sítios ativos do adsorvente e a fase líquida ou matriz
da amostra (WALKER et al., 2002). Atualmente, existe no mercado uma ampla
variedade de sorventes para SPE que permitem a partição por fase reversa,
fase normal, troca iônica, imunoafinidade ou exclusão de tamanho. A escolha
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da fase sólida adequada deve ser guiada de acordo com a natureza do analito e
da matriz aonde ele se encontra.
Os sorventes de características mistas tem tido uma grande aceitação
principalmente na toxicologia forense, já que muitas das substâncias
investigadas em amostras de interesse toxicológico podem ter propriedades
ácidas, básicas ou neutras e não é desejável o uso de mais de um cartucho de
extração. Por tanto, um cartucho de características mistas é de grande valia.
Este tipo de cartucho, em um determinado pH, é capaz de reter substâncias
ácidas ou neutras por interações hidrofóbicas com as cadeias alquílicas e
substâncias básicas por interação com grupos de troca iônica (FRANKE et al.,
1998). Resumidamente, a SPE compreende as seguintes etapas: a)
condicionamento da coluna (no mesmo solvente da matriz, para permitir
interação entre o analito e a fase estacionária), b) retenção dos analitos na fase
sólida por interação, c) lavagem para eliminação de interferentes e d) eluição,
etapa na qual o analito é liberado do sorvente.
Os métodos analíticos disponíveis atualmente para determinação de
anatoxina-a em florações, culturas de cianobactérias, conteúdos estomacais
post-mortem, "pellets" intestinais, fezes e água são baseados principalmente
nas suas propriedades físico-químicas e usam preferencialmente técnicas
cromatográficas para sua detecção (HARADA et al., 1993, KRIENITZ et al.,
2003; ARAOZ et al., 2005). Estes métodos incluem cromatografia líquida de alta
eficiência (HPLC) com detector ultravioleta ou de fluorescência (HARADA et al.,
1989, JAMES et al., 1998), cromatografia gasosa com detector de captura de
elétrons (GC/ECD) (BUMKE-VOGT et al., 1996), cromatografia gasosa
acoplada à espectrometria de massas (GC/MS) (GHASSEMPOUR et al., 2005)
e cromatografia líquida associada à espectrometria de massas (LC/MS)
(MAIZELS et al., 2004). A tabela 4 apresenta um resumo dos principais
métodos analíticos para determinação de anatoxina-a publicados na literatura.
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Tabela 4. Métodos analíticos para determinação de anatoxina-a publicados nas
últimas duas décadas.
Tipo de
amostra

Preparação Equipamento Derivatização
da amostra
usado

Padrão

Limite de

Interno

detecção

Referência

Água (100 mL)

LLE (2x)

GC-MS

Sim

Não

n.i.

Água (10 mL)

SPE (2x)

GC-ECD*

Sim

Sim

5 ng.mL-1

Água (100 mL)

LLE (2x)

GC-MS

Sim

Não

n.i.

Cél. liofilizadas

SPE (2x)

HPLC-UV**

Não

Não

20 ng.mg-1

Cél. liofilizadas

Filtração

HPLC-UV** e
GC-MS

Sim

Sim

-1

84 ng.mL

ZOTOU et al. , 1993

Cél. liofilizadas

SPE (2x)

LC-MS

Não

Sim

500 pg.g-1

HARADA et al, 1993

Cél. liofilizadas

SPE

HPLC-FLD***

Sim

Não

10 ng.L-1

JAMES et al. , 1998

Suplemento
alimentar

Filtração

LC-MS

Não

Não

Água (1,6 mL)

SPME

HPLC-FLD***

Sim

n.i.

20 ng.mL-1

NAMERA et al , 2002

Água

SPE

HPLC-MS-MS

Não

Não

50 pg.mL-1

RUSEVA et al. , 2003

SMITH, 1986

HIMBERG, 1989

-1

SPE
Discos de
extração

HPLC-FLD***
LC-MS

Sim
Não

Não
Não

500 ng.mL
10 ppm

Meio de cultura

SPE

GC-MS

Não

Não

1 ng.mL-1

LLE

GC-MS

Não

Não

Cél. liofilizadas

SPE

MS

Não

Não

Cél. liofilizadas

SPME

GC-MS

Não

Não

HARADA et al , 1989

200 ng.mL-1 DRAISCI et al. , 2001

Água (10mL)
Água (100 mL)

Cél. liofilizadas

STEVENS et al , 1988

FUREY et al. , 2003
MAIZELS et al. , 2004

ARAOZ et al. , 2005

-1

50 ng.mL

2 ng.mL-1

DAGNINO et al. , 2005
JAMES et al ., 2005

-1

11,2 ng.mL

GHASSEMPOUR et al. ,
2005

* GC-ECD Cromatografia Gasosa com Detector de Captura de Elétrons
** HPLC-UV Cromatografia Líquida de Alta Eficiência com Detector Ultravioleta
*** HPLC-FLD Cromatografia Líquida de Alta Eficiência com Detector de Fluorescência
n.i. não informado

Dentre as deficiências dos métodos publicados podem se citar a
complexidade de alguns procedimentos, pouca sensibilidade e especificidade.

1.7 Microextração em fase sólida (SPME)
O tempo gasto no preparo da amostra (separação da matriz,
concentração, fracionamento e derivatização), às vezes supera 80% do tempo
total da análise. Por outro lado, tanto na LLE, quanto na SPE, o uso de
solventes gera um custo adicional ao procedimento experimental em razão da
preocupação com descarte, além do risco à saúde dos profissionais do
laboratório (VAS et al., 2004).
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A microextração em fase sólida é uma técnica de preparação da
amostra, introduzida por Artur e Pawliszyn na década de noventa, sendo
inicialmente usada para análises de amostras ambientais (VAS et al., 2004).
Ela integra amostragem, extração e concentração numa única etapa
praticamente

livre

de

solventes.

Algumas

vantagens

da

SPME

são:

simplicidade, bom desempenho analítico, custo relativamente baixo e pouca
manipulação da amostra (ARTHUR et al., 1990; O`REILLY et al., 2005). A
técnica utiliza uma pequena fibra de sílica fundida, coberta com um filme
polimérico adaptada em um dispositivo semelhante a uma seringa (YONAMINE,
2004). A figura 3 mostra os componentes do dispositivo de SPME.
3

1

5

2

4

(1) Fibra revestida com filme polimérico; (2) agulha de aço; (3) corpo do dispositivo; (4) guia do êmbolo; (5)
êmbolo do dispositivo.

Figura 3. Dispositivo de microextração em fase sólida (SPME).
A SPME baseia-se na partição do analito em estudo entre uma matriz e a
fase estacionária que é uma microfibra de sílica fundida, coberta com polímero
hidrofóbico (polidimetilsiloxano, poliacrilato, divinilbenzeno, etc.). Assim, de
acordo com a afinidade entre amostra e fase sólida (polímero da fibra), o analito
é absorvido ou adsorvido até atingir o equilíbrio que depende do coeficiente de
distribuição do composto (AULAKH et al., 2005). Em muitos casos, a
quantidade absoluta extraída é muito pequena em relação à quantidade inicial
presente na amostra (<1%), permitindo que outras extrações sejam realizadas
no mesmo meio, caso seja necessária uma reanálise (LORD et al., 2000).
Dentre os fatores determinantes do desempenho analítico da SPME estão o
tipo e a largura do polímero que cobre a fibra.
Existem vários tipos de polímeros, dentre eles o polidimetilsiloxano
(PDMS) e poliacrilato (PA), que extraem os analitos das amostras por absorção,
dissolvendo e difundindo-os dentro de si; enquanto outras fases como
divinilbenzeno e carbowax extraem compostos por adsorção dos mesmos na
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superfície da fibra (VAS et al., 2004). A espessura do filme polimérico que
recobre a fibra de SPME é selecionada em função da eficiência desejada,
tempo de extração e natureza do analito. Quanto mais delgada for a espessura
do filme, mais rápido o equilíbrio pode ser alcançado. Entretanto, os maiores
rendimentos de extração geralmente estão associados com a utilização de
filmes mais espessos (YONAMINE, 2004). As principais fibras disponíveis
comercialmente são: polidimetilsiloxano (PDMS) com diferentes espessuras do
filme (7, 30, 100 µm); poliacrilato (PA) com 85 µm; polidimetilsiloxanodivinilbenzeno (PDMS-DVB) com 60 e 65 µm; carboxeno-polidimetilsiloxano
com 75 µm; carbowax-divinilbenzeno (CW-DVB) com 75 µm e a carbowaxresina com 50 µm (THEODORIDIS et al., 2000). Moléculas voláteis ou de baixa
massa molecular geralmente são extraídas em uma fibra de 100 µm de
polidimetilsiloxano (PDMS).
Durante a extração, a fibra é exposta à amostra, pressionando-se o
êmbolo do dispositivo. Logo após um tempo de extração pré-estabelecido, a
fibra é retraída e a agulha de aço do dispositivo de SPME é inserida
diretamente no injetor do cromatógrafo gasoso (YONAMINE, 2004). Ali, os
analitos são termicamente dessorvidos e introduzidos na coluna cromatográfica.
Para uma dessorção mais rápida, geralmente é utilizado um liner de
menor diâmetro interno. Como a fibra é reutilizada para análises posteriores,
geralmente ela é mantida no injetor por um período de tempo suficiente para
evitar o efeito de carry-over. A extração por SPME pode ser de dois tipos: por
imersão direta da fibra na fase aquosa ou por headspace (HS-SPME). Por HSSPME a fibra é exposta aos vapores da amostra em sistema fechado por um
tempo pré-estabelecido (THEODORIDIS et al., 2000).
A partição se vê favorecida pelas propriedades físico-químicas da fibra,
independentemente do tipo de extração escolhido (imersão direta da fibra ou
headspace) (YONAMINE, 2004). Na figura 4 é apresentado o esquema de
extração por SPME por imersão e injeção direta no cromatógrafo gasoso. Com
o intuito de fazer possível o acoplamento da SPME com a cromatografia líquida
de alta eficiência (HPLC) e a eletroforese capilar, têm sido desenvolvidas
interfaces para facilitar a dessorção dos analitos.
Mesmo

assim,

a

cromatografia

preferencialmente usadas com SPME.

gasosa

é

uma

das

técnicas
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1

2

3

Amostra

4

6

5

Injetor

(1) Preparação do dispositivo de SPME; (2) Imersão da fibra na amostra e absorção dos analitos à fibra;
(3) Retração da fibra; (4) Introdução da agulha do dispositivo de SPME no injetor do equipamento de
cromatografia em fase gasosa; (5) Exposição da fibra no injetor e dessorção dos analitos e (6) Retirada do
dispositivo do injetor. (Fonte: Adaptado de YONAMINE, 2004).

Figura 4. Esquema de microextração em fase sólida (SPME).
Um dos principais problemas com análises por SPME, é que a proporção
extraída pode ser influenciada por fatores que alteram o coeficiente de partição.
Entretanto, a análise se torna reprodutível, se estes fatores permanecem
constantes (LORD et al. 2000).
Dentre as condições da amostra que podem ser otimizadas para
melhorar o rendimento da extração estão: pH, concentração de sal, temperatura
e tempo de extração. Assim como na LLE ou na SPE, a concentração de sal e o
pH afetam a SPME. O pH do meio de extração é particularmente importante
para substâncias que possuem um grupamento químico dissociável dependente
de pH (substâncias de caráter ácido ou básico, por exemplo). Uma das
estratégias para favorecer a afinidade do analito de interesse pela fibra apolar,
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consiste em ajustar o pH de maneira que o analito esteja na forma neutra.
Cuidado especial deve ser tomado quando se trabalha com SPME por imersão
direta, já que valores extremos de pH (menores que 2 ou maiores que 10)
podem danificar a fibra em curto prazo (THEODORIDIS et al., 2000).
A eficiência da extração pode ser melhorada pelo fenômeno conhecido
como salting out, que consiste na adição na amostra de um sal como NaCl,
(NH4)2SO4 ou Na2CO3 (LORD et al., 2000; THEODORIDIS et al., 2000).
Normalmente, o rendimento de extração aumenta à medida que se aumenta a
concentração de sal na amostra, até certo limite, seguida da diminuição da
quantidade extraída com o aumento excessivo da concentração de sal (LORD
et al., 2000).
O tempo de permanência do contato entre a fibra e a amostra, também
permite melhorar a eficiência. No entanto, na literatura são citados diversos
métodos desenvolvidos por SPME, cujo tempo de extração situa-se em torno de
1 a 60 minutos, sendo este tempo pré-estabelecido antes do sistema atingir o
equilíbrio, uma vez que este pode demorar horas para ser alcançado
(THEODORIDIS et al., 2000). Referente à temperatura, observa-se geralmente,
que seu aumento causa diminuição do coeficiente de partição para a fase de
extração (LORD et al., 2000).
Finalmente, é recomendável a agitação da amostra, pois tende a diminuir
o tempo de equilíbrio. Para isso, geralmente é utilizada a agitação magnética ou
a aplicação de ultra-som. Esta última opção deve ser utilizada com cuidado, já
que pode danificar a fibra, diminuindo sua vida útil (THEODORIDIS et al., 2000).
Na literatura existem poucos métodos analíticos para determinação de
anatoxina-a em água usando SPME (NAMERA et al., 2002; GHASSEMPOUR
et al., 2005), e em apenas um deles, há a detecção por GC-MS.
Desta forma, o objetivo inicial do presente trabalho foi o desenvolvimento
de um método quali-quantitativo por SPME-GC/MS para detecção de anatoxinaa em água, e posteriormente foi desenvolvido um outro método por SPE(Bond
Elut Certify)-GC/MS para determinação de anatoxina-a em amostras de
florações de cianobactérias. Além disso, aplicou-se ambos os métodos para
análise de amostras de campo.
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As amostras de água e florações de cianobactérias analisadas por
SPME-GC/MS e SPE(Bond Elut Certify)-GC/MS respectivamente, foram
coletadas em algumas regiões do Brasil e da Bolívia, sendo investigada a
presença de anatoxina-a.
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2. OBJETIVOS
2.1 Objetivo geral
O objetivo deste trabalho foi desenvolver, otimizar e validar métodos
analíticos práticos, sensíveis e eficientes para determinação de anatoxina-a em
amostras ambientais (água e florações), usando duas técnicas de extração
(SPME e SPE, respectivamente). Posteriormente, amostras de água e floração
de cianobactérias oriundas de fontes naturais foram submetidas aos métodos
validados com o propósito de investigar a ocorrência dessa cianotoxina em
regiões do Brasil e da Bolívia.

2.2 Objetivos específicos
 Coleta de amostras de água e florações de diversos pontos da Represa
Billings-SP, Reservatório Salto Grande - Americana-SP e Santa Cruz de
la Sierra – Bolívia;
 Determinação da presença de cianobactérias por microscopia óptica em
algumas das amostras coletadas;
 Otimização e validação do método analítico desenvolvido por SPMEGC/MS para análise de anatoxina-a em água;
 Otimização e validação do método analítico desenvolvido por SPE (Bond
Elut Certify)-GC/MS para análise de anatoxina-a em florações;
 Análises de amostras de água e florações coletadas seguindo os
protocolos desenvolvidos.
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3. MATERIAIS E MÉTODOS
3.1 Materiais
3.1.1 Soluções-padrão
1 mg do padrão de fumarato de anatoxina-a liofilizado (A.G. Scientific,
EUA), foi dissolvido em metanol e estocado a 4 ºC em vial âmbar. Como padrão
interno (IS) foi usada uma solução padrão de hidrocloreto de norcocaína de 1
mg.mL-1 em acetonitrila obtida da Radian International (Austin, EUA).
A partir dessas soluções, foram preparadas soluções de trabalho
utilizando o mesmo solvente de origem (metanol ou acetonitrila). As soluções
foram armazenadas a 4°C.

3.1.2 Reagentes
Metanol, acetonitrila, diclorometano, isopropanol e hidróxido de amônio
foram obtidos da Vetec (Rio de Janeiro, Brasil). O bicarbonato de sódio anidro
(NaHCO3), fosfato diácido de potássio (KH2PO4) e hidróxido de potássio (KOH)
foram obtidos da Merck (Darmstadt, Alemanha). Hexilcloroformato foi obtido da
Aldrich (Milwaukee, EUA). Todos os reagentes usados foram grau analítico.

3.1.3 Equipamentos e Acessórios
•

Espectrômetro de massas modelo 5972 associado a um equipamento de
cromatografia gasosa modelo 6890 (GC/MS), ambos da Hewlett Packard
(Little Falls, DF, USA) equipado com uma coluna capilar de sílica fundida
HP- 5MS (Hewlett Packard) com as seguintes dimensões: 30 m x 0.25
mm x 0.10 µm.

•

Gás hélio especial para cromatografia gasosa (Air Liquide)

•

Dispositivos de microextração em fase sólida (SPME), equipados com
um suporte de sílica fundida coberta de polidimetilsiloxano (PDMS) com
espessura do filme de 100 µm foram obtidos da Supelco (Bellefonte,
EUA).
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•

Cartuchos de extração em fase sólida: Supelclean LC-Si da Supelco
(Belafonte, EUA), Sep-Pak C18 da Waters (Milford, Massachusetts) e
Bond Elut Certify da Varian (Palo Alto, CA, EUA).

•

Sistema de vácuo para extração em fase sólida (Supelco®)

•

Pipetas automáticas com volume reguláveis - Eppendorf®

•

Balança eletrônica analítica – Sartorius Modelo R200D

•

Lacrador de aço

•

Lacre de alumínio – Agilent®

•

Barra magnética

•

Balão volumétrico de fundo chato

•

Fita de pH – Merck

•

Agitador magnético – Fisatom Modelo 752ª

•

Ultra-som – UNIQUE Modelo USC700

•

Parafilm®

•

Frascos de vidro âmbar de 4 mL

•

Frascos de vidro âmbar de 2 mL

•

Frascos para pequenas reações de 3 mL silanizados – Pier, USA

•

Centrífuga Eppendorf 5804R

•

Tubos Falcon® de 15 mL de plástico.

3.1.4 Amostras de referência
3.1.4.1 Amostras de referência negativa
Para determinação de anatoxina-a em água foram usadas alíquotas de
água ultrapura preparada em milli-Q (2mL) como amostras de referência
negativa.
Para determinação de anatoxina-a em florações de cianobactérias,
amostras de floração coletadas na Represa Billings foram liofilizadas,
misturadas numa cápsula de porcelana e armazenadas na geladeira a 4°C até
a análise. 30 mg deste pool de amostras de florações liofilizadas foram
utilizadas como amostras de referência negativa.
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3.1.4.2 Amostras de referência positiva
Para os estudos de validação dos métodos tanto por SPME-GC/MS
quanto por SPE(Bond Elut Certify)-GC/MS, foram utilizadas como referência
positiva amostras de referência negativa de água e florações, respectivamente,
adicionadas dos padrões de anatoxina-a e norcocaína.

3.1.4.3 Amostras ambientais analisadas
Após o desenvolvimento e validação dos métodos para determinação de
anatoxina-a, foram coletadas e analisadas amostras de água doce do Brasil e
da Bolívia, assim como, florações dos estados de São Paulo e Rio Grande do
Norte. Uma vez as amostras chegaram ao laboratório, elas foram centrifugadas
e o sobrenadante aquoso foi guradado para ser analisado por SPME-GC/MS, e
o pellet foi liofilizado e guardado para ser analisado por SPE(Bond Elut Certify)GC/MS.

3.1.4.4.1 Amostras de água doce analisadas por SPME-GC/MS
•

Amostras coletadas no Brasil: (i) Lago da Faculdade de Saúde Pública
USP, São Paulo-SP; (ii) Reservatório Billings, braço Taquaçetuba, São
Paulo-SP, (iii) Praia dos Namorados – Reservatório de Salto Grande,
Americana–SP (coleta 3/10/2005), (iv) Iate Clube Americana –
Reservatório de Salto Grande, Americana-SP, (coleta 3/10/2005) (v) I.C.
Camp., Reservatório Americana-SP (coleta 3/10/2005), (vi) Reservatório
Jucazinho, Surubim-PE, (vii) Barragem Carpina, Carpina-PE, (viii) Lagoa
Peri-SC, (ix) PAT P1, Natal-RN, (x) PAT P2, Natal-RN, (xi) PAT P3,
Natal-RN, (xii) GARG P3, Natal-RN , (xiii) ARG, Natal-RN, (xiv)
Piracicaba 1 - SP, (xv) Paracicaba 2 - SP, (xvi) Piracicaba 3–SP, (xvii)
Reservatório Billings, mancha Porto, São Paulo–SP, (xviii) Lago 70,
Parque do Zoológico, São Paulo-SP;

•

Amostras coletadas na Bolívia: (xix) Pozo 23, Santa Cruz de la SierraSC, (xx) Laguna Norte, Santa Cruz de la Sierra-SC, (xxi) Laguna Este,
Santa Cruz de la Sierra-SC (descarte final de esgoto).
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3.1.4.4.2 Amostras de floração analisadas por SPE (Bond Elut Certify)-GC/MS

•

Amostras coletadas no Brasil: (i) Reservatório Salto Grande 1, Americana
– SP (coleta 10/2006), (ii) Reservatório Salto Grande 2, Americana – SP
(coleta 10/2006), (iii) CETESB 0625256, (iv) CETESB 0605082, (v) Lago
70, Parque do Zoológico, São Paulo – SP, (vi) Lago 70, Parque do
Zoológico, São Paulo – SP (amostra acidificada).

3.2 Métodos
3.2.1. Coleta das amostras
A maioria das coletas foram realizadas seguindo o procedimento utilizado
na rotina pela CETESB (Companhia Tecnológica de Saneamento Básico). As
amostras de água foram coletadas na superfície dos corpos d’água em uma
faixa entre 0 e 50 cm de profundidade em frascos plásticos de 500 mL e
mantidas sob refrigeração (4°C) até sua análise. As florações foram coletadas
com rede de fitoplâncton (malha 20 µm) pelo arraste da rede ao longo de uma
distância limitada pelo tamanho da embarcação, de maneira que, a água que
adentrava pelo bocal da rede (diâmetro entre 20 e 30 cm) fosse filtrada pela
malha, ficando retida a floração no copo da extremidade da rede.
Posteriormente, as amostras de floração foram liofilizadas e armazenadas a
4°C até análise.

3.2.2. Desenvolvimento do método para determinação de anatoxina-a em água por
SPME e GC/MS
Inicialmente, foi desenvolvido um método para determinação de
anatoxina-a em amostras de água por SPME-GC/MS (RODRÍGUEZ et al.,
2006b, ANEXO II).

3.2.2.1. Preparação da amostra
Foram testadas duas formas de preparo de amostra:

33

3.2.2.1.1. Protocolo I para determinação de anatoxina-a em água por SPME-GC/MS
Uma alíquota de 2 mL de amostra de água foi transferida para um frasco
âmbar de 4 mL. Em seguida, 40 ng do IS, 200 mg da mistura de carbonato
K2CO3/NaHCO3 (2:1) (concentração final na amostra 100 mg.mL-1) e 2 µL de
agente derivatizante (concentração final 975 µg.mL-1) foram adicionados à
amostra. O frasco foi selado com parafilm® e sonicado por 10 minutos. Para
extração, o dispositivo de SPME contendo a fibra de PDMS (100 µm) foi
exposto por imersão direta na solução aquosa por 20 minutos sob agitação
magnética constante. A seguir, os analitos retidos na fibra foram desorvidos
termicamente, pela exposição da fibra no injetor do GC/MS.

3.2.2.1.2. Protocolo II para determinação de anatoxina-a em água por SPME-GC/MS
A anatoxina-a e norcocaína (40 ng) foram submetidas à derivatização
direta em solução aquosa (2 mL), através da adição de 200 mg de bicarbonato
de sódio (NaHCO3, concentração final 100 mg.mL-1) e 4 µL de hexilcloroformato
(concentração final 1950 µg.mL-1). O vial foi selado com parafilm®, sonicado por
10 minutos e mantido overnight (aproximadamente 8 horas) a temperatura
ambiente. Posteriormente, ambos os analitos (anatoxina-a e norcocaína)
derivatizados foram extraídos por SPME através da imersão da fibra de PDMS
(100 µm) na solução durante 20 minutos, sob agitação magnética constante.
Após o tempo de extração desejado, o dispositivo de SPME foi inserido
diretamente no injetor do GC/MS, permanecendo durante 20 minutos para
desorção dos analitos absorvidos na fibra (Figura 5). Este procedimento
corresponde ao protocolo adotado de forma definitiva.
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Injetor: 250 oC;
Coluna cromatográfica: HP-5ms (5% fenilmetilpolisiloxano)
Fase móvel: He fluxo constante de 0,6mL/min
Programação da temperatura no forno: 150ºC
(1min); 15oC/min até 270ºC (11 min).
Sonicar 10 ‘
Deixar overnight

GC-MS
Amostra
H2O (2mL)
Norcocaína (PI) 40 ng
NaHCO3 (200 mg)
Hexilcloroformato (4µL)

Extrair 20’ por
SPME-PDMS
Sob agitação constante

Figura 5. Esquema de procedimento de preparação de amostra para
determinação de anatoxina-a e norcocaína em água por SPME-GC/MS.

3.2.2.2 Condições cromatográficas
Duas condições cromatográficas foram testadas para análise de
anatoxina-a em água:

3.2.2.2.1 Condições cromatográficas I
•

Injetor:

temperatura: 280ºC
modo: splitless;

•

Coluna:

fluxo de hélio constante: 0,6mL.min-1
programação da temperatura do forno: temperatura inicial
100ºC (1 min); rampa 10ºC.min-1; temperatura final 200ºC
(10 min);

•

Interface:

•

Gás de arraste: hélio;

•

Detector: espectrômetro de massas [modo de operação: fragmentação

temperatura: 280°C;

por Impacto de Elétrons (70eV) e monitoramento seletivo de íons (SIM)];
•

Tempo de duração da corrida cromatográfica: 21 min.
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Íons selecionados (íons quantificadores sublinhados):
Anatoxina-a: 164, 191, 293
Norcocaína: 136, 168, 195

3.2.2.2.2 Condições cromatográficas II
•

Injetor:

temperatura: 250ºC
modo: splitless

•

Coluna:

fluxo de hélio constante: 0,6 mL.min-1
programação da temperatura do forno: temperatura inicial
150ºC (1 min); rampa 15ºC.min-1; temperatura final 270ºC
(11 min)

•

Interface:

•

Gás de arraste: hélio

•

Detector: espectrômetro de massas [modo de operação: fragmentação

- temperatura: 280°C

por Impacto de Elétrons (70eV) e monitoramento seletivo de íons (SIM)]
•

Tempo de duração da corrida cromatográfica: 20 min

Íons selecionados (íons quantificadores sublinhados):
Anatoxina-a: 164, 191, 293
Norcocaína: 136, 168, 195
Estas condições correspondem às adotadas de forma definitiva.

3.2.2.3 Escolha do agente derivatizante
Em razão da baixa volatilidade da anatoxina-a para ser analisada por
cromatografia gasosa, foi necessário derivatizá-la. Foram testados butil, hexil e
benzilcloroformato

como

agentes

derivatizantes,

seguindo

o

protocolo

apresentado no item 3.2.2.1.1 e as condições cromatográficas descritas no item
3.2.2.2.1. Todos os testes foram feitos em triplicata.
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3.2.2.4 Escolha do IS
Foram testados como IS a norcocaína, cocaína, lidocaína, atropina e
bupivacaína seguindo o protocolo apresentado no item 3.2.2.1.1 dos materiais e
métodos, usando as condições cromatográficas descritas no item 3.2.2.2.2.
Todos os testes foram analisados no GC/MS no modo full scan em triplicata.

3.2.2.5 Otimização do método por SPME-GC/MS
Antes de efetuar os ensaios necessários para validação do método por
SPME-GC/MS, alguns testes preliminares foram feitos com o intuito de verificar
a situação ótima dos parâmetros mais importantes por nós definidos (efeito
salting out, volume do agente derivatizante e tempo de extração). Cada
parâmetro analisado foi realizado em triplicata, observando a abundância
absoluta obtida no GC/MS.

3.2.2.5.1 Estudo da influência da massa de sal ótima para o efeito salting-out
Alíquotas de 2 mL de amostra de água foram adicionadas com 100 ng de
anatoxina-a (concentração final na amostra 50 ng.mL-1). Em seguida, as
amostras foram submetidas ao método descrito em 3.2.2.1.2 e 3.2.2.2.2,
variando-se a quantidade de bicarbonato de sódio: 50, 100, 200, 300 mg
(concentração final do sal na amostra: 25, 50, 100 e 150 mg.mL-1
respectivamente). Para cada massa de sal, as análises foram conduzidas em
triplicata.

3.2.2.5.2 Estudo da influência da concentração de agente derivatizante
Alíquotas de amostra de água (2 mL) foram adicionadas com 100 ng de
anatoxina-a (concentração final na amostra 50 ng.mL-1). Posteriormente, as
amostras foram submetidas ao método descrito em 3.2.2.1.2 e 3.2.2.2.2,
variando-se o volume do hexilcloroformato: 2, 4,10 e 20 µL (concentração final
do agente derivatizante na amostra: 975 µg.mL-1, 1950 µg.mL-1, 4875 µg.mL-1,
9750 µg.mL-1, respectivamente). Para cada volume de agente derivatizante, as
análises foram conduzidas em triplicata.
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3.2.2.5.3 Estudo do tempo de absorção dos analitos
Alíquotas de 2 mL de amostra de água foram adicionadas com 100 ng de
anatoxina-a (concentração final na amostra 50 ng.mL-1). A seguir, as amostras
foram submetidas ao método descrito em 3.2.2.1.2 e 3.2.2.2.2, variando-se o
tempo de exposição da fibra para absorção dos analitos em 10, 20, 40 e 60
minutos. Para cada tempo de absorção, as análises foram conduzidas em
triplicata.

3.2.3 Desenvolvimento do método para determinação de anatoxina-a em florações por
SPE- GC/MS
Posteriormente, usando as mesmas condições cromatográficas descritas
em

3.2.2.2.2.,

outro

método

foi

desenvolvido

por

SPE-GC/MS

para

determinação de anatoxina-a em florações.

3.2.3.1 Preparo da amostra
3.2.3.1.1 Protocolo 1 para determinação de anatoxina-a em florações por SPE
(Supelclean LC-SI) -SPME- GC/MS
1. Pesar 100 mg de amostra de floração liofilizada, ressuspender com 2
mL de acetato de etila num tubo falcon® de 15 mL e adicionar 1000
ng de anatoxina-a e norcocaína;
2. Sonicar por uma hora;
3. Centrifugar amostra a 7000 rpm por 10 minutos.

Coletar o

sobrenadante;
4. Condicionar o cartucho Supelclean LC-Si com 3 mL de isopropanol e
acetato de etila, com o sistema de vácuo ligado;
5. Imediatamente, aplicar amostra no cartucho, com o sistema de vácuo
desligado;
6. Coletar as cinco frações obtidas da aplicação no cartucho de 3 mL de
acetato de etila, acetato de etila:metanol (1:1), metanol, metanol:agu
(1:1) e água;
7. Concentrar as frações, por secagem a vácuo no rotaevaporador.
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8. Ressuspender os extratos com 2 mL de água;
9. Submeter cada extrato ao método desenvolvido por SPME-GC/MS.

3.2.3.1.2 Protocolo 2 para determinação de anatoxina-a em florações por SPE (SepPak C18) –SPME-GC/MS
1. Ressuspender 100 mg de amostra de floração liofilizada com 5 mL de
água acidificada (pH 3-4) em tubo falcon® de 15 mL. Adicionar 1000
ng de padrão de anatoxina-a e norcocaína;
2. Sonicar por uma hora. Centrifugar 10 minutos a 7000 rpm. Coletar o
sobrenadante;
3. Condicionar o cartucho Sep-Pak C18 com 3 mL de metanol e 3 mL de
água acidificada (pH 3), respectivamente;
4. Aplicar amostra no cartucho;
5. Coletar as frações obtidas da passagem de 3 mL de: água acidificada
(pH 3), metanol:água (1:1) e metanol;
6. Concentrar a fração alcoólica e hidroalcoólica no rotaevaporador.
7. Ressuspender os extratos secos com 2 mL de água;
8. Submeter o extrato aquoso, alcoólico e hidroalcoólico a análise por
SPME-GC/MS.

3.2.3.1.3 Protocolo 3 para determinação de anatoxina-a em florações por SPE (Bond
Elut Certify) - GC/MS
1. Pesar 30 mg de amostra de floração de cianobactéria liofilizada e
ressuspender com 2,0 mL de água + 2,0 mL de tampão fosfato (pH
6,8). Adicionar 1000 ng de padrão de anatoxina-a e norcocaína;
2. Sonicar por uma hora. Centrifugar 10 minutos a 7000 rpm. Coletar o
sobrenadante;
3. Condicionar o cartucho Bond Elut Certify com 2 mL de metanol
seguidos de 2 mL de tampão fosfato 0,1M (pH 6,8) com o sistema de
vácuo ligado. Desligar o vácuo assim que a solução tampão alcançar o
topo da camada do material da coluna;
4. Aplicar imediatamente a amostra com o sistema de vácuo desligado,
posteriormente submeter às colunas à secagem com vácuo ajustado em
15 inHg durante 15 minutos;
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5.

Eluir

os

analitos

com

2

diclorometano/isopropanol/amônia

mL

(solução

de

uma

eluente)

solução
na

de

seguinte

proporção 12:3:0,6;
6. Coletar o eluato em frasco de derivação silanizado e evaporar sob
fluxo de nitrogênio;
7. Ressuspender o eluato seco com 50 µL de acetonitrila, adicionar 2 µL
de hexilcloroformato e sonicar por 10 minutos;
8. Injetar 1 µL no GC/MS.
Preparação tampão fosfato 0,1 M pH 6,8:


Pesar 3,4g de KH2PO4;



Colocar em um bécker de 250 mL;



Adicionar 150 mL de água destilada, agitar no agitador magnético;



Ajustar o pH da solução para 6,8 com uma solução de KOH 1M;



Transferir para um balão volumétrico de 250 mL e acertar o
volume com água destilada.

Armazenar em frasco âmbar e

manter na geladeira. Válido por 30 dias;
A figura 6 mostra o esquema deste procedimento, que foi adotado para ser
otimizado e validado.
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CONDICIONAR
2mL MeOH
2mL tampão
fosfato

Ressuspender
2 mL água + 2mL
tampão fosfato

APLICAR
AMOSTRA

ELUIÇÃO
2mL diclorometano/
isopropanol / NH3
(10:3:0,6)

Sonicar 1 h
Centrifugar 7000 rpm 10’

ANATOX
IS
Interf.

Figura 6. Esquema de procedimento de preparação de amostra para
determinação de anatoxina-a e norcocaína em florações por SPE(Bond Elut
Certify)-GC/MS.

3.2.3.2 Otimização do método por SPE-GC/MS
Novamente, assim como realizado com o método por SPME-GC/MS,
antes da validação do método por SPE(Bond Elut Certify)-GC/MS foram feitos
testes preliminares avaliando algumas variáveis, visando a otimização da
reação de derivatização em acetonitrila. Em cada uma das condições testadas
foi avaliada a abundância absoluta obtida no GC/MS.

3.2.3.2.1 Estudo da influência do volume de acetonitrila na derivatização
Alíquotas

contendo

200

ng

de

anatoxina-a

e

norcocaína

respectivamente, foram secas em frascos silanizados e ressuspendidas com
dois volumes diferentes de acetonitrila (50 e 100 µL). Em seguida, foram
adicionados 2 µL hexilcloroformato e sonicadas durante 10 minutos.
Posteriormente, 1 µL foi injetado no GC/MS nas condições descritas em
3.2.2.2.2. Para cada volume de acetonitrila, as análises foram conduzidas em
triplicata.
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3.2.3.2.2 Estudo da influência da concentração de hexilcloroformato na derivatização
Foram preparados em vials silanizados dois grupos de amostras
contendo 200 ng de anatoxina-a e norcocaína, respectivamente, secos sob
fluxo de nitrogênio e ressuspendidos com 50 µL de acetonitrila. A um dos
grupos adicionou-se 2 µL de hexilcloroformato e ao outro grupo 4 µL de
hexilcloroformato (concentração final do hexilcloroformato 37,5 e 75 µg.µL-1,
respectivamente). As amostras foram sonicadas por 10 minutos e 1 µL foi
injetado no GC/MS nas condições descritas em 3.2.2.2.2. Para cada
concentração de hexilcloroformato, as análises foram conduzidas em triplicata.

3.2.3.2.3 Estudo da influência do tempo de sonicação na derivatização
Em vials silanizados foram preparadas amostras contendo 200 ng de
anatoxina-a e norcocaína, respectivamente. Após secagem sob fluxo de
nitrogênio, elas foram ressuspendidas com 50 µL de acetonitrila e adicionados 2
µL de hexilcloroformato. A seguir, as amostras foram sonicadas durante 5, 10,
15 e 30 minutos e 1 µL foi injetado no GC/MS nas condições descritas em
3.2.2.2.2. Para cada tempo de sonicação, as análises foram conduzidas em
triplicata.

3.2.3.2.3 Estudo da influência do pH
Amostras foram preparadas e analisadas por GC/MS seguindo o
procedimento descrito no item 3.2.3.1.3. e as condições descritas em 3.2.2.2.2.,
modificando-se o solvente usado para ressuspensão do liofilizado. Um grupo de
três amostras foi ressuspedido somente com tampão fosfato (pH 6,8) e outro
grupo com a mistura água:tampão fosfato (1:1).

3.2.4 Validação dos métodos
Para validação de ambos os métodos, os seguintes parâmetros foram
determinados: limite de detecção, limite de quantificação, linearidade, precisão
intra e interensaio. Também foi validada a recuperação do método por
SPE(Bond Elut Certify)-GC/MS.
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3.2.4.1 Limite de Detecção (LOD) e Limite de Quantificação (LOQ)
Tanto o limite de detecção (LOD), quanto o limite de quantificação (LOQ)
de ambos os métodos, foram determinados seguindo o método empírico de
Ambruster et al. (1994), que consiste em analisar uma série de amostras
contendo quantidades decrescentes do analito. Foi considerado como LOD a
menor concentração que apresentou um coeficiente de variação que não
excedeu 20% e como LOQ a menor concentração do analito que apresentou
um coeficiente de variação menor que 10%, para seis replicatas. Para as
análises por GC/MS, o LOD e o LOQ deveriam ainda satisfazer um critério de
aceitação de qualificação pré-determinado (tempos de retenção com variação
menor que 1% e razão de íons com variação menor que 20%, quando
comparados com os padrões dos analitos) (PEAT et al., 1998).

3.2.4.2 Linearidade
O estudo da linearidade do método por SPME-GC/MS foi realizado pela
análise das amostras de água submetidas ao método descrito em 3.2.2.1.2 e
3.2.2.2.2 em triplicata nas seguintes concentrações de anatoxina-a: 2,5; 10; 20;
50; 150 e 200 ng.mL-1.
Assim mesmo, o estudo da linearidade do método por SPE(Bond Elut
Certify)-GC/MS, foi efetuado pela análise em triplicata de amostras de liofilizado
submetidas ao método descrito em 3.2.3.1.3 e as condições cromatográficas
descritas em 3.2.2.2.2, nas seguintes concentrações de anatoxina-a: 13, 50,
100, 150, 200 e 250 ng.mg-1 de liofilizado. Foram construídas curvas de
calibração para ambos os métodos, seguindo o modelo matemático de
regressão linear dos mínimos quadrados e calculado o quadrado dos
coeficientes de correlação linear (r2) respectivos. Foram adicionados 150 ng de
norcocaína em todas as amostras (concentração final 5 ng.mg-1 de liofilizado),
como concentração fixa de IS.
Foi aplicado o teste da homocedasticidade às curvas de calibração de
ambos os métodos, seguindo os critérios de Almeida et al. 2002. O teste da
homocedasticidade foi realizado através da aplicação do teste de F, por
comparação entre o valor de F-tabelado (Ftab) e valor do F-experimental (Fexp).
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O valor de Ftab foi obtido da tabela de F a 99% de intervalo de confiança e 2
graus de liberdade. O Fexp foi calculado a partir da divisão da variância obtida
da análise das amostras do limite superior de quantificação [200 ng.mL-1
método por SPME-GC/MS e 250 ng.mg-1 método por SPE(Bond Elut Certify)GC/MS)] e entre a variância do limite inferior de quantificação [2,5 ng.mL-1
método por SPME-GC/MS e 13 ng.mg-1 método por SPE(Bond Elut Certify)GC/MS), respectivamente].
Uma vez sendo verificada a condição de heterocedasticidade (Fexp> Ftab)
para o método por SPME-GC/MS, foi aplicado o modelo de regressão linear
dos mínimos quadrados ponderados (Weigthted Least Squares Linear
Regression). Primeiramente, foi realizada a escolha do fator de peso ou fator
de ponderação (weighting factor-w) entre 1/x, 1x2, 1/x ½ 1/y e 1/y2, 1/y ½, sendo
x, a concentração nominal e y, a área relativa. O coeficiente angular b e o
intercepto da reta a da equação da reta ponderada foram estimados usando
cada fator de peso, assim como o coeficiente de correlação, r, seguindo as
fórmulas a continuação:

b=
a=

__Σw . Σwxy – Σwx . Σwy__
Σw . Σwx2 – (Σwx)2
__Σwx2 . Σwy – Σwx . Σwxy__
Σw . Σwx2 – (Σwx)2

r =___________ Σw . Σwxy – Σwx . Σwy ___________
[Σw . Σwx2 – (Σwx)2] ½ . [Σw . Σwy2 – (Σwy)2] ½
Onde:
w= fator de peso
x= concentração nominal do analito
y= área relativa do analito

A escolha do fator de peso foi baseada na soma da porcentagem de erro
relativo (%RE), calculado para os seis fatores de peso estudados, segundo a
fórmula descrita a continuação.

%RE=

C encontrada – C nominal
C nominal

x 100
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Onde:
Cencontrada – concentração que corresponde à calculada a partir de cada equação de regressão
linear obtida utilizando um determinado fator de peso.
Cnominal – concentração que corresponde ao padrão do analito.

3.2.4.3 Repetibilidade
A repetibilidade dos métodos foi determinada através do cálculo dos
coeficientes de variação (CV) obtidos a partir da análise de amostras (água e
liofilizado) adicionadas com padrão de anatoxina-a analisadas em um mesmo
dia (precisão intra-dia).

Para o método por SPME-GC/MS o estudo foi

conduzido analisando-se amostras de água contendo três concentrações de
anatoxina-a: baixa, média e alta (CQB = 8, CQM = 80 e CQA = 150 ng.mL-1)
conforme

ao

procedimento

descrito

em

3.2.2.1.2

e

as

condições

cromatográficas descritas em 3.2.2.2.2 .
Da mesma maneira, a repetibilidade do método por SPE(Bond Elut
Certify)-GC/MS foi avaliada pela análise das amostras de liofilizado contendo
40, 120 e 210 ng.mg-1 de anatoxina-a, conforme o protocolo descrito em
3.2.3.1.3 e as condições cromatográficas descritas em 3.2.2.2.2.
Todas as análises foram realizadas em sextuplicata para cada
concentração.

A repetibilidade foi expressa como o coeficiente de variação

percentual (CV%), estabelecendo-se como aceitáveis valores inferiores a 16%.
A fórmula utilizada para o cálculo de CV% é a seguinte:
CV%

desvio padrão
=

média das replicatas

x 100

3.2.4.4 Recuperação
Foi realizado o estudo de recuperação do método por SPE(Bond Elut
Certify)-GC/MS levando em consideração as possíveis perdas do analito no
processo de extração. Foram preparados dois conjuntos de amostras seguindo
o procedimento analítico descrito em 3.2.3.1.3 e as condições cromatográficas
descritas em 3.2.2.2.2. No conjunto A, as amostras de liofilizado após extração
foram adicionadas com três concentrações de anatoxina-a (40, 120 e 210
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ng.mg-1, respectivamente). No conjunto B, as amostras foram adicionadas com
o padrão de anatoxina-a nas mesmas concentrações do grupo A antes da
extração.

As

análises

foram

realizadas

em

sextuplicatas

para

cada

concentração de anatoxina-a, e foram adicionados 150 ng do IS em ambos
conjuntos de amostras antes da extração.
Para calcular as proporções dos analitos recuperados, foram utilizadas
as médias das razões entre as áreas obtidas, considerando como 100 % a
média das áreas dos analitos adicionados após extração. A porcentagem de
recuperação absoluta da anatoxina-a foi obtida aplicando-se a seguinte fórmula:
Recuperação % =

média das áreas do conjunto B
média das áreas do conjunto A

x 100

3.2.4.5 Seletividade
Atendendo ao problema de detecção errônea apresentado por Furey et
al. (FUREY et al., 2005) amostras de água (n=3) foram adicionadas com
fenilalanina (600 ng.mL-1) e analisadas de acordo ao método descrito em
3.2.2.1.2 e 3.2.2.2.2.

3.2.5 Testes usando extração líquido-líquido (LLE)
Dois procedimentos de extração LLE foram testados:

3.2.5.1 Procedimento I
Alíquotas de 2 mL de água foram adicionadas com: 160 ng de anatoxinaa (concentração final 80 ng.mL-1), 40 ng de norcocaína (concentração final 20
ng.mL-1), 4 µL de hexilcloroformato, 200 mg de bicarbonato de sódio. A amostra
foi sonicada por 10 minutos. Em seguida adicionou-se 6 mL de uma mistura de
hexano:éter (8:2) e agitou-se a amostra em agitador magnêtico por 20 minutos.
A fração orgânica foi evaporada sob fluxo de nitrogênio até secura. O extrato
seco foi ressuspendido com 200 µL de metanol e 1 µL do ressuspendido foi
injetado no GC/MS, nas condições descritas em 3.2.2.2.2.

3.2.5.2 Procedimento II
Alíquotas de 2 mL de água foram adicionadas com 160 ng de anatoxinaa (concentração final 80 ng.mL-1), 40 ng de norcocaína (concentração final 20
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ng.mL-1), 4 µL de hexilcloroformato e 200 mg de bicarbonato de sódio. A
amostra foi sonicada por 10 minutos. Em seguida adicionou-se 6 mL de hexano,
agitou-se a amostra em agitador magnético por 20 minutos. A fração orgânica
foi evaporada sob fluxo de nitrogênio até secura. O extrato seco foi
ressuspendido com 200 µL de hexano e 1 µL do ressuspendido foi injetado no
GC/MS, nas condições descritas em 3.2.2.2.2.
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Nessa seção são apresentados e discutidos os resultados obtidos na
escolha

do

agente

de

derivatização,

IS,

otimização

das

condições

experimentais e validação dos métodos analíticos desenvolvidos para
determinação de anatoxina-a em água e florações, além de cromatogramas e
espectros de massas característicos. Finalmente, são apresentados os
resultados da aplicação dos métodos em amostras coletadas no Brasil e na
Bolívia.
Como mencionado nos ítems anterioes, o impacto do crescimento
populacional desordenado, assim como as inúmeras atividades humanas,
contribuem para o desequilíbrio ecológico dos ecossistemas aquáticos,
levando-os a condições cada vez mais críticas de poluição (COELHOBOTELHO, 2004). A eutrofização é um exemplo de processo potencializado
pela ação antropogênica que altera o meio aquático e pode levar ao
crescimento acelerado de cianobactérias e outras microalgas.
Entre os diversos problemas ocasionados pelas florações está o
aumento no custo do tratamento da água de abastecimento e aumento na
probabilidade de intoxicações humanas em razão das toxinas produzidas por
cianobactérias.
De acordo com o Encontro de cientistas da Agência Americana de
Proteção ao Meio Ambiente (USEPA) realizado em 2001, a anatoxina-a foi
considerada uma das cianotoxinas de estudo prioritário. Além disso, foi
observada a necessidade de desenvolvimento de métodos analíticos quali e
quantitativos sensíveis, confiáveis e de custo acessível para sua determinação
(MAIZELS, et al., 2004).
No Brasil já foram documentadas a existência de cianotoxinas em vários
mananciais de água. De acordo com a Portaria 518 do Ministério da Saúde, as
instituições responsáveis pelo abastecimento de água estão obrigadas ao
monitoramento de cianobactérias e cianotoxinas (MINISTÉRIO DA SAÚDE,
2004). Com esse intuito, os fatores que motivaram a decisão de desenvolver,
otimizar e validar métodos para determinação anatoxina-a em água e florações
está o perigo iminente ao qual a população poderia estar exposta, fornecendo
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portanto, ferramentas simples e práticas que podem ser utilizadas pelos órgãos
responsáveis pela fiscalização da boa qualidade da água de consumo.
Na análise dos métodos analíticos descritos na literatura para
determinação de anatoxina-a em água (Tabela 4), observamos que a maioria
dos trabalhos usa uma ampla faixa de volume de amostra (desde 1,6 mL a 100
mL de água). Decidiu-se testar com 2 mL de água, considerando a maior
acessibilidade a quantidades menores de amostra.
Deacordo com a tabela 4 as técnicas de extração mais usadas para
determinação de anatoxina-a são SPE e LLE, mas em alguns casos elas são
realizadas em duas etapas, tornando alguns dos métodos demorados e
trabalhosos. Algumas desvantagens associadas com LLE são as perdas
operacionais e formação de emulsões. Além disso, a separação baseada na
solubilidade nem sempre permite obter uma eficiência de extração satisfatória
(HARADA et al., 1989). A SPE é uma das técnicas de extração mais usada na
análise de cianotoxinas a partir de florações. Essa técnica normalmente
melhora a sensibilidade dos métodos; no entanto são necessárias no mínimo 3
etapas de preparação de amostra (condicionamento do cartucho, passagem da
amostra a um fluxo baixo, e eluição do analito) (YONAMINE, 2004). A aplicação
da SPME na determinação de cianotoxinas está emergindo nas últimas
décadas em função da simplicidade e rapidez do procedimento, além da
obtenção de extratos geralmente mais “limpos” para análise.
O uso de cromatografia líquida de alta eficiência com detector ultravioleta
(HPLC-UV) na determinação de anatoxina-a tem sido muito criticado em razão
da baixa sensibilidade e presença de muitos interferentes que absorvem no
mesmo comprimento de onda dessa toxina (λ= 227 nm) (JAMES et al. 1998).
Contudo, os métodos de análises por cromatografia líquida de alta eficiência
com detector de florescência (HPLC-FLD) e por cromatografia líquida acoplada
à espectrometria de massas (LC-MS) são mais confiáveis.
Embora a detecção de anatoxina-a em água apresente problemas
analíticos, como baixas concentrações dessa toxina na água e instabilidade na
presença de luz em meio alcalino, a derivatização seguida da análise por
cromatografia gasosa com detector de captura de elétrons (GC-ECD) ou
cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massas (GC-MS) tem sido
aplicada com relativo sucesso (JAMES et al., 1998).
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Por esses motivos, no presente projeto de pesquisa, optou-se em se
utilizar a técnica de microextração em fase sólida (SPME) e GC/MS para
determinação de anatoxina-a em água e SPE-GC/MS para determinação de
anatoxina-a em florações.
Duas propriedades físico-químicas necessárias para análise de uma
substância por GC são a volatilidade e a estabilidade térmica do analito. No
caso de compostos polares e pouco voláteis, geralmente é necessária uma
etapa de derivatização para torná-los mais hidrofóbicos e voláteis.
Além disso, vista a diferença de polaridades entre a fibra de SPME escolhida
(fibra de polidimetilsiloxano) e a anatoxina-a, foi fundamental o tratamento do
composto em estudo, de maneira que este se tornasse mais apolar para ser
absorvido. A anatoxina-a sem ser derivatizada não é absorvida na fibra de
PDMS. Este fato foi comprovado nos testes de extração da anatoxina-a
sem

adicionar

o

agente

derivatizante

na

amostra,

os

quais

não

apresentaram nenhum sinal no GC-MS (concentrações de anatoxina-a usadas:
500 e 1000 ng.mL-1).

4.1 RESULTADOS E DISCUSSÃO DA ESCOLHA DO AGENTE DE
DERIVATIZAÇÃO
4.1.1 Derivatização com alquilcloroformatos
Dentre os compostos possíveis de serem utilizados como agentes
derivatizantes, os alquilcloroformatos têm demonstrado boa capacidade de
reagir com aminas à temperatura ambiente, podendo convertê-las rapidamente
em carbamatos, em meio aquoso tamponado (HUSEK 1998, YONAMINE et al.,
2003). A figura 7 mostra a reação de derivatização da anatoxina-a com um
alquilcloroformato.
H
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Figura 7. Reação de derivatização da anatoxina-a com um alquilcloroformato.
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Nas figuras 8 a 10 são apresentados os cromatogramas e os espectros
de massas obtidos de amostras de água preparadas de acordo com o protocolo
1 apresentado no item 3.2.2.1.1 dos materiais e métodos, adicionadas com 500
ng.mL-1 de anatoxina-a e 2 µL de cada alquilcloroformato testado (butil, hexil e
benzilcloroformato, respectivamente). As condições cromatográficas utilizadas
estão descritas no item 3.2.2.2.2. A caracterização de cada derivatizado foi
realizada a partir da observação do respectivo íon molecular.

(A)

O
O

N

O

Anatoxina-a derivatizada com
butilcloroformato m/z 265

(B)

Figura 8. (A) Cromatograma obtido da análise por SPME-GC/MS de
uma amostra de referência negativa adicionada com 500 ng.mL-1 de
padrão de anatoxina-a e 2 µL de butilcloroformato; estrutura química
da anatoxina-a derivatizada. (B) Espectro de massas no modo full
scan do pico em 12,3 min.
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(A)
O
O

N

O

Anatoxina-a derivatizada
com hexilcloroformato m/z 293

(B)

Figura 9. (A) Perfil cromatográfico obtido com a análise por SPME/GC-MS
de uma amostra de referência negativa adicionada com 500 ng.mL-1 de
padrão de anatoxina-a e 2 µL de hexilcloroformato; estrutura química da
anatoxina-a derivatizada. (B) Espectro de massas no modo full scan
referente ao pico aos 13,8 min.
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(A)

O
O

N

O

Anatoxina-a derivatizada com
benzilcloroformato m/z 299

(B)

Figura 10. (A) Cromatograma obtido da análise por SPME-GC/MS de
uma amostra de referência negativa adicionada com 500 ng.mL-1 de
anatoxina-a e 2 µL de benzilcloroformato; estrutura química da
anatoxina-a derivatizada. (B) Espectro de massas obtido no modo full
scan do pico em 8,4 min.
Dos três alquilcloroformatos testados (butil, hexil e benzilcloroformato) o
produto de derivatização com hexilcloroformato demonstrou ser o melhor
absorvido na fibra de PDMS (Figura 9), pois apresentou maior sinal no GC/MS
(abundância 106). Por essa razão, o hexilcloroformato foi escolhido como
agente derivatizante.
Um dos problemas iniciais encontrados durante o desenvolvimento da
metodologia analítica por SPME-GC/MS foi o constante descolamento da fibra
de PDMS do suporte. Dentre as possíveis causas foram contempladas a
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temperatura do injetor do GC e o ataque do cloro proveniente dos
alquilcloroformatos. Por isso, a temperatura do injetor do GC foi diminuída de
270 °C para 250 °C, em razão da proximidade com a temperatura máxima
suportada pela fibra (280 °C).

No entanto, mesmo após tal modificação o

resultado obtido continuava sendo insatisfatório.
Conforme o manual de instruções fornecido pela Supelco® (BellafontePA, USA), há indicação de que o cloro pode diminuir a meia vida da fibra de
PDMS pelo ataque ao epóxido presente no suporte de sílica. Observou-se
também que mesmo usando pequenas quantidades de alquilcloroformatos
(aproximadamente <1% do volume de amostra), o benzilcloroformato diminuía a
vida útil da fibra mais do que o hexilcloroformato. Entretanto, com o uso do
butilcloroformato, a fibra de PDMS ficava aderida ao suporte por mais tempo,
porém, a sensibilidade diminuía cerca de 50% em relação ao sinal obtido com
hexilcloroformato. Deste modo, o nosso problema foi resolvido deixando as
amostras overnight (aproximadamente 8 horas) seladas com parafilm®, antes de
serem extraídas.

4.2 Resultados e discussão da escolha do IS
Como é bastante recomendável o uso de IS em métodos analíticos,
foram realizados testes com a norcocaína como possível IS simultaneamente
aos testes de derivatização de anatoxina-a com alquilcloroformatos. O IS
permite a compensação de erros gerados pelas variáveis de tempo de extração
e agitação, entre outras. O uso de IS para quantificação é comum e geralmente
oferece bons resultados quando utilizado com SPME. Diferentes composições
da amostra podem interferir no coeficiente de partição do analito ou competir
com a fase de extração (polímero da fibra), alterando a proporção extraída do
composto de interesse (YONAMINE, 2004). Para minimizar esses problemas,
que

poderiam

prejudicar,

principalmente,

a

precisão

do

método,

é

recomendável o uso de IS quimicamente semelhantes ao analito. O ideal seria
usar o próprio composto de interesse marcado com isótopo estável (anatoxina-a
deuterada ou com carbono 13, por exemplo). No entanto, não há disponível no
mercado padrão de anatoxina-a marcado que possa ser utilizado como IS.
Assim sendo, foram iniciados testes com a norcocaína, por esta substância ser
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um biciclo e ter uma amina secundária como a anatoxina-a, sendo possível a
formação do carbamato correspondente ao reagir com hexilcloroformato. As
estruturas da norcocaína e anatoxina-a são mostradas na figura 11 para
comparação.
PONTO DE DERIVAÇÃO

H
N

H
N
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O
O

(A)

(B)

O
O

Figura 11. Comparação entre as estruturas químicas da anatoxina-a (A)
e a norcocaína (B).

4.2.1 Testes realizados com norcocaína
Nas figuras 12 a 14 são apresentados os cromatogramas e os espectros
de massas obtidos de amostras de água preparadas de acordo com o protocolo
1 apresentado no item 3.2.2.1.1 e as condições cromatográficas descritas em
3.2.2.2.2. dos materiais e métodos, adicionadas com 500 ng.mL-1 de norcocaína
e 2 µL de cada alquilcloroformato testado (butil, hexil e benzilcloroformato,
respectivamente). A caracterização de cada derivatizado foi realizada a partir da
observação do respectivo íon molecular. Na figura 15 pode ser visualizado um
cromatograma obtido da análise de uma amostra de referência positiva,
contendo anatoxina-a na concentração de 200 ng.mL-1 e norcocaína 20 ng.mL-1.
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O
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(A)

O
O

O
O

Norcocaína derivatizada com
butilcloroformato m/z 389

(B)

Figura 12. (A) Perfil cromatográfico obtido com a análise por SPMEGC/MS de uma amostra de referência negativa adicionada com 500
ng.mL-1 de norcocaína e 2 µL de butilcloroformato; estrutura química
da norcocaína derivatizada. (B) Espectro de massas obtido no modo
full scan referente ao pico em 16,7 min.
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(A)
N

O
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O
O

Norcocaína derivatizada com
hexilcloroformato m/z 417

(B)

Figura 13. (A) Cromatograma obtido da análise por SPME-GC/MS
de uma amostra de referência negativa adicionada com 500 ng.mL-1
de norcocaína e 2 µL de hexilcloroformato; estrutura da norcocaína
derivatizada (B) Espectro de massas obtido no modo full scan do
pico em 16,4 min.
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(A)

O
O

O
O
Norcocaína derivatizada com
benzilcloroformato m/z 423

(B)

Figura 14. (A) Perfil cromatográfico obtido com a análise por SPMEGC/MS de uma amostra de referência negativa adicionada com 500
ng.mL-1 de padrão de norcocaína e 2 µL de benzilcloroformato; estrutura
química da norcocaína derivatizada. (B) Espectro de massas obtido no
modo full scan referente ao pico em 16,4 min.
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1

2

Figura 15. Cromatograma obtido da análise por SPME-GC/MS de uma amostra
de água adicionada com anatoxina-a (200 ng.mL-1) e norcocaína (20 ng.mL-1).
Pico 1 anatoxina-a e pico 2 norcocaína.
Cabe salientar que a diferença no tempo de retenção tanto da anatoxinaa como da norcocaína no cromatograma da figura 15 (7,9 min e 12,1 min,
respectivamente), com relação aos tempos de retenção apresentados nos
cromatogramas das figuras 9 e 13, é em função à mudança na rampa de
temperatura do forno do cromatógrafo gasoso. Nas corridas das figuras 9 e 13
foram usadas as condições cromatográficas descritas no item 3.2.2.2.1. e na
corrida apresentada na figura 15 as condições descritas no item 3.2.2.2.2.
Em razão de ter se observado um melhor perfil cromatográfico e boa
resolução dos picos depois de alterada a rampa de temperatura do forno usada
inicialmente (condições cromatográficas descritas no item 3.2.2.2.1). A partir
dessa etapa, nos experimentos posteriores foram adotadas definitivamente as
condições do GC/MS descritas no item 3.2.2.2.2.
O passo seguinte foi escolher os íons quali e quantificadores a serem
monitorados. Como dentre os objetivos perseguidos no desenvolvimento deste
método está a detecção de baixas concentrações de anatoxina-a, optou-se por
trabalhar no modo SIM. O GC/MS permite a escolha entre dois modos de
operação: modo SIM (monitoramento seletivo de íons) e modo full scan. O
modo SIM, possibilita ao instrumento monitorar dois, três ou mais fragmentos
específicos de cada uma das substâncias analisadas. Desta maneira, é
possível detectar concentrações bem menores dos analitos em estudo. Quando
o espectrômetro de massas está selecionado no modo full scan, modo em que
o equipamento gera um espectro completo da substância, ele fornece melhor
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informação para sua identificação, no entanto, com perda de sensibilidade
(DIZIOLI, 2005). Na seleção dos íons a serem monitorados, os íons moleculares
obtidos pela ionização por impacto de elétrons geralmente são os mais
específicos. Porém, em algumas ocasiões eles são de baixa intensidade,
tornando-se pouco adequados para monitorização das áreas. Outros tipos de
íons que não são recomendados para serem monitorados são aqueles de razão
massa/carga (m/z) baixa, já que podem provir de interferentes da amostra de
baixo peso molecular (YONAMINE, 2000). Na nossa escolha, foram levadas em
consideração a abundância do sinal obtido no GC/MS, no caso dos íons
quantificadores e a razão massa/carga (m/z) maior que 130 nos íons
qualificadores. Foram escolhidos os íons com m/z 164, 191, e 293 para
anatoxina-a e os íons m/z 136, 168, 195 para norcocaína (íons quantificadores
sublinhados).
Uma vez tendo selecionado o reagente derivatizante, as condições
cromatográficas e o possível IS, testou-se concentrações decrescentes de
anatoxina-a (20, 10, 5, 3, 2 e 1 ng.mL-1) para se ter uma noção de qual seria o
limite de detecção do método por SPME-GC/MS. Adotou-se 20 ng.mL-1 de
norcocaína como concentração fixa de IS a ser usada. Cada concentração foi
testada no mínimo em triplicata para avaliar a reprodutibilidade do método.
Entretanto, observou-se variações importantes entre a anatoxina-a e
norcocaína em relação à afinidade pela fibra de SPME e estabilidade em meio
alcalino. Ao se considerar os coeficientes de partição octanol/água (log P) da
norcocaína e anatoxina-a derivatizadas com hexilcloroformato, 3,75 e 2,72,
respectivamente (log P obtidos pelo software Chemdraw® 8.0), o derivatizado
de norcocaína teria maior afinidade pelo polidimetilsiloxano (polímero apolar) da
fibra de SPME do que o derivatizado de anatoxina-a. Contudo, a presença de
um grupo benzil-éster na norcocaína (estrutura química apresentada na figura
11), pode influenciar em seu comportamento no meio de trabalho. A norcocaína
é facilmente hidrolisada em meio alcalino, em razão do éster benzílico ser um
bom grupo de saída. Portanto, como o nosso meio de trabalho é alcalino (pH
11) ela pode ser hidrolisada, mudar as propriedades físico-químicas e
conseqüentemente, sua afinidade pela fibra de SPME.
A instabilidade da norcocaína em meio alcalino, afetaria a precisão do
método. Com o intuito de diminuir a hidrólise da norcocaína no meio de reação,
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assim como preservar as fibras de condições de pH muito próximas ao seu
máximo

pH

suportável

(pH

12);

o

sal

usado

inicialmente

(tampão

carbonato/bicarbonato de sódio 2:1, pH 11), foi trocado pelo bicarbonato de
sódio (pH 9). Embora tenha havido uma melhora considerável na resistência da
fibra com o uso do bicarbonato de sódio, observou-se que o CV obtido das
replicatas era maior que 10% (n=6).
Na procura de um IS melhor que a norcocaína, foram testados outros
compostos com certa semelhança estrutural com a anatoxina-a tais como:
cocaína, lidocaína, atropina e bupivacaína.
Nos testes com cocaína, atropina e lidocaína observou-se pouca
eficiência na extração pela fibra de PDMS. Provavelmente, pelo fato das
substâncias em questão não terem sido derivatizadas ou pela presença de
grupos funcionais que fazem com que suas características físico-químicas
dificultem sua absorção na fibra de PDMS. Por exemplo, a atropina além de não
ser derivatizada no seu grupo amino, apresenta uma hidroxila que confere à
molécula polaridade, diminuindo a afinidade pelo polímero da fibra de SPME.
A seguir são apresentados os cromatogramas obtidos dos testes
realiados com bupivacaína.

4.2.2 Testes realizados com a bupivacaína
Os cromatogramas (A) e (C) da figura 16 mostram o perfil da análise de
uma amostra de referência negativa adicionada só com bupivacaína e de outra
amostra

adicionada

respectivamente.

com

padrão

de

anatoxina-a

e

bupivacaína,
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287derivatizada
m/z 416
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Figura 16. (A) Cromatograma obtido pela análise por SPME-GC/MS de
uma amostra de água adicionada com bupivacaína (500 ng.mL-1) e 2 µL
de hexilcloroformato; estrutura química da bupivacaína derivatizada. (B)
Espectro de massas no modo full scan referente ao pico em 8,3 min. (C)
Perfil cromatográfico de uma amostra de água adicionada com 500
ng.mL-1 dos padrões de anatoxina-a e bupivacaina; estruturas químicas
dos compostos analisados derivatizados.
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Como pode ser observado nos crormatogramas A) e C) da figura acima,
o produto de derivatização da bupivacaína foi absorvido na fibra de PDMS,
gerando um pico intenso em 8,2 minutos. A ausência do íon molecular da
bupivacaína derivatizada (m/z 416) no modo full scan já era esperada, pois
quanto maior é a faixa de trabalho selecionada no GC/MS, menor é a
sensibilidade do equipamento. Não obstante, acreditamos que o sinal saído em
8,2 minutos corresponderia à bupivacaína derivatizada, pois foram observados
os fragmentos m/z 287 (provável íon proveniente da perda de um hidrogênio da
bupivacaína) e íon m/z 140 íon mais abundante, fragmentos considerados
importantes na identificação da bupivacaína (PFLEGER et al., 1992). Assim,
foram preparadas amostras nas quais foram selecionados os íons m/z 140, 287
para bupivacaína e os íons m/z 165, 191 e 293 para anatoxina-a (íons
quantificadores sublinhados). O CV foi calculado usando a razão das áreas dos
íons quantificadores analito/IS, e este resultou em um valor maior (CV=24%) do
que aquele obtido com a norcocaína (CV<15%), para um n=6.
Como nenhum dos compostos testados como IS apresentou vantagens
significativas com relação à norcocaína, decidiu-se otimizar e validar o método
por SPME-GC/MS usando-a como IS.

4.3. Resultados e discussão da otimização e validação do método por SPME-GC/MS
Frente ao exposto, decidiu-se otimizar alguns parâmetros que pudessem
influenciar na eficiência de extração por SPME. O primeiro parâmetro a ser
otimizado foi o efeito salting out.

4.3.1. Estudo do efeito salting out
Este fenômeno permite a saturação do meio com um sal, possibilitando
melhorar a eficiência de extração do analito de interesse, e também normalizar
concentrações variáveis de sal em diferentes matrizes. Teoricamente, quanto
maior a concentração de sal, maior é a constante de equilíbrio fibra/água (Kfw)
e a quantidade de analito extraído (MULLER et al., 1997).
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A figura 17 mostra a influência da quantidade de bicarbonato de sódio
(sal usado para produzir o efeito salting out) na extração da anatoxina-a por
SPME conforme procedimento descrito no item 3.2.2.5.1.

Figura 17. Estudo do efeito da quantidade de bicarbonato de sódio na eficiência
de extração de anatoxina-a (50 ng.mL-1) usando uma fibra de PDMS de 100 µm.
O tempo de extração foi 20 minutos sob agitação constante, e o volume de hexilcloroformato.
Conforme mostra a figura 17, com 200 mg de bicarbonato de sódio
alcançou-se a melhor eficiência de extração. O perfil de extração obtido neste
experimento foi o esperado, pois se observou supersaturação da amostra
quando foram testados 300 mg do sal, fato que dificultaria o contato dos
analitos em estudo (anatoxina-a e norcocaína derivatizadas) com a fibra de
extração.

4.3.1. Estudo da concentração de agente derivatizante
A figura 18 mostra as áreas absolutas realtivas à anatoxina-a usando
diferentes concentrações de hexilcloroformato, conforme descrito no item
3.2.2.5.2.

Área absoluta anatoxina-a . 106
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Figura 18. Estudo do efeito da concentração de agente derivatizante na
eficiência de extração da anatoxina-a (50 ng.mL-1) em uma fibra de PDMS de
100 µm. O tempo de extração foi de 20 minutos e a massa do NaHCO3 de 200
mg.
Em relação as diferentes concentrações de hexilcloroformato testados,
esperava-se uma resposta linear na quantidade de derivatizado absorvido na
fibra a maiores concentrações de agente derivatizante. No entanto, observou-se
que a partir de 4875 µg.mL-1 ocorria uma forte interação do agente com a fibra
de PDMS. Tal comportamento baseia-se no fato mencionado anteriormente, em
que o excesso de compostos alquilcloroformatos, presente no meio reacional,
poderia atacar o epóxido que mantém aderido o polímero de polidimetilsiloxano
ao suporte de sílica, fazendo com que a meia vida da fibra diminua.
Assim, o emprego de 4 µL de hexilcloroformato (1950 µg.mL-1) garantiu
que houvesse reagente suficiente para que anatoxina-a e norcocaína fossem
derivatizadas sem que o ligeiro excesso do mesmo promovesse marcante
interação com a fibra de sílica.
Por fim, foi avaliada a eficiência de extração em função do tempo que a
fibra de PDMS permanecia mergulhada na matriz.
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4.3.1. Estudo do tempo de extração de anatoxina-a
A figura 19 mostra o comportamento apresentado pela anatoxina-a em

Área absoluta anatoxina-a .105

diferentes tempos de absorção, conforme descrito no item 3.2.2.5.3.
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Figura 19. Estudo do tempo de exposição para absorção da anatoxina-a na
fibra de PDMS de 100 µm em amostra de água adicionada com 50 ng.mL-1 do
padrão. A massa de NaHCO3 foi 200 mg e o volume de hexilcloroformato 4 µL.
Como mostra a figura 19, foi observada uma melhora na resposta em
mais de 120% com 20 minutos de extração comparado com o menor tempo de
extração testado (10 minutos). No subseqüente tempo testado (40 minutos), foi
verificado um acréscimo de apenas 20%, demonstrando que o fenômeno não é
linear. De fato, depois de 60 minutos de extração, houve um acréscimo de
apenas 4%. Ainda que a razão LOD/LOQ possa ser ligeiramente melhorada
aumentando o tempo de extração, o nosso objetivo foi desenvolver um método
simples e rápido. Portanto, foi escolhido o tempo mais apropriado para que
tanto a extração por SPME quanto a corrida cromatográfica tomassem o
mesmo tempo (20 minutos). Assim, na rotina as amostras poderiam ser
analisadas continuadamente.
Uma vez estabelecidas as condições de extração, foram iniciados os
estudos para validação do método por SPME-GC/MS. De acordo com a
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resolução No. 899 do 29 de maio de 2003 da Agencia Nacional de Vigilância
Sanitária, o objetivo da validação é demonstrar que o método é apropriado para
a finalidade pretendida. Deve-se também garantir através de estudos
experimentais, que o método atenda às exigências das aplicações analíticas,
assegurando-se aplicabilidade dos resultados (ANVISA, 2003).

4.4 Resultados e discussão da validação do método por SPME-GC/MS
4.4.1 Limite de Detecção (LOD) e Limite de Quantificação (LOQ)
O limite de detecção é a menor quantidade do analito presente em uma
amostra que pode ser detectado, porém não necessariamente quantificado, sob
as condições experimentais estabelecidas. O limite de quantificação é a menor
quantidade do analito em uma amostra que pode ser determinada com precisão
e exatidão aceitáveis sob as condições experimentais estabelecidas (ANVISA,
2003). Como a SPME não usa solventes, uma maneira recomendável de
garantir a transferência completa do analito e aumentar a sensibilidade do
método é que as injeções sejam efetuadas no modo splitless (MILLS, et al.,
2000). Tanto o LOD (2 ng.mL-1) quanto o LOQ (2,5 ng.mL-1) obtidos foram
aceitáveis para a análise de anatoxina-a em água. O método proposto
demonstrou uma boa sensibilidade quando comparado com os outros métodos
já publicados, inclusive aqueles que usam SPME (GHASSEMPOUR et al.,
2005, NAMERA et al., 2002).
A figura 20 apresenta os cromatogramas relativos ao LOD e LOQ obtidos
por SPME-GC/MS.
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Figura 20. Cromatogramas correspondentes ao (A) LOD e (B) LOQ do método
desenvolvido por SPME-GC/MS obtidos da análise de amostras de água
adicionadas com 2 ng.mL-1 e 2,5 ng.mL-1 de anatoxina-a, respectivamente. Pico
1 anatoxina-a derivatizada, pico 2 norcocaína derivatizada.

4.4.2 Linearidade
O método desenvolvido por SPME-GC/MS monstrou-se linear na faixa
de concentração estudada (2.5 – 200 ng.mL-1). A figura 21 apresenta a curva
de calibração construída a partir do estudo de linearidade pelo método de
regresão linear convencional. A equação de regressão linear e o coeficiente de
correlação obtido foi Y = 0,0031X – 0,025 e r2 = 0.992 [onde Y e X representam
a razão entre a área dos picos (analito/IS) e a concentração do calibrador
correspondente, respectivamente].

Àrea relativa
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Figura 21. Curva de calibração para determinação de anatoxina-a em água por
SPME-GC/MS. Concentrações de 2.5 a 200 ng.mL-1.
O critério adotado para estabelecer o limite superior de quantificação foi
o de não ter um diferença superior a duas ordens de magnitude entre o limite
superior e inferior da curva de calibração (200 e 2,5 ng.mL-1, respectivamente),
já que, quanto maior é o intervalo de valores do eixo x (concentração) maior é a
variância dos pontos da curva de calibração (JOHNSON et al., 1988).
A qualidade do resultado de um método analítico é altamente
dependente da qualidade da curva de calibração, já que a concentração do
composto de interesse numa amostra desconhecida é calculada a partir dos
resultados de análise de regressão obtidos da curva de calibração (ALMEIDA et
al., 2002). Por isso, em vista da relevância de uma curva de calibração bem
desenhada e interpretada, foi aplicado o teste de homocedasticidade ao método
por SPME-GC/MS. Embora o modelo de regressão linear dos mínimos
quadrados seja o mais utilizado, ele pre-supõe a igualdade de variâncias de
todos os pontos da curva (homocedasticidade). No entanto, este modelo de
regressão linear é mais influenciado pelo desvio padrão das concentrações
mais altas da curva do que pelo desvio padrão das concentrações mais baixas,
esta influência provoca uma redução da precisão nas concentrações mais
baixas, condição conhecida como heterocedasticidade (ALMEIDA et al., 2002).
Para contrabalancear essa situação indesejável, principalmente para métodos
que usualmente determinam concentrações baixas do analito nas amostras, é
recomendável o uso da regressão linear dos mínimos quadrados ponderados.
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Os resultados obtidos da aplicação do teste de homocedasticidade para
o método por SPME-GC/MS são apresentados na tabela 5.
Tabela 5: Teste de homocedasticidade da curva de calibração do método para
determinação de anatoxina-a em água por SPME-GC/MS
s22

s12

Fexp

0,0038

1,11543*10-06

3447,390

Método
SPME-GC/MS

Ftab

Resultado
Fexp > Ftab =

99

Heterocedasticidade

2

s2 = variância do limite superior de quantificação
2
s1 = variância do limite inferior de quantificação
Fexp= valor de F experimental
Ftab= valor de F tabelado, 99% de intervalo de confiança, números de graus de liberdade=2

Uma vez verificada a heterocedasticidade da curva de calibração do
método por SPME-GC/MS de acordo com o teste de homocedasticidade (Fexp >
Ftab), foi escolhido o melhor fator de peso de acordo à porcentagem de erro
relativo (%RE). O %RE é considerado um indicador sensível permitem um bom
ajustamento dos resultados na avaliação da efetividade dos fatores de peso
testados (ALMEIDA et al., 2002)
A tabela 6 apresenta os resultados obtidos da análise estatística
realizada pelo modelo de regressão linear dos mínimos quadrados ponderados
do método por SPME-GC/MS para escolha do melhor fator de peso, baseado
no menor valor da somatória da %RE encontrados.
Tabela 6: Porcentagens de Erro Relativo (%RE) obtidos da análise por
regressão linear ponderada do método para determinação de anatoxina-a em
água por SPME-GC/MS.
w

a

b

r

Σ%RE

x

0,025

0,0031

0,992

360,26

-0,007347 0,002893

0,986542

148,68

1/x

-0,002054

0,00238

0,96311

127,01

1/x1/2

-0,01412

0,003032

0,993086

214,32

1/y
1/y2

-0,006668 0,002781
-0,000967 0,00204

0,979623
0,96275

148,77
135,34

1/x
2

Onde: w= fator de peso, a= intercepto da reta, b= coeficiente angular da reta, r= coeficiente
de correlação e Σ%RE= porcentagem de erro relativo
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Como apresentado na tabela 6, da análise dos 6 fatores de peso
testados, foi obtido o menor %RE quando usado o fator de peso 1/x2
(%RE=127), sendo, por conseguinte a nova equação da reta y= 0,00238x 0,0025 e o coeficiente de correlação r= 0,963 [onde Y e X representam a razão
entre a área dos picos (analito/IS) e a concentração do calibrador
correspondente, respectivamente].

4.4.3 Repetibilidade
As concentrações utilizadas nos controles de qualidade baixo (CQB),
médio (CQM) e alto (CQA) para o método por SPME-GC/MS foram 8 ng.mL-1,
80 ng.mL-1 e 150 ng.mL-1, respectivamente. Os valores do coeficiente de
variação obtidos no estudo de repetibilidade ou precisão intraensaio para o
CQB, CQM e CQA foram CV = 11; 7 e 11%, respectivamente. Estes valores
foram considerados satisfatórios, pois foram avaliadas variáveis do método
como eficiência de derivatização, extração por SPME e análise cromatográfica.
Já os resultados da precisão interensaio não foram satisfatórios,
presumivelmente pelas diferenças da anatoxina-a e a norcocaína em termos de
estabilidade em meio alcalino. Como foi explicado anteriormente, a norcocaína
é hidrolisada rapidamente em pH alcalino, isso provavelmente provoca
variações na quantidade de IS absorvido na fibra, fazendo com que a razão
analito/IS não seja constante. Não foi realizado o estudo de recuperação do
método por SPME-GC/MS em razão da impossibilidade de avaliar perdas do
analito de interesse durante a extração.

4.4.4 Seletividade
Considerando

a

necessidade

de

métodos

específicos

que

não

ocasionam erros na identificação da anatoxina-a com isóbaros presentes em
amostras biológicas, como a fenilalanina, um aminoácido comum que além de
ter a mesma massa molecular que a anatoxina-a (MW 165) apresentou um
tempo de retenção similar quando analisada por cromatografia líquida em fase
reversa. (FUREY et al., 2005). Amostras de água foram adicionadas com
fenilalanina (600 ng.mL-1) e analisadas com o método proposto por SPME-
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GC/MS. Os cromatogramas demonstraram não haver resposta no GC/MS,
portanto, a fenilalanina não é absorvida na fibra de PDMS nas condições do
método desenvolvido.
Posteriormente, partiu-se para a análise das amostras de água e
florações coletadas. No entanto, após várias tentativas de aplicação direta do
método desenvolvido por SPME-GC/MS para determinação de anatoxina-a em
florações, observou-se que nas análises do sobrenadante aquoso obtido da
sonicação e centrifugação de liofilizado de florações, não havia absorção da
anatoxina-a nem norcocaína na fibra de SPME, mesmo adicionando os padrões
em altas concentrações (1000 ng). Possivelmente, compostos intracelulares,
como pigmentos e proteínas entre outros, liberados após o rompimento das
células por sonicação, impediram a absorção dos analitos, pois se sabe que
interferentes presentes na amostra podem competir com os analitos ficando em
volta da fibra de PDMS e impedindo a sua absorção (ULRICH ,2000).
Desta maneira, em vista da necessidade de fazer um clean-up das
nossas amostras, investigou-se outra técnica de extração que permitisse
eliminar interferentes. Como mostrado na tabela 4, a extração em fase sólida
(SPE) é umas das técnicas de extração mais utilizadas na determinação de
anatoxina-a em matrizes complexas (aproximadamente 50% dos métodos
publicados). Desta maneira, iniciaram-se testes com SPE para se fazer um
clean-up nas amostras de floração, antes da extração por SPME. Os tipos de
cartuchos de SPE utilizados para determinação de anatoxina-a nos métodos
descritos na literatura são diversos (HARADA et al., 1993; JAMES, et al. 1998;
JAMES, et al., 2005). Assim, tanto pela sua disponibilidade e por estarem
dentre os tipos de cartucho mais freqüentes na determinação de anatoxina-a,
foram testados os cartuchos Supelclean LC-Si, Sep-Pak C18 e Bond Elut Certify
(STEVENS et al., 1988, HIMBERG et al., 1989; ARÁOZ et al. 2005). O cartucho
misto Bond Elut Certify e usado na determinação de benzoilecgonina
(metabolito da cocaína) em urina (PEREIRA et al., 2003).
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4.4. Resultados e discussão do desenvolvimento do método por SPE-GC/MS
4.4.1 Resultados com o cartucho Supelclean LC-Si
Na figura 22 podem ser visualizados os cromatogramas obtidos da
análise por SPE(Supelclean LC-Si)-SPME-GC/MS das frações coletadas de
uma amostra preparada segundo o procedimento descrito em 3.2.3.1.1 e as
condições cromatográficas descritas em 3.2.2.2.2.
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Figura 22. Cromatogramas obtidos da análise por SPME-GC/MS das frações
de: (A) acetato de etila, (B) metanol:água (1:1) e (C) água após clean-up por
SPE com cartucho Supelclean LC-Si de uma amostra adicionada com 1000 ng
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de padrão de anatoxina e norcocaína, respectivamente. Pico 1 norcocaína
derivatizada.
Como pode ser observado nos cromatogramas da figura 22, a anatoxinaa não foi detectada no GC/MS em nenhuma das frações coletadas, após cleanup da amostra com o cartucho Supelclean LC-Si. Provavelmente, houve uma
saturação da capacidade de adsorção da fase sólida usada (breakthrough)
(AQUINO NETO et al., 2003). A elevada polaridade do grupo silanol presente
no cartucho testado, em função a sua atividade ácida e de formação de
ligações de hidrogênio, pode ter levado a uma interação irreversível com a
anatoxina-a dificultando sua liberação do cartucho (AQUINO NETO et al. 2003).
Já a norcocaína (IS), embora em baixa intensidade, foi detectada em todas as
frações coletadas, evidenciando que a diferença de polaridade com a
anatoxina-a afeta diretamente a interação com o sorbente do cartucho. Os log P
da

anatoxina-a

e

a

norcocaína

sem

derivatizar

são:

0,21

e

1,44,

respectivamente (log P obtidos pelo software Chemdraw® 8.0), demonstrando a
diferença de polaridades das duas moléculas.

4.4.2 Resultados com o cartucho Sep- Pak C18
A figura 23 mostra os cromatogramas obtidos da análise por SPE(SepPak C18)-SPME-GC/MS das três frações coletadas de amostras preparadas
segundo o procedimento e as condições cromatográficas descritas em
3.2.3.1.2. e 3.2.2.2.2, respectivamente.
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Figura 23. Cromatogramas obtidos da análise por SPME-GC/MS de uma
amostra adicionada com 1000 ng de anatoxina-a e norcocaína respectivamente,
após clean-up com o cartucho Sep-Pak C18. (A) fração metanôica, (B) fração
hidroalcoólica, (C) fração aquosa. Pico 1 anatoxina-a e pico 2 norcocaína
derivatizadas.
Como mostra a figura 23 a anatoxina-a foi detectada somente nas
frações hidroalcoólica e aquosa. Considerando as abundâncias dos sinais
obtidos por GC/MS, a anatoxina-a apresentou um sinal de maior intensidade na
fração hidroalcoólica, no entanto, a etapa de secagem dessa fração foi muito
demorada. Mesmo assim, foram realizados pré-testes de recuperação,
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adicionando-se 200 ng de anatoxina-a na amostra. Os resultados obtidos foram
pouco satisfatórios (recuperação menor que 5%).

4.4.3. Resultados com o cartucho Bond Elut Certify
O cartucho Bond Elut Certify contém um tipo de sorvente misto,
desenhado para extração de drogas básicas (catiônicas) de matrizes complexas
como urina, plasma, soro, sangue total, etc. Os analitos são fortemente retidos
por combinação de troca iônica e mecanismos não polares com os dois grupos
funcionais ligantes: uma cadeia de oito carbonos (C8) e ácido benzenosulfônico
(C6H6O3S). Estas características permitem a aplicação de uma série de
lavagens com solventes orgânicos e água para eliminar contaminantes
apolares, polares e aniônicos da matriz (YONAMINE, 2000). Deste modo, pode
ser efetuado tanto um clean-up da amostra, assim como é possível concentrar
os

analitos

de

interesse

para

posteriormente

serem

analisados

por

cromatografia liquida, gasosa ou camada delgada.
Na figura 24 podem ser visualizados os cromatogramas obtidos da
análise por SPE(Bond Elut Certify)-GC/MS das frações coletadas de uma
amostra preparada segundo o procedimento e as condições descritos em
3.2.3.1.3. e 3.2.2.2.2., respectivamente.
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Figura 24. Cromatogramas obtidos da análise por SPME-GC/MS das frações
obtidas após clean-up com cartucho Bond Elut Certify de uma amostra
adicionada com 1000 ng de anatoxina-a e norcocaína, respectivamente. (A)
fração aquosa, (B) fração orgânica. Pico 1 anatoxina-a pico 2 norcocaína
derivatizadas.
Levando-se em consideração as características do cartucho Bond Elut
Certify e a boa resposta obtida no seu uso na determinação de
benzoilecgonina, um metabólito de cocaína de características semelhantes ao
nosso IS (estrutura química figura 25), foram realizadas análises por SPMEGC/MS das frações aquosa e orgânica coletadas após clean-up da amostra
com o mencionado cartucho. Os cromatogramas apresentados na figura 24,
mostram que embora a anatoxina-a tenha sido detectada somente na fração
orgânica, tanto ela como IS apresentaram um ótimo sinal. Uma porcentagem
de recuperação de 68% obtida em pré-testes, assim como o fato não haver na
literatura descrição do uso deste cartucho para determinação de anatoxina-a,
nos levou a escolhê-lo.
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Figura 25. Estrutura química da benzoilecgonina.
A explicação da boa adequação do cartucho Bond Elut Certify na
determinação da anatoxina-a é que além da possível interação por forças de
van der Waals entre o biciclo da anatoxina-a e a cadeia alquílica C8 presente
no sorbente do cartucho, haveria atração eletrostática entre a amina protonada
da anatoxina-a e o grupo benzeno sulfônico do cartucho. O esquema da figura
26 mostra a possível interação entre a anatoxina-a e os grupos presentes no
cartucho Bond Elut Certify.
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Figura 26. Esquema das possíveis interações entre o anatoxina-a e os
grupamentos

do

sorvente

do

cartucho

Bond

Elut

Certify

(C8

e

benzenosulfónico).
Seguidamente, considerando a impossibilidade de injetar diretamente
extratos aquosos no GC/MS, modificou-se o meio da reação de derivatização
com hexilcloroformato para acetonitrila. Desta maneira, evitaria-se o uso de
duas técnicas de extração (SPE e SPME) em seqüência, já que o eluato seco
obtido seria ressuspendido diretamente em solvente orgânico, além de diminuir
o número de etapas do novo método.
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4.4.4 Resultados e discussão da otimização do método por SPE(Bond Elut Certify)GC/MS
Assim sendo, visando à otimização da reação de derivatização no novo
meio reacional, foram avaliadas a influência do volume de acetonitrila, a
concentração de hexilcloroformato e o tempo de sonicação da reação.

4.4.4.1 Resultados do estudo da influência do volume de acetonitrila
As médias das áreas absolutas da anatoxina-a obtidas com 50 µL e 100
µL de acetonitrila foram: 10847 e 6214, respectivamente. Como houve melhor
resposta no GC/MS com 50 µL de acetonitrila, foi escolhido ressupender o
eluato seco com esse volume.

4.4.4.2 Resultados do estudo da concentração de hexilcloroformato
A segunda variável avaliada foi a concentração de hexilcloroformato. As
médias das áreas absolutas de anatoxina-a obtidas da injeção de 1 µL das
amostras preparadas conforme descrito no item 3.2.3.2.2. foram: 10847 e 9817
para 37,5 e 75 µg.µL-1 (2 e 4 µL de hexilcloroformato), respectivamente. Não
foram observadas grandes diferenças nos sinais obtidos no GC/MS entre as
duas concentrações testadas (37,5 e 75 µg.µL-1). Consequentemente foi
adotada a menor concentração de agente derivatizante.

4.4.4.3 Resultados da influência do tempo de sonicação
Do estudo do tempo de sonicação apropriado para a reação de
derivatização em acetonitrila, como pode ser observado na figura a
continuação, 10 minutos de sonicação foram suficientes para obter o melhor
sinal no GC/MS. A figura 27 mostra a influência do tempo de sonicação na
reação de derivatização da antoxina-a com hexilcloroformato em acetonitrila,
conforme ao procedimento descrito em 3.2.3.2.3.
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Figura 27. Estudo do efeito do tempo de sonicação na eficiência da reação de
derivatização da anatoxina-a com hexilcloroformato.

4.4.4.4 Resultados da influência do pH
Em razão de não contarmos com uma amostra de floração positiva para
anatoxina-a, não foi possível realizar grandes modificações na extração
propriamente dita, apenas foi avaliada a resposta em função do pH.
No GC/MS foram obtidas as médias das áreas absolutas de anatoxina-a
de 55725 e 101765 para o grupo de amostras preparadas com tampão fosfato
(pH=6,8) e água:tampão fosfato, respectivamente. Embora as diferenças de pH
entre os grupos testados não tenha sido muito grande, de acordo com os
resultados obtidos, a melhor condição consistiu em ressuspender o liofilizado
com a mistura água:tampão fosfato. Assim, garante-se a ruptura da parede
celular das cianobactérias liofilizadas e a semelhança de condições de pH da
amostra e o sorvente do cartucho após condicionamento com tampão.
Após a otimização das variáveis mencionadas, seguindo os critérios
adotados na validação do método por SPME-GC/MS para determinação de
anatoxina-a em água, foi realizada a validação do método por SPE(Bond Elut
Certify)-GC/MS.
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4.5 Resultados da validação do método desenvolvido por SPE(Bond Elut
Certify)GC/MS
4.5.1 Limite de Detecção (LOD) e Limite de Quantificação (LOQ)
Para o método proposto por SPE(Bond Elut Certify)-GC/MS para
determinação de anatoxina-a em florações o LOD e LOQ obtidos foram de 10 e
13 ng.mg-1 de liofilizado, respectivamente.
O limite de detecção e quantificação obtidos neste método estão
deacordo com os limites publicados na literatura para este tipo de matriz (ver
tabela 4). Cabe salientar, que embora sejam usadas células liofilizadas como
amostra, a unidade reportada em vários dos artigos é expressa em unidade de
massa/volume (ng.L-1 ou ng.mL-1), e em alguns deles os resultados são
reportados em relação ao volume de meio de cultura, solvente usado para
ressupender as células ou volume de água filtrada.
A figura 28 apresenta os cromatogramas relativos ao LOD e LOQ obtidos
por SPE(Bond Elut Certify)-GC/MS.
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Figura 28. Cromatogramas referentes ao LOD e o LOQ do método
desenvolvido por SPE(Bond Elut Certify)-GC/MS obtidos da análise de
amostras de floração de cianobactéria liofilizada adicionadas com 10 ng.mg-1 e
13 ng.mg-1 de anatoxina-a, respectivamente. Pico 1 anatoxina-a derivatizada,
pico 2 norcocaína derivatizada.

4.5.2 Linearidade
O método por SPE(Bond Elut Certify)-GC/MS, demonstrou ser linear na
faixa de concentração estudada (13 – 250 ng.mg-1). A figura 29 apresenta a
curva de calibração construída a partir do estudo de linearidade. A equação de
regressão linear e coeficiente de correlação obtido para o método por SPEGC/MS foram Y = 0,422X – 0,3487 e r2 = 0,993 [onde Y e X representam a
razão entre a área dos picos (analito/IS) e a concentração do calibrador
correspondente, respectivamente].
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Figura 29. Curva de calibração para determinação de anatoxina-a em florações
por SPE(Bond Elut Certify-GC/MS). Concentrações de 13 a 250 ng.mg-1.
Os resultados obtidos do teste de homocedasticidade aplicados para o
método por SPE(Bond Elut Certify)-GC/MS são apresentados na tabela 7.
Tabela 7: Teste de homocedasticidade da curva de calibração do método para
determinação de anatoxina-a florações por SPE(Bond Elut Certify)-GC/MS.
Método

s22

s12

Fexp

SPE(Bond Elut

0,3300

0,003

94,974

Certify)-GC/MS

Ftab
99

Resultado
Fexp < Ftab =
Homocedasticidade

2

s2 = variância do limite superior de quantificação
2
s1 = variância do limite inferior de quantificação
Fexp= valor de F experimental
Ftab= valor de F tabelado, 99% de intervalo de confiança, números de graus de liberdade=2

Como o método por SPE(Bond Elut Certify)-GC/MS mostrou-se
homocedástico não foi necessário fazer a análise de regressão linear
ponderada.

Sendo mantidas a equação e o coeficiente de correlação

apresentados.

4.5.3 Repetibilidade
Os valores de CV obtidos do estudo de repetibilidade do método por
SPE(Bond Elut Certify)-GC/MS para CQB, CQM e CQA (CV= 12, 6 e 16%,
respectivamente)

foram

considerados

aceitáveis,

quando

consideradas

variáveis como eficiência de derivatização, extração por SPE e análise por
cromatografia gasosa. Contudo, novamente o estudo de precisão interensaio
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não foi satisfatório. Para verificar até que ponto a variação inerente ao
equipamento estaria influenciando as análises foram preparadas amostras
adicionadas com 200 ng de anatoxina-a e norcocaína (n=5). Após a injeção
dessas amostras, os extratos foram misturados e esse mix foi injetado 5 vezes.
A partir do cálculo do CV, foi obtido que a variação do equipamento está na
faixa de 20-30% o que é razoável, considerando que, o GC/MS utilizado neste
trabalho é obsoleto, se comparado com equipamentos mais sofisticados e
precisos presentes no mercado. Além do mais, observou-se que a variação da
anatoxina-a nem sempre foi corrigida pela norcocaína, o que levaria aos
problemas enfrentados no cálculo da precisão interensaio.

4.5.4 Recuperação
De acordo com a definição da Portaria 899 da ANVISA, a recuperação
de um método analítico é entendida como a avaliação da eficiência de
extração, expressa como a porcentagem da quantidade conhecida de um
analito, obtida da comparação dos resultados analíticos de amostras branco
acrescidas de padrão e submetidas ao processo de extração, com os
resultados analíticos de soluções padrão não extraídas. Mesmo assim, embora
sejam desejáveis porcentagens de próximas a 100%, admitem-se valores
menores, desde que a recuperação seja precisa (ANVISA, 2003).
Os resultados do estudo de recuperação obtidos da análise de
anatoxina-a em liofilizado por SPE(Bond Elut Certify)-GC/MS foram de 85%
para a concentração de 40 ng.mg-1, 86% para a concentração de 120 ng.mg-1 e
96% para a concentração de 210 ng.mg-1.

4.6 Resultados e discussão dos testes com LLE
Com o objetivo de se fazer uma comparação da eficiência de extração da
anatoxina-a a partir de água usando a técnica LLE, ainda foram analisadas
amostras preparadas seguindo os procedimentos apresentados nos itens
3.2.5.1 e 3.2.5.2 de “Materiais e Métodos”.
Não houve resposta no GC-MS das injeções realizadas utilizando o
procedimento 1 (item 3.2.5.1). A figura a seguir (Figura 30) apresenta um
cromatograma obtido da análise de uma amostra de referência negativa
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adicionada com os padrões de anatoxina-a e norcocaína (80 e 20 ng.mL-1,
respectivamente) usando o procedimento descrito no item 3.2.5.2.

11

22

Figura 30. Cromatograma obtido por LLE e GC-MS de uma amostra
adicionada com 80 ng.mL-1 anatoxina-a (pico 1) e 20 ng/mL norcocaína
(pico 2).
Os resultados obtidos da aplicação do segundo procedimento (item
3.2.5.2) mostraram que para uma concentração de 80 ng.mL-1 de anatoxina-a e
20 ng.mL-1 de norcocaína, elas foram muito pouco extraídas como mostra a
figura 26 (menos de 5% comparado com os resultados obtidos para essas
mesmas concentrações por SPME).

4.7 Resultados e discussão da análise de amostras ambientais
4.7.1 Resultados obtidos por microscopia óptica
Foram identificados por microscopia óptica os gêneros Microcystis,
Cylindrospermopsis e Anabaena sp. em algumas das amostras coletadas. A
figura 31 apresenta as fotos microscópicas referentes às amostras coletadas no
Reservatório Billings, braço Taquaçetuba, São Paulo-SP (ii) e I.C. Camp.Reservatório Americana-SP (v)
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Figura 31. (A) Microfotografia de um aglomerado de Microcystis sp. da amostra
coletada no I.C. Camp., aumento 400X (B) Microfotografia de Anabaena sp. da
amostra coletada no I.C. Camp., aumento 400X (C) Microfotografia dos gêneros
Anabaena

e Cylindrospermopsis sp. da amostra coletada no Reservatório

Billings, braço Taquaçetuba, aumento 400X (D) Microfotografia dos gêneros
Microcystis, Anabaena e Cylindrospermopsis sp. da amostra coletada no
Reservatório Billings, braço Taquaçetuba.
Desta forma, com a identificação desses gêneros na água, podia-se
supor inicialmente pressupor a possibilidade da presença de anatoxina-a nas
amostras, o que não foi comprovado com a aplicação dos métodos.
Cabe salientar, que somente foi realizada a observação no microscópio
óptico em lamina de vidro e não houve a contagem de células que permitisse
ter a relação de número de células por volume de amostra.

4.7.2 Resultados obtidos por SPME-GC/MS
As amostras de água descritas no item 3.1.4.4.1. foram analisadas
utilizando o método desenvolvido por SPME-GC/MS, sendo todas elas
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negativas para presença de anatoxina-a. Com o objetivo de verificar se
compostos naturais presentes em amostras de campo poderiam interferir no
método analítico desenvolvido, analisamos novamente algumas dessas
amostras acrescentando padrão de anatoxina-a na concentração mais baixa da
nossa curva de calibração. A anatoxina-a foi detectada em todos os casos.

4.7.3 Resultados obtidos por SPE(Bond Elut Certify)-GC/MS
As amostras de floração descritas em 3.1.4.4.2. foram analisadas pelo
método desenvolvido por SPE(Bond Elut Certify)-GC/MS, sendo negativas para
anatoxina-a.
Embora as análises de amostras de campo tenham sido negativas, foi
demosntrado neste trabalho que o método desenvolvido para água possibilita a
detecção de anatoxina-a em baixas concentrações (2,5 ng.mL-1), já que ao se
adicionar tal quantidade de padrão a anatoxina-a foi detectada em todas as
amostras aquosas reanalisadas.
A anatoxina-a é a neurotoxina do grupo das anatoxinas que tem sido
encontrada com maior freqüência em algumas regiões do mundo, a detecção
de anatoxina-a no meio ambiente tem algumas dificuldades, pois segundo
alguns autores, trata-se de uma molécula fotossensível, especialmente em meio
alcalino. Foi comprovado que a anatoxina-a teria uma meia vida de 2 horas sob
condições de luz intensa (pH 9 a 12) e de 5 dias em condições normais de luz
(12 horas claro: 12 horas escuro; pH=8 a 10) (STEVENS et al., 1991, SMITH et
al., 1993). Portanto, as condições de coleta e armazenamento são de grande
relevância na determinação dessa toxina. Apesar de até o momento não ter
sido identificada a presença de anatoxina-a nos ecossistemas aquáticos
brasileiros, os métodos desenvolvidos no presente trabalho poderão ser
utilizados em outras regiões do mundo, permitindo o controle rigoroso da
qualidade das águas.
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5. CONCLUSÕES
i.

O método por microextração em fase sólida e cromatografia gasosa
acoplada à espectrometria de massas (SPME-GC/MS) desenvolvido
demonstrou ser rápido, sensível e eficiente para determinação de
anatoxina-a em amostras de água;

ii.

Observou-se boa sensibilidade e linearidade do método na faixa
estudada (2.5 to 200 ng.mL-1). O coeficiente de correlação (r2) obtido foi
0.991. O cartucho Bond Elut Certify demonstrou-se ser apto para a
determinação de anatoxina-a em amostras de floração. Evidenciou-se
que o método por SPE(Bond Elut Certify)-GC/MS é sensível, linear e
preciso dentro da faixa de estudo (13-250 ng.mg-1);

iii.

Os métodos desenvolvidos por SPME-GC/MS e SPE(Bond Elut Certify)GC/MS podem ser aplicados na monitorização de anatoxina-a em
amostras ambientais e inclusive no controle de qualidade das águas de
abastecimento.
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