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RREESSUUMMOO  

 
SAMPAIO, J. Cianopeptídeos inibidores de proteases produzidos por 

cianobactérias brasileiras. 2012. 175 p. Dissertação (Mestrado) – Programa de 

Pós-Graduação em Toxicologia e Análises Toxicológicas – Faculdade de Ciências 

Farmacêuticas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012. 

 

As cianobactérias são micro-organismos reconhecidos por seu potencial em 

produzir cianotoxinas que afetam não só o ecossistema e a outros organismos dos 

ambientes aquáticos, mas também aos seres humanos, agindo em diversos órgãos 

e tecidos. Cerca de 600 metabólitos secundários produzidos por cianobactérias já 

foram descritos na literatura, sendo que muitos deles possuem potencial biológico. 

Os peptídeos de baixo peso molecular, produzidos por cianobactérias chamados 

cianopeptídeos, dos quais se podem citar as anabaenopeptinas, aeruginosinas, 

microviridinas, cianopeptolinas e microgininas, são compostos provindos do 

metabolismo secundário de cianobactérias e são descritos como inibidores de 

proteases e fosfatases em alguns sistemas biológicos. Sendo assim, o objetivo do 

estudo foi identificar a ocorrência de cianopeptídeos em cianobactérias brasileiras e 

testar seu efeito de inibição da atividade sobre enzimas proteases. Os objetos de 

estudo foram: uma linhagem da espécie Sphaerospermopsis torques-reginae, duas 

de Cylindrospermopsis raciborskii, duas de Microcystis sp, uma de Oscillatoria e uma 

de Pseudanabena sp. A partir dos resultados obtidos pode-se afirmar que do total de 

linhagens analisadas, ao menos 4 destas parecem produzir os cianopeptídeos de 

interesse, quando avaliados por cromatografia líquida de alta eficiência com detector 

de arranjo de diodos (HPLC-DAD). Em seguida, culturas de duas linhagens de C. 

raciborskii (uma produtora e outra não produtora de saxitoxina) foram amostradas a 

cada 3 dias, para a avaliação do crescimento celular, produção de cianopeptídeos e 

de saxitoxina e suas variantes. Não foi possível confirmar a produção de 

cianopeptídeos nas duas linhagens desta espécie. Por outro lado, foi evidenciado 

um aumento da produção de saxitoxinas quando cultivada num meio sem nitrogênio 

em comparação com a condição controle. Quando analisada a linhagem de 

Microcystis sp. (LTPNA 08), produtora de microcistinas, foi possível confirmar por 

cromatografia líquida acoplada a espectrometria de massas (LC-MS) a produção de 

dois cianopeptídeos, sendo estes, duas microgininas. Desta forma, desenvolveu-se 



 

um método cromatográfico para a separação desses compostos e purificação por 

cromatografia líquida semi-preparativa, onde foi possível a obtenção de frações 

enriquecidas de microgininas e microcistinas-RR e LR, com cerca de 70%, 86% e 

97% de pureza. Por fim, realizaram-se ensaios avaliando a atividade da enzima 

conversora de angiotensina (ECA) e aminopeptidase M (AMP M) com as frações 

isoladas de microgininas e microcistina-LR. A atividade da ECA foi ± 50% inibida 

pelas frações testadas de cianopeptídeos, microcistina-LR isolada e microcistins-lR 

comercial. A atividade da AMP M foi 100% e 24,5% inibida quando incubada com 20 

µM da fração de microgininas e microcistina-LR, respectivamente.  Desta forma, as 

microgininas isoladas de cianobactérias brasileiras, mostraram-se como importantes 

inibidores da ECA e AMP M, podendo, no futuro, serem utilizadas como compostos 

para o tratamento de patologias cardiovasculares e renais. 

 

 

Palavras-Chave: Cianobactérias. Cianopeptídeos. Cianotoxinas. Inibidores de 

proteases. Microgininas.   
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Cyanobacteria are micro-organisms recognized for their potential to produce 

cyanotoxins that affect not only the ecosystem and other organisms of aquatic 

environments, but also humans, acting in various organs and tissues. Around 600 

secondary metabolites produced by cyanobacteria have been described in the 

literature; many of them have biological potential. Low molecular weight peptides 

produced by cyanobacteria are called cyanopeptides, among them we can cite the 

anabaenopeptins, aeruginosins, microviridins, cyanopeptolins and microginins, these 

compounds are derived from secondary metabolisms of cyanobacteria and 

apparently cause inhibition of proteases and phosphatases in some biological 

systems. Therefore, this study targeted the identification of the occurrence of 

cyanopeptides in Brazilian cyanobacterias and testing its effect on the inhibition of 

proteases activity. The targets of study were: a strain of species Sphaerospermopsis 

torques-reginae, two strains of Cylindrospermopsis raciborskii, two strains of 

Microcystis sp. and, one strain of Pseudanabena and Oscillatoria sp. From the 

results obtained in this study it can be stated that at least four of the total of strains 

analyzed appear to produce cyanopeptides of interest, when analyzed by high-

performance liquid chromatography whit phodo diodo array detector (HPLC-PDA). 

The cultures of two strains of C. raciborskii (a producer of saxitoxin and a non-

producer) were sampled every 3 days for assessment of cell growth, production of 

cyanopeptides and saxitoxins. It was not possible to confirm the production of 

cyanopeptides in strains of this species. Nevertheless, an increase in production of 

saxitoxins was shown when cultivated in an environment without nitrogen, as 

compared to the control condition. When the strain of Microcystis sp. (LTPNA 08), a 

producer of microcystins, was analyzed, the production of two cyanopeptides was 

confirmed by using liquid chromatography-mass spectrometry (LC-MS). After 

confirmation, a method using HPLC-PDA was used to do the separation and 

purification of these compounds by semi-preparative chromatography, in which it was 



 

possible to obtain an enriched fraction of microginins, microcystin-RR and 

microcystin-LR with approximately 70%, 86% and 97% purity, respectively. Lastly, 

inhibition experiments were run with angiotensin-converting enzyme (ACE) and 

aminopeptidase M (AMP M) with the isolated fractions. The microginins fractions, 

MC-LR commercial and MC-LR isolated, showed an inhibition of ± 50% of the 

angiotensin-converting enzyme. The activity of AMP M was 100% and 24.5% 

inhibited when incubated with microginins and microcystin-LR fractions in a 

concentration of 20 µM, respectively. Thus, isolated microginins from Brazilian 

cyanobacteria have exhibited properties as potential therapeutic agents in 

development of inhibitors of ACE and AMP M, which can be a benefit of using these 

molecules in the treatment of cardiovascular and renal pathologies.  

 

Keywords: Cyanobacteria. Cyanopeptides. Cyanotoxins. Protease inhibitors. 

Microginins. 
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11..  IINNTTRROODDUUÇÇÃÃOO  

 

          As cianobactérias constituem o grupo dos micro-organismos mais antigos 

presentes na terra. Particularmente, as cianobactérias já foram identificadas em 

todos os ecossistemas aquáticos e também terrestres. Por serem fotossintetizantes, 

contribuíram para a modificação dos gases da atmosfera ao longo do curso da 

evolução, sendo responsáveis pela liberação e acúmulo de oxigênio resultante deste 

processo fisiológico, contribuindo para o desenvolvimento da vida no nosso planeta 

(Chorus & Bartram, 1999). 

         Sabe-se que as cianobactérias são capazes de produzir inúmeras moléculas e 

compostos, sendo os mais conhecidos, as cianotoxinas. Essas toxinas produzidas 

por cianobactérias são extremamente potentes em alguns sistemas biológicos, 

podendo afetar não somente os animais presentes no ambiente aquático, mas 

também o homem (Carmichael, 1994).   

          Além das cianotoxinas, outras moléculas provindas do metabolismo 

secundário de cianobactérias têm chamado à atenção dos meios científicos. São os 

denominados cianopeptídeos, compostos descritos com atividade biológica, como 

potentes inibidores de proteases (Neumann et al., 1997). 

 Embora haja um número crescente de estudos ao longo dos últimos anos 

sobre os cianopeptídeos produzidos por diferentes espécies de cianobactérias, 

ainda são escassos dados na literatura sobre esses metabólitos. Tal falta de dados é 

ainda maior quando referida à pesquisa desses cianopeptídeos acerca das 

cianobactérias brasileiras (Silva-Stenico et. al., 2012). 

           Dessa forma, os estudos relacionados à produção desses metabólitos são de 

grande importância para o conhecimento das espécies de cianobactérias brasileiras. 

O potencial desses organismos na biossíntese de metabólitos naturais ativos é 

amplo em possibilidades de novas descobertas de interesse na indústria 

farmacêutica e cosmética. A identificação de novas moléculas bioativas, por 

exemplo, que podem se tornar candidatas a novos fármacos é um dos fatores que 

motivam as pesquisas envolvendo cianobactérias. 

          O objetivo deste estudo foi verificar a ocorrência e identificar os 

cianopeptídeos produzidos por linhagens de cianobactérias brasileiras 
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presentes no banco de cultivo de cianobactérias do Laboratório de Toxinas e 

Produtos Naturais de Algas (LTPNA) e investigar o seu efeito sobre enzimas 

proteases. 

        Visando uma melhor organização do conteúdo desta dissertação, optou-se pela 

divisão em três capítulos, apresentados com materiais e métodos, resultados e 

discussão dos assuntos expostos. 

           O primeiro capítulo apresenta a investigação realizada em sete linhagens de 

cianobactérias brasileiras, presentes no banco de culturas de cianobactérias do 

(LTPNA) para a pesquisa da produção de cianopeptídeos.  

           No segundo capítulo é analisada a influência da retirada do elemento 

nitrogênio do meio utilizado para o cultivo das cianobactérias, sobre o crescimento, 

produção de cianopeptídeos e cianotoxinas por linhagens da espécie 

Cylindrospermopsis raciborskii. 

           No terceiro e último capítulo são apresentados os dados obtidos da 

identificação de duas variantes de cianopeptídeos, produzidos pela linhagem 

Microcystis sp., além do desenvolvimento de metodologia analítica utilizada para o 

isolamento e purificação de uma fração enriquecida de cianopeptídeo, utilizada 

como inibidor em um ensaio de atividade da enzima de conversão da angiotensina  

e aminopeptidase M. 
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22..  RREEVVIISSÃÃOO  DDAA  LLIITTEERRAATTUURRAA  

 

2.1 Aspectos gerais das Cianobactérias  

 As cianobactérias são micro-organismos procarióticos, aeróbios, uni ou 

pluricelulares e com reprodução assexuada. Além disso, são fotossintetizantes e 

para manter seu metabolismo necessitam apenas de luz, água, dióxido de carbono e 

substâncias inorgânicas (Carmichael, 1994). O processo fotossintético é similar ao 

encontrado nas algas verdes e nos vegetais superiores, tendo como principal 

pigmento de captação de luz a clorofila-a, além da presença de alguns carotenóides 

exclusivos de cianobactérias e outros pigmentos acessórios, como ficobilina, 

ficoeritrina e ficocianina (Azevedo & Vasconcelos, 2006; Chorus & Bartram, 1999).  

  Constituem um grupo muito antigo de micro-organismos, com cerca de 3,5 

bilhões de anos (Rasmussen et. al., 2008). A sua atividade metabólica foi 

responsável pela depleção de dióxido de carbono da atmosfera durante o curso da 

evolução e o concomitante acúmulo de oxigênio, resultante do processo 

fotossintético (Chorus & Bartram, 1999). Sendo assim, em função da liberação de 

oxigênio molecular para a biosfera, as cianobactérias tiveram e têm papel 

fundamental na formação e manutenção do oxigênio na atmosfera (Bold & Wynne, 

1985; Tandeau de Marsac & Houmard, 1993). 

 As cianobactérias formam um grupo morfológico altamente diversificado, 

podendo apresentar-se nas formas unicelular, filamentos multicelulares ou em 

colônias. A parede celular que as compõe é semelhante à das bactérias gram-

negativas, com a presença de um envelope mucilaginoso composto principalmente 

por polissacarídeos (Rippka et. al., 1979). Além disso, assemelham-se as bactérias 

por não possuírem membrana envolvendo o núcleo e ausência de plastos, 

mitocôndrias, sistemas de Golgi, retículo endoplasmático, e ainda por possuírem 

subunidades ribossomais 16S e 23S (Graham & Wilcox, 2000). 

 Segundo Azevedo e Sant’Anna (2006) e Van Apeldoorn e colaboradores 

(2007), estima-se que cerca de 150 gêneros e 2.400 espécies já foram 

caracterizadas. A divisão das Cyanobacterias está composta por quatro ordens. As 

ordens Chroococcales e Oscillatoriales possuem somente células 



 

26 

 

vegetativas nos organismos representantes, enquanto as ordens Nostocales e 

Stigonematales apresentam além de células vegetativas, células diferenciadas, 

como o heterócito e acineto.  

 Estas células diferenciadas se originaram a partir de células vegetativas 

normais. Os acinetos são células de resistência e desenvolvem-se em condições 

onde o ambiente encontra-se desfavorável, aumentando o tamanho da célula, 

espessando a sua parede celular e estocando grandes quantidades de substâncias 

de reserva; como por exemplo, os acinetos presentes nas células apicais do gênero 

Cylindrospermopsis. Por sua vez, o heterócito é especializado pela fixação de 

nitrogênio atmosférico. Esta estrutura celular perde seu conteúdo citoplasmático, 

aumenta a espessura da parede celular e fixam N2 atmosférico de através de 

complexos enzimáticos envolvidos na via de metabolização do nitrogênio, como 

enzimas nitrogenases e nitrato redutases. Essas enzimas transformam o N2 

atmosférico em NH4 e tornam o meio celular totalmente anaeróbico, permitindo 

assim, a adaptação das espécies às condições adversas (Herrero et al., 2001; 

Riviers, 2006).  

 Outra característica celular importante comum a todos os gêneros 

planctônicos é a presença de aerótopos, que são vacúolos de ar constituídos de 

pequenas vesículas gasosas. Eles permitem às células o controle da flutuabilidade 

na coluna d’água e o movimento das mesmas em direção à superfície ou zonas 

mais profundas, quando há necessidade da regulação da atividade fotossintética e 

metabólica (Azevedo & Sant’Anna, 2006; Riviers, 2006).  

 A particularidade mais marcante desses micro-organismos é o fato de serem 

capazes de crescer em diferentes ambientes, tendo sido identificados em 

praticamente todos os ecossistemas aquáticos e também terrestres.   Desenvolvem-

se melhor em águas doces, neutro-alcalinas, temperatura entre 15º e 30 ºC e alta 

concentração de nutrientes (Gibson & Smith, 1982; Tandeau de Marsac & Houmard, 

1993). 

Algumas espécies de cianobactérias, principalmente as planctônicas que 

predominam em florações, podem produzir toxinas (cianotoxinas) resultantes de seu 

metabolismo secundário (Chorus & Bartram, 1999; Hudnell, 2008). 
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2.1.1 Toxinas produzidas por cianobactérias: Cianotoxinas 

Quimicamente e farmacologicamente as cianotoxinas mais conhecidas são 

agrupadas de acordo com seus efeitos tóxicos. Dentre as cianotoxinas de maior 

importância, destacam-se as descritas na figura 1 e tabela 1. 

 

 

Figura 1 Estrutura química geral das principais toxinas produzidas por cianobactérias. 
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Tabela 1 Principais cianotoxinas produzidas por cianobactérias. 

 (*) As estruturas químicas das principais cianotoxinas encontram-se na figura 1. 

Cianotoxina (*) Classificação 
Variantes 

estruturais 
Efeito 

DL50 (i.p. µg/kg 

do peso – rato) 
Gênero Referências 

Anatoxina–a e 

Homoanatoxina-a 

Neurotoxina 

 
1 

Alcaloide bloqueador 

neuromuscular pós-sináptico e 

colinérgico. 

250 

Sphaerospermopsis, 

Oscillatoria, 

Aphanizomenon, 

Cylindrospermum, 

Planktothrix 

Aráoz et. al. (2010), 

Carmichael (1997, 

2001), Codd (2000), 

Falconer (1998). 

Anatoxina-a(S) Neurotoxina 1 
Inibidor irreversível da 

acetilcolinesterase. 
40 Sphaerospermopsis 

Chorus & Bartram 

(1999). 

Saxitoxina Neurotoxina 20 

Alcaloide carbamato 

bloqueador dos canais de 

sódio. 

10–30 

Aphanizomenon, 

Planktothrix,  

Sphaerospermopsis,   

Cylindrospermopsis,  

Lyngbya 

Carmichael (1997, 

2001), Codd (2000) 

Falconer (1998). 

Microcistina Hepatotoxina 77 

Inibidor de proteínas 

fosfatases, causando danos 

na integridade das membranas 

celulares, causando dano 

hepático. Promotor do 

desenvolvimento de tumores. 

25 -1000 

Microcystis, 

Sphaerospermopsis, 

Nostoc, Oscillatoria, 

Anabaenopsis, 

Hapalosiphon, 

Synechocystis, 

Lyngbya 

Carmichael (1997, 

2001), Codd (2000) 

Falconer (1998), 

Sivonen (1996), 

(Furey et. al., 2008). 
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      Tabela 1 (continuação). Principais cianotoxinas produzidas por cianobactérias. 

Cianotoxina (*) Classificação 
Variantes 

estruturais 
Efeito 

DL50 (i.p. µg/kg 

do peso – rato) 
Gênero Referências 

Nodularina Hepatotoxina 6 
Tumorgênico e 

carcinogênico. 
30 – 50 Nodularia 

Carmichael (1997, 

2001), Codd (2000) 

Falconer (1998). 

Cilindrospermopsina Citotoxina 1 

Alcaloide inibidor da 

síntese de proteínas, 

resultando em necrose. 

Genotóxico. 

200–2100 

Cylindrospermopsis, 

Aphanizomenon; 

Raphidiopsis, 

Umezakia, 

Sphaerospermopsis,  

Lyngbya 

 

Humpage et. al. (2000), 

Pearson et. al. (2010), 

Shen et al. (2002). 

Aplysiatoxina, 

debromoaplysiatoxina 

e lyngbyatoxina 

Dermatotoxina 1 

Irritação com o contato 

com a pele. 

Tumorgênico. 

- - 
Codd (2000), Falconer 

(1998). 

Lipopolissacarídeo 

(LPS) 
Endotoxina 1 

Gastroenterites e pró-

inflamatória. 
- - 

Codd (2000), Falconer 

(1998), Sivonen (1996). 

(*) As estruturas químicas das principais cianotoxinas encontram-se na figura 1. 
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Os fatores que influenciam na produção de cianotoxinas são variáveis e ainda 

pouco entendidos. Várias discussões, suposições e teorias já foram levantadas 

sobre qual o verdadeiro papel das cianotoxinas na fisiologia das cianobactérias. As 

primeiras suposições mostravam que as toxinas produzidas faziam parte do sistema 

de defesa das cianobactérias a outros organismos do ambiente (Chorus & Bartram, 

1999), porém, esta teoria foi contestada, uma vez que o zooplâncton não parece ser 

afetado diretamente pela presença delas no ambiente aquático. 

Por outro lado, um estudo publicado recentemente por Grover e 

colaboradores (2012) mostra o desenvolvimento de um modelo matemático utilizado 

para prever os efeitos das cianotoxinas entre as populações de fitoplâncton, 

zooplâncton e cianobactérias de um reservatório ao longo do tempo. Nesse trabalho 

observou-se que o Prymnesium parvum (flagelado) compete por nutrientes com as 

cianobactérias, as quais excretam cianotoxinas. As cianotoxinas promoveriam um 

sinal inibindo o crescimento do zooplâncton, desta forma, apresentando um efeito 

alelopático. O estudo também compara o crescimento das populações frente à 

concentração de nutrientes, temperatura da água e produção de cianotoxinas. 

Alguns estudos mostram que a concentração de toxinas tem sido relacionada 

com fatores como concentração de nutrientes, produção de clorofila-a, radiação 

solar, temperatura da água, pH e porcentagem de saturação de oxigênio (Campos & 

Vasconcelos, 2010). Outros autores descrevem que a produção de cianotoxinas 

também estaria relacionada à sinalização intra e interespécies, regulando o seu 

crescimento e influenciando diretamente na fisiologia e bioquímica celular dos micro-

organismos (Wiese et. al., 2010).  

Contudo, o que se sabe sobre a exata função das cianotoxinas para as 

cianobactérias ainda é inconclusivo. Deve-se chamar a atenção ao fato de que 

essas cianotoxinas são prejudiciais tanto ao organismo humano quanto ao animal, 

pois em baixas concentrações são capazes de desenvolver graves intoxicações e 

que muitas vezes pode ser letal. Dessa forma, dá-se a importância dos estudos 

ecofisiológicos e ecotoxicológicos acerca desses organismos e a produção dos seus 

metabólitos (Chorus & Bartram, 1999). 
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2.1.2 Peptídeos produzidos por Cianobactérias: Cianopeptídeos 

  

Além das toxinas, um grande número de substâncias ativas com atividade 

anticancerígena, antibiótica, inflamatória e anti-inflamatória, antiviral, antifúngica, 

algicida, imunossupressora e citotóxica foram isolados a partir de cianobactérias 

(Gerwick et. al., 1994; Harada et. al., 1995; Burja et. al., 2001; Mundt et. al., 2001; 

Wrasidlo et. al., 2008; Villa et. al., 2010; Dogo et. al., 2011). A identificação desses 

compostos e o estabelecimento de seus efeitos constituem uma nova fonte de 

produtos naturais chamados cianopeptídeos. 

Os cianopeptídeos que apresentam atividades de inibição de proteases estão 

cada vez mais sendo estudados (Pepcy, 2006). As proteases, por sua vez, estão 

envolvidas em uma variedade de processos bioquímicos e fisiológicos, que incluem 

a progressão do ciclo celular, digestão de alimentos, angiogênese, coagulação 

sanguínea, regulação da pressão arterial, apresentação do antígeno, inflamação e 

apoptose (Silva-Stenico et. al., 2012). 

 Os cianopeptídeos se classificam em anabaenopeptinas, aeruginosinas, 

cianopeptolinas e microgininas, dentre outros. Cada classe de cianopeptídeo se 

caracteriza por apresentar uma estrutura química comum, enquanto que o número 

de aminoácidos e suas posições são altamente variáveis, resultando na ocorrência 

de numerosas variantes dentro de uma mesma classe (Pepcy, 2006). Até 2006, 

mais de 600 peptídeos ou metabolitos peptídicos já haviam sido descritos a partir de 

vários gêneros de cianobactérias (Welker & von Döhren, 2006). 

De acordo com Welker & von Döhren (2006) a nomenclatura dos peptídeos é 

muito variável e a escolha fica a critério do autor que os identificou. Geralmente, o 

prefixo refere-se ao táxon da espécie da qual o peptídeo foi isolado (por exemplo, 

micro-, anabaeno-, kasumig-, banyas-). O sufixo utilizado refere-se às propriedades 

estruturais (peptina, peptolina, ciclina, cyclamida), ao número da linhagem de 

cianobactéria da qual foi isolado (anabaenopeptina 90-A foi isolada a partir da 

linhagem Anabaena 90), origem de uma amostra de floração (micropeptina T isolada 

de amostra proveniente do lago Teganuma no Japão) ou a massa do peptídeo 

isolado (por exemplo, micropeptina SF995) (Fujii et. al., 1996,1997; Banker & 

Carmeli, 1999; Kodani et. al., 1999). 
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Dentre estas classes de cianopeptídeos e o número de variantes, os principais 

inibidores de proteases são: aeruginosinas (46 variantes), anabaenopeptinas (32 

variantes), cianopeptolinas (129 variantes), microgininas (38 variantes), 

microviridinas (10 variantes) e nostociclamidas (21 variantes) (Welker & von Döhren, 

2006; Kramer, 2007; Silva-Stenico et. al., 2012). A estrutura química de algumas 

variantes destes principais cianopeptídeos encontra-se na figura 2.  

A maioria desses cianopeptídeos assim como as cianotoxinas peptídicas, é 

sintetizada por grandes complexos enzimáticos, contendo multi-domínios, 

denominado de peptídeo sintetase não ribossomal (NRPS, do inglês Non- 

Ribosomal Peptide Synthetase) e policetídeo sintases (PKS, do inglês Polyketide 

Synthase) (Christiansen et. al., 2001; Etchegaray et. al., 2004). As enzimas NRPSs 

atuam incorporando sequencialmente os aminoácidos que constituem a estrutura do 

peptídeo, por meio de uma série de reações enzimáticas parciais e repetitivas 

(Welker et. al., 2006; Welker & von Döhren, 2006; Silva-Stenico et. al., 2012). 
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Vários gêneros de cianobactérias são descritos como produtores de 

cianopeptídeos. Dentre os principais, pode-se citar: Microcystis, Planktothrix, 

Nodularia, Nostoc, Aphanizomenon, Schizothrix, Lyngbya, Symploc, Anabaena, 

Oscillatoria, Scytonema, Plectonema (Pepcy, 2006; Welker & von Döhren, 2006).  

A maioria dos cianopeptídeos é descrito como inibidores de proteases. As 

aeruginosinas agem suprimindo a ação da trombina que está relacionada no 

processo de agregação de plaquetas. Age sobre a enzima tripsina que atua na 

digestão e da enzima plasmina que age na quebra de fibrinas e nos processos de 

angiogênese (Schechter & Berger, 1967; Murakami et. al., 1994 e 1995; Sandler et. 

al., 1998; Ersmark et. al., 2008).  

Figura 2 Estrutura química de algumas variantes das principais classes de cianopeptídeos. 
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  As cianopeptolinas inibem a elastase que participa no desenvolvimento do 

enfisema pulmonar, danos ao miocárdio e psoríase. Sobre a enzima quimotripsina 

que está envolvida no processo de digestão e é produzida pelo pâncreas e sobre a 

calicreína humana, que está presente em diversos tecidos como glândulas salivares, 

pâncreas e rim e atua na via alternativa do sistema renina-angiotensina-aldosterona 

(SRAA) (Okino et. al., 1995; Ishida et. al., 1997; Ishida, et. al., 1998; Matern et. al., 

2001 e 2003; Choi et. al., 2008; Gademann et. al., 2010).  

 As microgininas agem sobre a enzima de conversão da angiotensina (ECA), 

leucina aminopeptidase (LAP) e aminopeptidase M (AMP M). A ECA catalisa a 

conversão da angiotensina I em angiotensina II dentro do sistema renina-

angiotensina de mamíferos, levando à estenose arterial, que por sua vez resulta no 

aumento da pressão arterial (Ishida et. al., 1997, 2000).  

Carvalho e colaboradores (2008) identificaram a produção de cianopeptídeos 

em um evento de floração de cianobactérias ocorrida na lagoa do Violão, no estado 

do Rio grande do Sul, no Brasil. Dentre os compostos encontrados, as substâncias 

majoritárias eram os cianopeptídeos: anabaenopeptina F, seguido da 

anabaenopeptina B, microcistina-LR e microcistina-RR.  

Silva-Stenico e colaboradores (2011) realizaram uma pesquisa sobre o 

potencial de produção de cianopeptídeos de 50 linhagens de cianobactérias, a 

maioria delas, isoladas de ambientes aquáticos brasileiros. Dessas linhagens 

testadas, foi possível a identificação de cianopeptídeos pertencentes ao grupo das 

anabaenopeptinas, aeruginosinas, microgininas, cianopeptolinas, dentre outros. Os 

autores também pesquisaram o potencial de atividade antimicrobiana dos extratos, 

através do ensaio avaliando o halo de inibição bacteriana. Os resultados mostraram 

que muitos compostos produzidos por essas espécies cianobactérias são capazes 

de inibir o crescimento de bactérias patogênicas, fungos e leveduras. 

Nos últimos anos o número de estudos relacionados à identificação, 

caracterização de cianopeptídeos e a determinação das suas propriedades 

bioativas, é crescente. Atualmente, sabe-se que estes cianopeptídeos são potentes 

inibidores de protease e poderiam atuar em importantes vias metabólicas, em 

diversos organismos. Por isso, ressalta-se a necessidade de mais investimentos em 
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pesquisa com esses metabólitos, pois certamente alguns podem ser alvos de grande 

interesse para a indústria farmacêutica.  

 

2.2 O problema da eutrofização e o desenvolvimento de florações de 

fitoplâncton 

A eutrofização é um processo natural, caracterizado pelo aumento da 

concentração de nutrientes, principalmente de nitrogênio e fósforo na forma 

dissolvida ou particulada, nos ecossistemas aquáticos. Este processo de 

enriquecimento pode ser agravado pela ação do homem, sendo então denominado 

de eutrofização antropogênica, resultante da descarga de esgotos domésticos, 

industriais, e proveniente das atividades agropecuárias em corpos d’água. 

Naturalmente demorariam séculos para um ambiente oligotrófico (baixas 

concentrações de nutrientes) se tornar hipertrófico (altas concentrações de 

nutrientes). Contudo, com a intervenção antropogênica, esse processo é acelerado e 

essa transição pode ser observada em poucas décadas (Bianchi et. al., 2000).  

 Floração ou “bloom” (em inglês) é o nome dado ao crescimento intenso da 

população de cianobactérias e microalgas em superfícies de rios, lagos e 

reservatórios artificiais. Nesta condição, ambiente eutrofizado, as cianobactérias 

apresentam vantagem competitiva, adquirido mais prontamente os nutrientes 

disponíveis no ambiente aquático do que outros organismos, aumentando a sua 

prevalência (Carneiro, 2005; Wetzel, 1993).  

Em termos de qualidade da água, o desequilíbrio ecológico entre as 

populações de micro-organismos e da biomassa fitoplanctônica, consequente desta 

eutrofização antropogênica, pode causar diversos problemas. Esta modificação 

resulta no aumento da população de outros organismos, como algas bentônicas, 

epífitas, perifíticas e macrófitas. Assim, ocorre a diminuição da zona eufótica e, por 

consequência, menor transparência da água e penetração da irradiação, alteração 

do odor e sabor pela liberação de substâncias provindas do metabolismo celular 

(geosmina e metil-isoborneol), além da perda de qualidade cênica (características 

estéticas do ambiente e seu potencial para o lazer). As florações também geram 

consequências negativas sobre a eficiência e custo do tratamento da água de 

mananciais de abastecimento público (Hudnell, 2008; Smith et. al., 2008). 
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Em condições onde a água encontra-se eutrofizada, a concentração do 

oxigênio dissolvido aumenta consideravelmente durante o dia devido à intensa 

atividade fotossintética da população autotrófica. Durante a noite essa concentração 

de oxigênio diminui pelo aumento da taxa de respiração celular realizada pelos 

mesmos organismos fotossintetizantes. Quando a concentração de oxigênio 

dissolvido diminui e atinge níveis alarmantes, resulta na morte extensiva de peixes e 

outros animais aquáticos (Horrigan et al., 2002). 

  

  

2.3 As Cianobactérias no Brasil 

No Brasil, a ocorrência de florações é favorecida pelo precário sistema de 

tratamento e fiscalização dos efluentes de esgoto residencial e industrial, aliado, 

geralmente, às características edafoclimáticas (níveis altos de radiação solar e 

ventos fracos) e de águas com temperatura amena e pH propício ao crescimento 

intenso de cianobactérias durante todo o ano (Funasa, 2003). Entre os gêneros 

potencialmente tóxicos, descritos para o país, destacam-se Microcystis, Anabaena, 

Cylindrospermopsis, Oscillatoria, Planktothrix, Aphanocapsa, Nostoc e Nodularia.  

(Sant’Anna & Azevedo, 2000; Gomes et. al., 2009).  A figura 3 mostra um evento de 

floração de cianobactérias, na Represa Billings, Região metropolitana de São Paulo 

– SP, em abril de 2011.  

  

Figura 3 Represa Billings, Região metropolitana de São Paulo – SP; abril de 2011. Sampaio, J. 
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Segundo Sant’Anna & Azevedo (2000), até o ano de 2000 havia sido 

registrada a ocorrência de pelo menos 20 espécies de cianobactérias 

potencialmente produtoras de toxinas, distribuídas em 14 gêneros e em ambientes 

aquáticos de diferentes regiões brasileiras. Esses autores indicavam Microcystis 

aeruginosa como a espécie com maior distribuição no Brasil e Anabaena como 

gênero com maior número de espécies potencialmente tóxicas. Porém, também são 

crescentes os relatos do aumento na ocorrência da espécie Cylindrospermopsis 

raciborskii (Molica, 2003; Carneiro, 2009). A figura 4 apresenta a fotomicrografia de 

alguns gêneros comuns de cianobactérias brasileiras, Cylindrospermopsis raciborskii 

(ITEP 18), Microcystis sp. e Sphaerospermopsis torques-reginae (ITEP 24). 

 

 

Figura 4 Fotomicrografia de três gêneros de cianobactérias da coleção de linhagens do Laboratório 

de Toxinas e Produtos Naturais de Algas. A. ITEP 18 - Cylindrospermopsis raciborskii. B. Colônia de 

Microcystis sp. C. ITEP 24 - Sphaerospermopsis torques-reginae. 

 

 O acidente toxicológico envolvendo cianotoxinas mais conhecido aconteceu 

em fevereiro de 1996, em Caruaru, no estado de Pernambuco, onde 110 pacientes 

apresentaram sintomas de intoxicação por hepatotoxinas, após tratamento de 

hemodiálise de rotina. Em consequência disso, 100 pacientes desenvolveram 
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insuficiência hepática aguda e 70 deles foram a óbito. Este evento ficou conhecido 

como “Síndrome de Caruaru”. As vítimas foram intoxicadas por terem recebido via 

endovenosa água contaminada com microcistinas (Jochimsen et. al., 1998, 

Carmichael et. al., 2001). Ainda no Brasil, outra ocorrência relacionada à presença 

de cianobactérias na água utilizada para o consumo humano, aconteceu em 1988 na 

represa de Itaparica, região de Paulo Afonso na Bahia, onde cerca de 2000 casos de 

gastroenterite foram relatados e resultaram no óbito de 88 pessoas, num período de 

42 dias (Teixeira et. al., 1993).  

  

  

2.4 Legislação e controle de qualidade da água para abastecimento público 

As cianotoxinas são metabólitos intracelulares (aproximadamente 95% 

durante a fase exponencial de crescimento), entretanto, podem ser liberadas na 

água através da lise celular, tornando-se toxinas extracelulares (Westrick et. al., 

2010).  Para evitar a liberação das cianotoxinas, o processo de remoção das células 

intactas da água é muito importante, com a utilização de métodos físicos e de 

contenção das florações por barreira. Quando o crescimento celular diminui e a 

população entra na fase estacionária (senescente), uma proporção maior de toxina é 

liberada na água através da lise celular. O colapso na floração ocorre quando as 

condições ambientais se tornam desfavoráveis para cianobactérias, como a falta de 

nutrientes, temperaturas extremas, predação, alteração do fluxo da água ou quando 

são adicionados produtos químicos como algicidas (Knappe et. al., 2004; Westrick 

et. al., 2010). 

No Brasil, a portaria número 2914 de 12 de dezembro de 2011 que revoga a 

portaria 518 de 25 de março de 2004 do Ministério da Saúde estabelece os 

procedimentos e responsabilidades relativos ao controle e vigilância da qualidade da 

água para consumo humano, seu padrão de potabilidade. Nesta nova portaria do 

MS, fica estabelecido que quando for detectada a presença dos gêneros de 

cianobactérias potencialmente produtores de saxitoxinas, anatoxinas-a(s) e 

cilindrospermopsinas, recomenda-se a análise da presença destas cianotoxinas na 

água de abastecimento publico (ANVISA, acesso em: 14 set. 2012). 
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As fontes de água potável precisam ser periodicamente investigadas, criando 

estratégias de gestão de risco, garantindo que a água distribuída à população não 

esteja contaminada. Para isso, cabe aos responsáveis o conhecimento das espécies 

invasoras e produtoras de cianotoxinas, as propriedades físicas e químicas das 

toxinas, padrões de crescimento das florações e processos de tratamento para 

remoção eficaz das cianobactérias e suas toxinas da água para abastecimento 

público (Westrick et. al., 2010). 
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33..  OOBBJJEETTIIVVOOSS  

 

3.1 Objetivo Geral 

 

O objetivo geral do trabalho foi determinar a ocorrência e identificar os 

cianopeptídeos e cianotoxinas produzidos por linhagens de cianobactérias 

brasileiras do banco de cianobactérias do Laboratório de Toxinas e Produtos 

Naturais de Algas (LTPNA) e investigar os possíveis efeitos inibitórios de 

cianopeptídeos em duas proteases (enzima de conversão da angiotensina e 

aminopeptidase M). 

 

3.2 Objetivos Específicos 

 

1) Verificar a produção de cianopeptídeos por cianobactérias brasileiras presentes 

no banco de cultivo de cianobactérias do Laboratório de Toxinas e Produtos 

Naturais de Algas (LTPNA); 

2) Analisar a influência da ausência de nitrogênio sobre o crescimento celular, 

produção de cianopeptídeos e saxitoxinas na linhagem Cylindrospermopsis 

raciborskii; 

3) Estudar a produção de cianopeptídeos e cianotoxinas pela linhagem Microcystis 

sp. e desenvolver um método analítico para separação e purificação 

cromatográfica dessas moléculas; 

 

4) Determinar a inibição da atividade da enzima de conversão da angiotensina e 

aminopeptidase M in vitro, pela fração de cianopeptídeos e microcistina-LR. 
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44..  CCAAPPÍÍTTUULLOO  II  ––  IINNVVEESSTTIIGGAAÇÇÃÃOO  DDAA  PPRROODDUUÇÇÃÃOO  DDEE  CCIIAANNOOPPEEPPTTÍÍDDEEOOSS  PPEELLAASS  LLIINNHHAAGGEENNSS  

MMAANNTTIIDDAASS  NNAA  CCOOLLEEÇÇÃÃOO  DDEE  CCUULLTTUURRAASS  DDOO  LLAABBOORRAATTÓÓRRIIOO  DDEE  TTOOXXIINNAASS  EE  PPRROODDUUTTOOSS  

NNAATTUURRAAIISS  DDEE  AALLGGAASS  ((LLTTPPNNAA))  

 

 O objetivo desde capítulo foi verificar a produção de cianopeptídeos pelas 

linhagens de cianobactérias presentes no banco de culturas do LTPNA. Para isso, 

foi utilizada técnica de cromatografia líquida e análise dos espectros de absorção no 

UV visível para a comparação das moléculas presentes nos extratos de 

cianobactérias com os cianopeptídeos já descritos na literatura.  

 

4.1 Material e Métodos 

 

4.1.1 Material 

 

- Para cultivo e manutenção das linhagens: Erlenmeyers de diferentes capacidades 

(50 mL, 100 mL, 250 mL, 500 mL), balões volumétricos, pipetas graduadas, 

analíticas e Pasteur, algodão, gaze e barbante. pHmetro modelo 827 (Metrohn®). 

Agitador magnético modelo Te-085 com aquecimento (Tecnal®). Bancada de fluxo 

laminar vertical. Incubadora – câmara de germinação, modelo TE-401 (Tecnal®) com 

controle de fotoperíodo da marca Coel®. Autoclave vertical modelo AV Plus (Pheonix 

Luferco®). Reagentes para o preparo das soluções estoques do meio ASM-1. 

Balança analítica modelo APX-60 (Denver Instrument®).  

 

- Para a concentração, processamento das amostras, material resultante do 

aumento da biomassa, extração e análise de cianopeptídeos: 

Geladeira (Eletrolux®) e Freezer – 20 °C (Eletrolux®). Centrífuga modelo 5804-R 

(Eppendorf®). Liofilizador modelo L101 da Liotof®. Speed Vac modelo Savant 

SPD1010 (Thermo®). Rotaevaporador Buchi® modelo B-491. Tubos de plástico com 

capacidade para 15 e 50 mL da marca Falcon®. Solvente orgânico metanol da marca 

Vetec®. Filtros de nylon com diâmetro de 0,45 µm da marca Millex®. Banho de 

ultrassom E60 H (Elma Sonic®). Seringas de plástico com capacidade de 1 mL e 3 
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mL da marca Becton Dichinson®. Vials e inserts (Flow Suply®). Sistema de HPLC 

com detector de arranjo de diodos (DAD) Prominence (Shimadzu®). 

Todos os reagentes e solventes utilizados foram grau analítico ou grau HPLC. 

 

4.1.2 Métodos 

 

4.1.2.1 Cultivo e Manutenção das linhagens 

 Para este estudo foram utilizadas sete linhagens da coleção de culturas de 

cianobactérias do Laboratório de Toxinas e Produtos Naturais de Algas da 

Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo, FCF-USP. 

Estas linhagens foram gentilmente cedidas pelo Prof. Dr. Renato Molica, da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRRN).  

As linhagens utilizadas foram: 

1. LTPNA 01 – Microcystis protocystis = não produtora de cianotoxina 

2. LTPNA 06 – Pseudanabaena sp. = não produtora de cianotoxina 

3. LTPNA 08 – Microcystis sp. = produtora de microcistina 

4. LTPNA 10 – Oscillatoria = não produtora de cianotoxina 

5. ITEP 18 – Cylindrospermopsis raciborskii = produtora de saxitoxina 

6. ITEP 24 – Sphaerospermopsis torques-reginae = produtora de Anatoxina a-(S) 

7. ITEP 30 – Cylindrospermopsis raciborskii = não produtora de cianotoxina 

 Foi utilizado o meio de cultivo ASM-1, descrito por Gorham et al. (1964), para 

manutenção e experimentos, com as linhagens acima citadas. Para o preparo das 

soluções estoque do meio ASM-1, os reagentes foram pesados de um a um, em 

béquer de 50 mL, utilizando balança analítica, dissolvidos em água ultrapura – Milli-

Q® e completados para respectivos volumes em balão volumétrico, de acordo com 

as soluções a seguir: 

Solução estoque A: NaNO3 (1,7 g); MgCl2.6H2O (0,41 g); MgSO4.7H2O (0,49 g) e 

CaCl2. 2 H2O (0,29 g). Completado para 200 mL com água Milli-Q®.  

Solução estoque B: KH2PO4 (0,68 g); NaH2PO4.H2O (0,69 g) ou Na2HPO4.7H2O 

(1,34 g) ou Na2HPO4.12H2O (1,79 g). Completado para 100 mL com água Milli-Q®.  
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Solução estoque C: H3BO3 (2,48 g); MnCl2.4H2O (1,39 g); FeCl3.6H2O (1,08 g); 

ZnCl2 (0,335 g); CoCl2.6H2O (0,019g) e CuCl2 (0,0014 g). Completado para 100 mL 

com água Milli-Q®.  

Solução estoque D: EDTA Na2 (1,86 g). Completado para 100 mL com água Milli-

Q®.  

O preparo do meio ASM-1 foi realizado em balão volumétrico de 1 L, onde 

foram adicionados 300 mL de água Milli-Q® e as seguintes soluções estoque: 20 mL 

da solução estoque A, 2 mL da solução estoque B, 100 µL da solução estoque C e 

400 µL da solução estoque D. A solução então foi homogeneizada e o volume 

completado para 1 L com água Milli-Q®. O pH foi ajustado para 8,0 utilizando as 

soluções de NaOH 1 M ou HCl 1 M. Em seguida, o meio foi acondicionado em 

erlenmeyers de 100 mL e autoclavado (121 °C por 30 min).  

Para a manutenção das linhagens, estas foram mantidas em erlenmeyers de 

100 mL, em meio ASM-1 esterilizado, pH inicial 8,0, sem aeração, temperatura de 

24± 2 ºC, sob baixa intensidade luminosa (20 µmoles fótons.m-2.s-1) e fotoperíodo de 

12 h (claro/escuro), em incubadoras. As culturas foram repicadas quinzenalmente 

com todos os materiais e meio de cultivo previamente esterilizados, em capela de 

fluxo laminar vertical. As condições de esterilização, o pH do meio ASM-1, 

temperatura e intensidade luminosa acima citada foi mantido em todos os ensaios.  

 

4.1.2.2 Obtenção de biomassa e processamento das amostras 

Para a obtenção de biomassa, as linhagens foram mantidas em erlenmeyers 

de 500 mL, em meio ASM-1 esterilizado, pH inicial 8,0, sem aeração, temperatura de 

24± 2 ºC, sob baixa intensidade luminosa (20 µmoles fótons.m-2.s-1) e fotoperíodo de 

12 h (claro/escuro), em incubadoras. Transcorridos os 18 dias, as culturas de 

cianobactérias foram centrifugadas a 3.000 g, com temperatura controlada de 4 °C, 

por 10 min. O sobrenadante foi desprezado e o centrifugado congelado e 

posteriormente liofilizado.  
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4.1.2.3 Extração e análise de cianopeptídeos por Cromatografia Líquida de Alta 

Eficiência com detector de arranjo de diodos  

A extração dos cianopeptídeos foi realizada com a adição de 10 mL de 

metanol 90% em 50 mg do concentrado celular liofilizado, para cada uma das sete  

linhagens investigadas. O material foi mantido em banho de ultrassom por 10 min, 

em seguida, as amostras ficaram em repouso, sobre a bancada, por 1 h. Após, o 

material foi centrifugado a 3.000 g, 4°C, por 20 min. Os sobrenadantes foram 

recolhidos e filtrados em filtros de nylon (0,45 μm), com auxílio de seringas de 1 mL 

e acondicionados em vials para HPLC para análise cromatográfica, seguindo a 

metodologia descrita por Sedmak e colaboradores (2008). 

Para a análise dos cianopeptídeos, foi utilizado o sistema de HPLC com 

detector de arranjo de diodos (HPLC-DAD) (Shimadzu®) contendo os seguintes 

componentes: controladora CBM-20A, Bomba 1 LC-20AT, Auto injetor SIL-10AC e 

detector SPD-M20A.  

A separação cromatográfica foi realizada em coluna analítica Luna C18 (150 

mm x 3,9 mm; 5 µm; Phenomenex®). Utilizou-se a fase móvel composta por: (A) 

Metanol e (B) Tampão fosfato 0,05 M (pH 3,0), sob uma vazão de 1.0 mL.min-1 e 

volume de injeção de 50 µL para cada corrida e amostra. A condição isocrática foi 

empregada utilizando 50:50 (v/v) em 25 min de corrida. Os cromatogramas gerados 

foram monitorados em máx 225 nm para a pesquisa dos cianopeptídeos. 
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44..22  RREESSUULLTTAADDOOSS    

 

A metodologia utilizada para análise e extração, foi baseada no trabalho 

realizado por Sedmak e colaboradores (2008), do qual mostrou a pesquisa de 

cianopeptídeos pela linhagem de cianobactéria Planktothrix rubecens, utilizando 

como metodologia de análise HPLC-DAD.  

Para uma melhor compreensão dos resultados obtidos neste capítulo, a figura 

5 foi extraída do trabalho realizado pelo autor acima citado. 

 A figura 5 A apresenta os cromatogramas obtidos do extrato da linhagem 

Planktothrix rubecens, onde é possível visualizar a presença de cianopeptídeos, 

indicados nas setas como Anabaenopeptinas (AnP B, AnPF), Planktopeptinas (PP 

BL) e microcistinas (MC-RR e MC). Os espectros de absorção das moléculas 

apontadas nos cromatogramas apresentam-se na figura 5 B, onde é possível 

observar as absorções máximas das diferentes moléculas presente nos picos 

(275,9; 225,0; 274,7; 237,0; 240,5). 

 

 

 

 

 

Figura 5 Figura extraída de trabalho realizado por Sedmak et. al. (2008), mostrando a análise da 

produção de cianopeptídeos em cianobactérias. A. Cromatogramas do extrato da linhagem 

Planktothrix rubecens, monitorados em 225 nm (superior) e 238 nm (inferior). Os picos indicados 

nas setas mostram a presença de anabaenopeptinas (AnP B e AnPF), Planktopeptinas (PP BL), 

microcistinas (MC-RR e MC) e um pico chamado de desconhecido. B. Espectros de absorção das 

diferentes moléculas, com seus respectivos tempos de retenção. 
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 A linhagem ITEP 24, recentemente reclassificada como Sphaerospermopsis 

torques-reginae por Werner e colaboradores (2012) foi primeiramente identificada 

como Anabaena oumiana (Werner & Laughinghouse IV, 2009), sinônima da espécie 

Anabaena torques-reginae (Komárek & Zapomelová; 2007), é produtora de 

anatoxina-a(S). Conforme mostra o cromatograma da figura 6, esta linhagem 

apresentou 5 picos característicos (picos A, B, C, D e E) de possíveis 

cianopeptídeos, com diferentes tempos de retenção. A figura 7 apresenta o espectro 

de absorção do pico D apontado no cromatograma do extrato da linhagem ITEP 24. 

As linhagens ITEP 18 e ITEP 30 são cinanobactérias da espécie 

Cylindrospermopsis raciborskii. A ITEP 18 é produtora de saxitoxinas e a ITEP 30 

não é produtora de nenhuma cianotoxina, porém ambas apresentaram, em primeiro 

momento, somente 1 pico característico de produção de cianopeptídeos, conforme 

mostra a figura 6 (ITEP 30 pico F e ITEP 18 pico G). A figura 7 apresenta o espectro 

de absorção do pico F, encontrado no cromatograma da linhagem ITEP 30 e o pico 

G, presente no cromatograma da linhagem ITEP 18. 
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Figura 6 Cromatogramas dos extratos das linhagens ITEP 24, ITEP 30 e ITEP 18 obtidos por HPLC-

DAD em máx 225 nm. Pôde-se evidenciar a presença de no mínimo um pico característico de 

cianopeptídeos, para as linhagens testadas. Cada letra representa a presença de um pico de 

cianopeptídeo cujo espectro de absorção foi comparado com os espectros de cianopeptídeos já 

descritos na literatura. 
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 A linhagem LTPNA 01 é da espécie de cianobactéria Microcystis protocystis. 

A figura 8 aponta a presença de 4 picos característicos de possíveis cianopeptídeos, 

conforme mostra os espectros de absorção dos picos H e I, com absorção em 224 e 

276-277 nm, apresentados na figura 9, quando comparados com a literatura (figura 

5).   

A linhagem LTPNA 06 é da espécie Pseudanabaena sp. Esta apresentou 2 

picos presentes na figura 8, nos tempos de retenção de 2,16 minutos (pico L)  e 5,55 

min (pico M), conforme mostra espectro de absorção dessas moléculas, presentes 

na figura 9.   

A linhagem LTPNA 08 é da espécie Microcystis sp., produtora das variantes 

de microcistinas MC-LR e MC-RR. Esta linhagem apresentou 3 picos (N, O e P) 

semelhantes às moléculas já descritas na literatura (figura 5), conforme mostra o 

cromatograma da figura 8. O espectro de absorção do pico Q é característico de 

microcistina-RR e o pico P mostrou-se característico de cianopeptídeo, com 

absorção máxima em 224 e 277 nm, conforme espectros de absorção presentes na 

figura 9. 

A linhagem LTPNA 10 corresponde à espécie Oscillatoria sp. Conforme 

mostra a figura 8, esta linhagem apresentou 2 picos característicos de possíveis 

cianopeptídeos (picos S e T), porém, o cromatograma obtido apresentou baixa 

resolução, provavelmente pela coeluição de mais de uma molécula no mesmo pico. 

Os espectros de absorção dos picos S e T encontram-se na figura 9.  

Figura 7 Espectros de absorção obtidos nos cromatogramas da figura 5 relativos aos picos D, F e G, 

obtidos a partir da análise por HPLC-DAD do extrato das linhagens ITEP 24, ITEP 30 e ITEP 18, 

respectivamente. Os espectros mostram o tempo de retenção e a absorção máxima de cada pico. 
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Figura 8 Cromatogramas dos extratos das linhagens LTPNA 01, LTPNA 06, LTPNA 08 e LTPNA 10 

obtidos por HPLC-DAD em máx 225 nm. Pôde-se evidenciar a presença de no mínimo um pico 

característico de cianopeptídeos. Cada letra representa a presença de um pico de cianopeptídeo cujo 

espectro de absorção foi comparado com os espectros de cianopeptídeos já descritos na literatura.  
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Figura 9 Espectros de absorção obtidos de alguns picos presentes nos cromatogramas da figura 7, do 

extrato das linhagens LTPNA 01, LTPNA 06, LTPNA 08 e LTPNA 10. Os espectros mostram o tempo 

de retenção e a absorção máxima de cada pico. 
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 Após a análise dos cromatogramas de todas as linhagens de cianobactérias 

investigadas, estas apresentam ao menos um pico cromatográfico característico de 

cianopeptídeos. Quando comparados os espectros de absorção (UV) das amostras 

analisadas com espectros de absorção descritos na literatura, foi constatada a 

semelhança com alguns dos cianopeptídeos da literatura, descritos anteriormente. 

Em relação ao observado, até o momento não foi possível confirmar a 

produção de todos os cianopeptídeos presentes nos picos característicos 

apresentados nos cromatogramas das figuras 5 e 7. Para isso, seriam necessárias 

análises adicionais com ferramentas de identificação de moléculas, como por 

exemplo, a utilização de LC-MS. Mesmo assim, algumas das linhagens acima 

investigadas, foram escolhidas e estudadas mais detalhadamente. 
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44..33  DDIISSCCUUSSSSÃÃOO  

 

Com os resultados obtidos a partir da investigação de cianopeptídeos 

produzidos pelas sete linhagens de cianobactérias brasileiras, foi possível ter um 

conhecimento inicial desta produção e assim saber em quais linhagens de 

cianobactérias investir na pesquisa dessas moléculas. Quando comparados com os 

espectros de absorção das linhagens testadas com os espectros descritos na 

literatura (trabalho realizado por Sedmak et. al., 2008), estes apresentaram-se muito 

semelhantes aos cianopeptídeos já descritos. 

 Com relação à metodologia analítica utilizada para as análises 

cromatográficas, alguns picos apresentaram-se com coeluição de moléculas e baixa 

resolução, provavelmente devido à fase móvel utilizada (metanol: tampão fosfato 

0,05 M, pH 3,0). Desta forma, faz-se necessário a realização de testes adicionais 

para a melhoria das condições analíticas, aumentando a resolução cromatográfica 

dos picos das moléculas de interesse. 

A produção e identificação dos cianopeptídeos dependem de cada gênero de 

cianobactéria. O gênero com o maior número de classes de cianopeptídeos 

descritos é o gênero Microcystis, sendo esta responsável pela produção de 

aeruginosinas, microgininas, anabaenopeptinas, cianopeptolinas, microviridinas e 

ciclamidas; seguido do gênero Anabaena responsável pela produção de 

anabaenopeptinas e cianopeptolinas. O gênero Oscillatoria é descrito por produzir 

cianopeptídeos do grupo das ciclamidas (Shin et al., 1996 e 1997; Welker & von 

Döhren, 2006). Para os gêneros Cylindrospermopsis e Pseudanabaena não há 

relatos na literatura envolvendo a produção de cianopeptídeos.  

Em 2006, a Europa finalizou o projeto denominado Pepcy (do inglês Peptides 

in Cyanobacteria). O objetivo deste estudo foi melhorar a avaliação e a gestão dos 

riscos voltados à produção de cianotoxinas. Contudo, possibilitou encontrar uma 

variedade de cianopeptídeos obtidos de centenas de linhagens de cianobactérias e 

inúmeros metabólitos identificados por espectrometria de massas do tipo MALDI-

TOF. Também evidenciou a presença de diferentes classes de cianopeptídeos e 

suas variantes tais como, as anabaenopeptinas, microcistinas, microgininas e 

aeruginosinas, produzidos por cianobactérias encontradas na Europa (Pepcy, 2006).  
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Sedmak e colaboradores (2008) relatam o estudo de uma floração tóxica, com 

a prevalência da espécie Planktothrix rubescens produtora de microcistinas e de três 

cianopeptídeos não tóxicos, sendo estes planktopeptina BL e anabaenopeptinas B e 

F. Estas variantes de cianopeptídeos foram isoladas para ensaios de citotoxicidade 

(MMT, 3 - (4,5-dimetiltiazol-2-il) -2,5-difeniltetrazólio) e de inibição da protease 

elastase pancreática. Nenhum dos três cianopeptídeos (planktopeptina BL e 

anabaenopeptinas B e F) se mostrou citotóxico na maior concentração testada (100 

µM). Para o ensaio da atividade da elastase pancreática, os três cianopeptídeos 

promoveram inibição da enzima. Os autores concluem que com a ausência de 

citotoxicidade dos cianopeptídeos e estes apresentando atividade de inibição de 

proteases, poderão no futuro, se tornar ferramentas para estudos do papel da 

inibição da elastase pancreática em processos patológicos, tais como inflamação e 

câncer.  

Além da atividade de inibição de proteases, várias hipóteses sobre a função 

desses peptídeos na ecologia e fisiologia de cianobactérias têm sido discutidas. 

Dentre elas, principalmente a teoria relacionada à proteção contra a herbivoria, 

alelopatia e quorum sensin (expressão de genes de acordo com a densidade 

populacional do local ou ambiente, sendo dessa forma um processo de comunicação 

intra e interespécies, servindo como sinalizadores ou indutores celulares) (Welker & 

von Döhren, 2006). 

Assim como as cianotoxinas, não se sabe ao certo o papel dos cianopeptídeos 

para as cianobactérias. Um estudo realizado por Neumann e colaboradores (1997), 

evidencia o papel dessas moléculas como possíveis sinalizadores. Esta hipótese 

vem da capacidade que esses compostos tiveram para limitar o crescimento de uma 

floração de M. aeruginosa, devido à elevada concentração de microginina FR1 

identificada naquele ambiente aquático, além de microcistinas, também detectadas 

durante o evento de floração. Desta forma, a biossíntese desses cianopeptídeos 

estaria relacionada ao colapso da floração.  

Com isso, a identificação e o monitoramento desses cianopeptiddeos são 

importantes, pois eles podem ser um valioso elemento para a predição de lise em 

florações de cianobactérias e a conseqüente liberação de cianotoxinas, como é o 

caso de microcistinas, em um ambiente aquático.  
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Além disso, esta é uma nova linha de pesquisa que se mostra promissora, que 

tem como objetivo a identificação de cianopeptídeos e a determinação da sua 

importância para as cianobactérias e para o meio ambiente, bem como suas 

propriedades bioativas. 
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55..  CCAAPPÍÍTTUULLOO  IIII  --  AAVVAALLIIAAÇÇÃÃOO  DDOO  EEFFEEIITTOO  DDAA  AAUUSSÊÊNNCCIIAA  DDEE  NNIITTRROOGGÊÊNNIIOO  SSOOBBRREE  OO  

CCRREESSCCIIMMEENNTTOO,,  PPRROODDUUÇÇÃÃOO  DDEE  CCIIAANNOOPPEEPPTTÍÍDDEEOOSS  EE  SSAAXXIITTOOXXIINNAA  PPOORR  CCyylliinnddrroossppeerrmmooppssiiss  

rraacciibboorrsskkiiii  

  

O objetivo deste estudo foi verificar a influência da ausência de nitrogênio no 

meio de cultivo sobre a produção de cianopeptídeos e saxitoxinas, pela espécie de 

cianobactéria Cylindrospermopsis raciborskii. 

  

5.1 Material e métodos 

 

5.1.1 Material 

- Para cultivo e manutenção das linhagens: Conforme descrito no item 4.1.1. 

 

- Para contagem das células e medida dos filamentos: Lâminas e lamínulas de vidro. 

Tubos de plástico com capacidade de 2 mL da marca Eppendorf®. Câmara de 

Fuchs-Rosenthal, 0,200mm de profundidade e 0,0625mm2 de área, acompanhada 

das lamínulas de 20 x 26 x 0.4mm. Microscópio Primo Star, modelo 415500-0011-00 

(Zeiss®). Óleo de imersão para lentes de microscópio para aumento de 1000x. 

Solução de lugol para fixação e contagem das células.  

 

- Para procedimentos de variação nas condições de cultivo (ausência de nitrogênio): 

filtros estéreis Millipore® de 22 µM, compressor de ar da marca Vigo Ar® (capacidade 

de 300 L/h), difusores de fluxo, mangueiras de silicone. Algodão, gaze e barbantes. 

Soluções estoques para o preparo do meio de cultura ASM-1.  Erlenmeyers com 

capacidade de 250 mL e 2 L. pHmetro modelo 827 (Metrohn®). Agitador magnético 

modelo Te-085 com aquecimento (Tecnal®). Bancada de fluxo laminar vertical. 

Incubadora – câmara de germinação, modelo TE-401 (Tecnal®) com controle de 

fotoperíodo da marca Coel®. Autoclave vertical modelo AV Plus (Pheonix Luferco®). 

Tubos de plástico com capacidade para 15 e 50 mL da marca Falcon® e etiquetas. 
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- Para a concentração, processamento das amostras, material resultante do 

aumento da biomassa, extração e análise de saxitoxinas e cianopeptídeos: 

Geladeira (Eletrolux®) e Freezer – 20 °C (Eletrolux®). Centrífuga modelo 5804-R 

(Eppendorf®). Liofilizador modelo L101 da Liotof ®. Tubos de plástico com 

capacidade para 15 e 50 mL da marca Falcon®, tubos de plástico com capacidade 

de 2 mL da marca Eppendorf®, tubos tipo Corex®. Solventes orgânicos (metanol, 

acetonitrila) da marca Vetec®. Filtros com diâmetro de 0,45 µm da marca Millex®. 

Banho de ultrassom modelo E60H (Elma Sonic®). Seringas de plástico com 

capacidade de 1 mL e 3 mL da marca Becton Dichinson®. Vials e inserts (Flow 

Suply®). HPLC com detector de arranjo de diodos (DAD) (para analisar 

cianopeptídeos) e fluorescência (para analisar saxitoxinas), Prominence 

(Shimadzu®). 

 

- Para quantificação das cianotoxinas: Padrões analíticos de saxitoxinas (STX): N-

STX (neo-saxitoxina), dc-NSTX (decarbamoil-neosaxitoxina), dc-STX (decarbamoil-

saxitoxina) e STX (Abraxis®, Canadá). 

Todos os reagentes e solventes utilizados foram grau analítico ou grau HPLC. 

 

5.1.2 Métodos 

 

5.1.2.1 Variação das condições de cultivo 

 Aproximadamente 100 mL das culturas das linhagens ITEP 18 e ITEP 30 

foram inoculados em 300 mL de meio ASM-1 presentes em frascos erlenmeyer de 

500 mL, para a obtenção da densidade celular suficiente para o inicio do 

experimento. Sendo assim, o experimento partiu-se de 1x105 células.mL-1 para cada 

uma das linhagens, em triplicata e com volume de meio ASM-1 de 1,8 litros.  

O experimento foi realizado em triplicata, onde as linhagens mantiveram-se 

em meio ASM-1 na condição normal (controle) e na condição com ausência de 

nitrogênio (tratamento), pH inicial do meio de cultivo 8,0, sob baixa intensidade 

luminosa (20 µmoles fótons.m-2.s-1), temperatura de 24± 2 ºC e fotoperíodo de 12 

horas (claro/escuro), durante 15 dias, sob aeração com ar atmosférico a 200  

mL.min-1.  
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A figura 9 mostra o esquema representativo deste experimento. Cada 

linhagem avaliada (ITEP 18 e ITEP 30) foi comparada com seu respectivo controle. 

Cerca de 2 mL das culturas foram amostradas a cada três dias (T=0, T=3, T=6, T=9, 

T=12, T=15) e fixadas com 1- 2 gotas de solução de lugol para a contagem das 

células.  

   

 

         

Figura 10 Representação do experimento realizado para avaliar o efeito da ausência de nitrogênio no 

meio de cultivo ASM-1 por C. raciborskii, nas linhagens ITEP 18 e ITEP 30. 

Foram amostradas alíquotas contendo 250 mL das culturas (controle e 

tratamento), em triplicata, nas fases exponencial (T=6) e estacionária (T=12) do 

crescimento, para a análise da produção de cianopeptídeos e saxitoxinas. Após a 

coleta das alíquotas, as culturas de cianobactérias foram centrifugadas a 3.000 g, 

com temperatura controlada de 4 °C, por 10 min. O sobrenadante foi desprezado e o 

centrifugado congelado e posteriormente liofilizado.  

 

5.1.2.2 Determinação do Crescimento Celular 

O crescimento celular das linhagens foi acompanhado a cada três dias, com o 

auxílio de microscópio óptico e hemocitômetro de Fuchs-Rosenthal, estimando-se o 

número de células.mL-1. Para as linhagens filamentosas (C. raciborskii), 
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primeiramente foram mensurados a largura e o comprimento médio das células em 

imersão, para cada uma das linhagens. Posteriormente, foi estabelecido o 

comprimento dos tricomas, de acordo com a regra de contagem do hemocitômetro. 

O número de células por mililitro correspondeu ao comprimento total de tricomas 

mensurados, divido pelo tamanho médio de uma célula, em cada condição testada 

(controle e tratamento). A partir destes dados estabeleceram-se as curvas de 

crescimento e calcularam-se as taxas de crescimento para cada linhagem, nas 

condições experimentais utilizadas.   

 Os cálculos da taxa de crescimento celular foram realizados pela aplicação da 

regressão exponencial aos dados da variação do número de células no tempo, de 

acordo com a fórmula (Reynolds, 2006): 

 

Onde Nt é o número de células no tempo t; N0 é o número inicial de células; t 

é o intervalo de tempo e rn é taxa específica de crescimento. 

Considerou-se taxa de crescimento total a taxa obtida pela equação da 

regressão aplicada a todos os dados da contagem de células pelo tempo. Além 

disto, determinou-se como taxa de crescimento exponencial e consequentemente o 

tempo de crescimento exponencial, os valores obtidos pela regressão exponencial, 

toda vez que os dados aderiram à regressão com pelo menos 95% (R2 ≥ 0,95). Para 

a construção das curvas de crescimento foi utilizada a forma clássica de 

apresentação do crescimento de micro-organismos, plotando-se o logaritmo do 

número de células pelo tempo. 

 

5.1.2.3 Extração e análise de cianopeptídeos por Cromatografia Líquida de Alta 

Eficiência com detector de arranjo de diodos  

Para a investigação da produção de cianopeptídeos, cerca de 50 mg de 

liofilizado celular de cada uma das linhagens, foi utilizado para a extração e análise 

por HPLC-DAD, conforme descrito no item 4.1.2.3, seguindo a metodologia descrita 

por Sedmak e colaboradores (2008). 

 

5.1.2.4 Extração, análise e quantificação de saxitoxina por Cromatografia Líquida de 

Alta Eficiência com detector de fluorescência  
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Para as análises de saxitoxinas, foram utilizados cerca de 50 mg de liofilizado 

celular. A esta biomassa seca, foram adicionados 5 mL de ácido acético 500 mM em 

banho de ultrassom por 2 h.  Em seguida, o material extraído foi centrifugado (3.000 

g por 15min, 4 °C), os sobrenadantes foram recolhidos, filtrados em filtros de nylon 

(0,45 μm) e acondicionados em vials de HPLC limpos. 

O sistema de HPLC (Shimadzu®) com detector de fluorescência-RF-10Axl 

utilizados para as análises continha os seguintes componentes: controladora CBM-

20A, Bomba LC-20AT, Auto injetor SIL-10AC, detector SPD-M20A, forno CTO-20AT 

VP - 50°C. A separação cromatográfica foi realizada em coluna analítica Luna C18 

(2) 100 Å (250 x 4.6 mm, 5 µm). A vazão utilizada foi de 1,0 mL.min-1 com volumes 

de injeção das amostras de 50 µL. 

Utilizou-se como fase móvel (A) 6 mM de ácido octanosulfônico e 6 mM de 

ácido heptanosulfônico, 40 mM de fosfato de amônio e 0,75% tetrahidofurano (v/v) 

em água; (B) 7 mM ácido octanosulfônico, 7 mM ácido heptanosulfônico, 48 mM de 

fosfato de amônio, 1 % tetrahidrofurano e 10% de acetonitrila (v/v) em água. O pH 

das soluções A e B foi ajustado para 7,0 com solução de ácido fosfórico 20%, 

conforme metodologia descrita por Diener e colaboradores (2006).  

Para a análise das saxitoxinas por fluorescência, foi realizada a oxidação e 

derivatização pós-coluna dos analitos, com a utilização de 10 mM de ácido periódico 

e 550 mM de amônia em água (vazão de 0,3 mL.min-1) e 0,75 M de ácido nítrico em 

água (vazão de 0,4 mL.min-1). A condição empregada foi: 0-15 min, 100% A; 16-43 

min, 100% B e 44-65 min, 100% A. Os cromatogramas gerados foram monitorados 

em Excitação 330 nm e Emissão 395 nm, para as saxitoxinas e suas variantes. 

Após as análises por HPLC-FL, as toxinas foram identificadas e quantificadas 

pela comparação dos tempos de retenção e as áreas geradas com padrões 

comerciais das cianotoxinas. Os padrões foram adquiridos do “Institute of Marine 

Bioscience, National Research Council of Canada” (Abraxis®, Canadá). Cada 

amostra foi analisada para a produção e quantificação de saxitoxina e suas 

variantes: saxitoxina (STX), neosaxitoxina (NSTX), decarbamoil-saxitoxina (dc-STX) 

e decarbamoil-neosaxitoxina (dc-NSTX). 
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A produção celular de toxinas, foi calculada através da razão da concentração 

das saxitoxinas (fg.mL-1) pelo número de células.mL-1 obtido na curva de 

crescimento, gerando um resultado em fg de toxina.célula-1.  

 

 

5.1.2.5 Análise estatística dos dados 

 Os resultados do crescimento celular e produção de toxinas são expressos 

como médias ± desvio padrão (DP), em figuras e tabelas. Para testar a normalidade 

de distribuição dos dados, as diferenças entre os desvios-padrão foram realizadas 

utilizando os testes de Kolmogorov-Smirnov e de Barlett, respectivamente. Quando 

os dados foram classificados como não normalizados, foi realizada a análise de 

variância (ANOVA) pelo teste Kruskal-Wallis (KW) para múltiplas comparações. 

 Para comparar os dois tratamentos entre si (controle x tratamento), foram 

utilizados os testes de Dunn ou teste-U de Mann-Whitney. Todos os testes foram 

realizados com a utilização do aplicativo GraphPad-Instat® versão 3.0. Os gráficos 

obtidos foram confeccionados com auxílio do software Sigma Plot® versão 12.0. 
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55..22  RREESSUULLTTAADDOOSS    

  
 
5.2.1 Determinação do crescimento celular 

Os experimentos para avaliar a influência da ausência de nitrogênio no meio 

ASM-1, iniciaram-se pela determinação do crescimento celular das linhagens de 

Cylindrospermopsis raciborskii (ITEP 18 e ITEP 30), definindo as fases do 

crescimento exponencial e total.  

Como é possível observar na figura 11, a fase exponencial de crescimento da 

linhagem ITEP 18 obteve uma duração de aproximadamente seis dias para a 

condição controle (meio ASM-1 normal) (R2=0,9938) e nove dias para a condição 

sem nitrogênio (R2=0,9903).  

 A figura 12 mostra a fase de crescimento exponencial da linhagem ITEP 30.  

Pode-se observar que a fase exponencial foi de seis dias, tanto para a condição 

controle (R2=0,9806) quanto para a condição tratada (R2=0,9729). Os valores de 

apresentados de R2 tanto para a linhagem ITEP 18 (figura 11) quanto para a 

linhagem ITEP 30 (figura 12), nas condições controle e tratamento, mostra o 

coeficiente de correlação obtido usando o modelo de regressão exponencial. Em 

todos os casos, o coeficiente de correlação apresentou-se maior que R2 > 0,95.  

As taxas de crescimento exponencial foram obtidas através da equação da 

reta, sendo que a ITEP 18 apresentou uma taxa de crescimento exponencial maior 

na condição controle quando comparada ao tratamento (0.5828 e 0.3931, 

respectivamente). O mesmo comportamento foi observado na linhagem ITEP 30 que 

apresentou taxas de crescimento exponencial de 0.6709 e 0.3723, condição controle 

e tratamento, respectivamente.  
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Figura 11 Crescimento exponencial da linhagem ITEP 18 (C. raciborskii – produtora de saxitoxinas), 

nas condições: controle com meio ASM-1 normal (azul) e tratamento com meio ASM-1 sem nitrogênio 

(vermelho), mostrando as taxas de crescimento de 0,5828 e 0,3931; respectivamente.  As barras 

indicam o desvio padrão das médias (n=3). 

 

 

 

Figura 12 Crescimento exponencial da linhagem ITEP 30 (C. raciborskii – não produtora de 

cianotoxinas), nas condições: controle com meio ASM-1 normal (azul) e tratamento com meio ASM-1 

sem nitrogênio (vermelho), mostrando as taxas de crescimento de 0,6709 e 0,33723; 

respectivamente.  As barras indicam o desvio padrão das médias (n=3).  
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Como pode ser observado na tabela 2, quando analisadas estatisticamente as 

taxas de crescimento total entre as duas linhagens, foi possível observar que o 

crescimento celular das duas linhagens estudadas foi estatisticamente diferente ao 

controle (teste U-Mann-Whitney, p>0,05). Porém, na condição sem nitrogênio não há 

diferenças significativa nas taxas de crescimento entre as duas linhagens, quando 

comparadas entre si. 

 

 Tabela 2. Taxas de crescimento celular total de C. raciborskii submetida à falta de 

nitrogênio no meio. Dados significam a média ± desvio padrão (n=3) 

Linhagem Tratamento 

ASM-1 ASM-1 sem Nitrogênio 

ITEP 18 0,7172 ± 0,397 0,3218 ± 0,031** 

ITEP 30 1,0234 ± 0,094 0,3196 ± 0,016*** 

*diferenças estatísticas entre tratamentos, teste U-Mann-Whitney; ** p<0,01; ***p<0,001.  

 

A partir da obtenção das curvas de crescimento das linhagens ITEP 18 (figura 

13) e ITEP 30 (figura 14) e das taxas de crescimento apresentadas na tabela 2, foi 

possível observar que a condição testada sem nitrogênio no meio de cultivo ASM-1, 

promoveu a diminuição do crescimento celular das linhagens quando comparada 

com o seu controle.  
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Figura 13 Curvas de crescimento celular através do logaritmo de base 10 do número de células.mL
-1

 

da linhagem ITEP 18 (C. raciborskii – produtora de saxitoxinas), nas condições controle (elipse preta) 

e tratamento sem nitrogênio (triângulo invertido cinza).  As barras indicam o desvio padrão das 

médias (n=3). 

 

 

 

 

   

 

Figura 14 Curvas de crescimento celular através do Logaritmo de base 10 do número de 

células.mL
-1

 da linhagem ITEP 30 (C. raciborskii – não produtora de cianotoxinas), nas condições 

controle (elipse preta) e tratamento sem nitrogênio (triângulo invertido cinza). As barras indicam o 

desvio padrão das médias (n=3). 
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5.2.2 Avaliação da produção de saxitoxinas e cianopeptídeos  

A avaliação da produção de saxitoxinas e cianopeptídeos pelas linhagens 

investigadas, foi realizada com a coleta de alíquotas das culturas nos tempos 6 e 12 

dias de crescimento.   

O cromatograma da figura 15 apresenta a corrida cromatográfica de uma 

mistura de padrões comerciais (linha vermelha) de saxitoxinas e suas variantes. A 

linhagem ITEP 18 (linha azul) é produtora das seguintes variantes: Neosaxitoxina 

(NSTX), dacarbamoil-neosaxitoxina (dc-NSTX), decarbamoil-saxitoxina (dc-STX) e 

saxitoxina (STX), enquanto a linhagem ITEP 30 (linha verde) não produz nenhuma 

variante de saxitoxinas. Também é possível verificar que a linhagem ITEP 18 

possui uma produção majoritária de saxitoxinas (dc-STX e STX), pois apresentam 

maior intensidade quando comparadas com as variantes de neosaxitoxinas (NSTX 

e dc-NSTX). 

 

Figura 15 Cromatograma mostrando a mistura de padrões comerciais das variantes de saxitoxinas 

(linha vermelha) e os extratos das linhagens ITEP 18 (linha azul) e ITEP 30 (linha verde). É possível 

observar no extrato da linhagem ITEP 18 foram encontradas as variantes de saxitoxinas: 

Neosaxitoxina (NSTX), dacarbamoil-neosaxitoxina (dc-NSTX), decarbamoil-saxitoxina (dc-STX) e 

saxitoxina (STX). Os cromatogramas gerados por HPLC-FLD foram monitorados em Excitação  330 nm 

e Emissão 395 nm para as saxitoxinas e suas variantes. 
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O gráfico de barras apresentado na figura 16 ilustra o aumento significativo da 

produção de todas as variantes de saxitoxinas na unidade de fg de toxina.célula-1 

na condição sem nitrogênio, quando comparada com o controle (meio ASM-1 

normal), nos tempos amostrais de 6 e 12 dias.  

 

 

Figura 16 Produção de saxitoxinas e suas variantes por C. raciborskii (ITEP 18) nas condições 

testadas, meio de cultivo ASM-1 controle e ASM-1 sem nitrogênio. As barras de cores diferenciadas 

mostram o perfil de produção das seguintes saxitoxinas: Neosaxitoxina (NSTX), dacarbamoil-

neosaxitoxina (dc-NSTX), saxitoxina (STX) e decarbamoil-saxitoxina (dc-STX). A primeira barra de 

todas as variantes corresponde ao meio ASM-1 controle e segunda ao meio ASM-1 sem nitrogênio, 

nos tempos amostrais 6 e 12 dias. As barras de erro indicam o desvio padrão das médias (n=3). 
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A figura 17 mostra o aumento da produção de saxitoxinas totais quando 

analisadas a condição tratada com o seu controle, nos tempos 6 (fase exponencial) 

e 12 (início da fase estacionária). 

 

 

Figura 17 Produção de saxitoxinas totais pela linhagem C. raciborskii  (ITEP 18), nos tempos 6 e 12 

dias. As barras de cor preta referem-se à condição ASM-1 controle e as barras de cor cinza 

referem-se à condição ASM-1 sem nitrogênio. As barras de erro indicam o desvio padrão das 

médias (n=3).  

 

O objetivo inicial deste estudo com as linhagens da espécie C. raciborskii foi 

verificar a produção de cianopeptídeos em vista que, não existem relatos na 

literatura a respeito. Igualmente não foram encontrados trabalhos que façam a 

correlação entre a produção de cianopeptídeos e saxitoxinas com a retirada total de 

nitrogênio do meio de cultivo e suas implicações metabólicas. Contudo, em um 

segundo momento, não foi possível verificar e nem confirmar a produção de 

cianopeptídeos pelas linhagens estudadas (ITEP 18 e ITEP 30).  
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55..33  DDIISSCCUUSSSSÃÃOO  

  

A espécie Cylindrospermopsis raciborskii (Woloszynska) Seenayya et Subba 

Raju (Woloszynska, 1912) é identificada pela presença de vacúolos de gás e pela 

forma e dimensões terminais dos seus filamentos, células vegetativas e heterocistos 

(Wilson et. al., 2000). Nesta espécie, é possível observar um ou dois heterocistos 

(característica de fixação de N2 atmosférico) em ambas as extremidades do 

filamento como uma chama de uma vela ou ponta de flecha. Também há presença 

de acinetos (células normalmente ovaladas) localizados ao lado dos heterócitos e a 

presença de vacúolos de gás nas paredes celulares, o que lhes garante a 

flutuabilidade na coluna d’água (Hawkins et. al., 1985).  

A espécie C. raciborskii apresenta a característica de adaptação e regulação 

da sua atividade fotossintética e metabólica, predominam em florações e competem 

com o fitoplâncton, sendo considerada uma espécie altamente invasora (Duval et. 

al., 2005). O gênero Cylindrospermopsis foi o primeiro a ser descoberto associado a 

um evento de floração tóxica ocorrido na Austrália (Francis, 1878). Até o momento, 

já foi reportada em regiões onde o clima é temperado, como a América do Norte, do 

Sul, Europa e África (Moisander et. al., 2012).  

Esta espécie de C. raciborskii é descrita como produtora de potentes 

cianotoxinas, incluindo a cilindrospermopsina, desoxi-cilindrospermopsina e a 

saxitoxina e suas variantes (monosulfatadas – gonyautoxinas e dissulfatadas – C 

toxinas) (Hawkins et. al., 1985; Chorus & Bartram, 1999). Várias hipóteses foram 

propostas para explicar a crescente expansão desta espécie, como por exemplo, a 

elevada capacidade de armazenamento de fósforo e nitrogênio, preferência por 

baixas intensidades luminosas, a capacidade de competir no pH elevado e altas 

temperaturas da água, além da alelopatia (Moisander et. al., 2012). 

O nitrogênio utilizado biologicamente pelas células é obtido a partir do íon 

nitrato (NO3
-) presente na água e no solo. Para a fixação do nitrogênio, o nitrato é 

reduzido a íon amônio pelas plantas, fungos, bactérias e cianobactérias que 

apresentam esta característica de fixação. Desta forma, é através da rota pela qual a 

enzima nitrato redutase atua catalisando a redução de dois elétrons do íon nitrato a 

íon nitrito (NO2
-). Em seguida, a nitrito redutase converte o nitrito a íon amônio 
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(NH4
+) que é assimilado e utilizado para produção de aminoácidos, nucleotídeos e 

fosfolipídeos, além de outros compostos nitrogenados. A via metabólica chamada de 

complexo da nitrogenase, pela qual a enzima nitrogenase atua reduzindo o 

nitrogênio atmosférico (N2) ao íon amônio (NH4
+), sendo este, passível de 

assimilação e formação de compostos nitrogenados (Nelson & Cox, 2002). 

Apesar do objetivo inicialmente proposto para verificar a produção de 

cianopeptídeos pelas linhagens de Cylindrospermopsis raciborskii, não foi possível 

confirmar a produção desses metabólitos. A não produção de cianopeptídeos pelas 

linhagens testadas (ITEP 18 e ITEP 30) pode ser justificada pela condição em que a 

linhagem foi submetida (meio de cultivo sem nitrogênio), impedindo a biossíntese 

desses compostos. Porém, quando analisada a condição controle (meio ASM-1 

normal), também não foi possível observar a produção de cianopeptídeos por esta 

espécie. Igualmente, não existem relatos na literatura que mencionem a produção 

de cianopeptídeos por espécies de C. raciborskii. 

 Do mesmo modo, também pode ser explicado pela forma como foi analisada 

na pesquisa da produção desses metabólitos, conforme descrito no capítulo I, por 

HPLC-DAD. As sete linhagens foram analisadas uma após a outra, sem a corrida de 

uma amostra “branco” entre elas (por exemplo, metanol 100%). Com isso, a 

concentração de cianopeptídeos presente em uma das amostras positiva, pode ter 

aparecido na corrida cromatográfica da amostra seguinte (no caso, as linhagens 

ITEP 18 e ITEP 30), sendo este efeito chamado de “carry-over”, dessa forma, 

resultando em falsos-positivos.  

O resultado obtido neste estudo mostrou que na condição de retirada total de 

nitrogênio do meio de cultivo da linhagem ITEP 18, houve a diminuição do 

crescimento celular, mas por outro lado promoveu o aumento da produção de 

saxitoxinas, desta forma, aumentando a sua toxicidade. Este fato pode ser 

justificado pela aeração das culturas com ar atmosférico durante a experimentação, 

já que esta espécie possui a característica de fixação de nitrogênio atmosférico, pela 

presença de complexos enzimático envolvidos no metabolismo do nitrogênio. O 

aporte de nitrogênio resultante da aeração poderia ter sido utilizado pelas células 

para a produção de compostos nitrogenados, dentre os quais, as saxitoxinas. 
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Porém, para confirmar esta teoria, seria necessária a realização de ensaios 

confirmando a produção das enzimas envolvidas, bem como as taxas de fixação do 

nitrogênio pela espécie estudada. 

A utilização das curvas de crescimento fornecem informações acerca da 

fisiologia do micro-organismo em estudo. A taxa de crescimento está relacionada 

com o número de gerações (ou o tempo de cada geração) que ocorrem por tempo 

em uma cultura em crescimento exponencial. Portanto, quanto maior for a taxa de 

crescimento, mais rapidamente essa população irá se dividir, maior será o número 

de gerações que ocorrem no mesmo período de tempo e menor é o tempo de cada 

geração. A partir dos resultados de crescimento, é possível obter informações das 

melhores condições de cultivo para o crescimento dessas linhagens, bem como, 

estudar o efeito que uma determinada alteração das condições experimentais e/ou 

ambientais possa exercer sobre o crescimento e fisiologia cianobactérias. 

Um estudo realizado por Spröber e colaboradores (2003) mostrou que a 

linhagem C. raciborskii cultivada em meio BG 11, contendo diferentes concentrações 

de nitrato e amônia, pareceu não sofrer influência no tamanho das células, taxas de 

crescimento e densidade populacional. Contudo, as taxas de fixação de nitrogênio 

variaram, dependendo da concentração de nitrato disponível no meio de cultivo.  

Hattenrath e colaboradores (2010) descrevem o aumento da produção de 

saxitoxinas em florações de Alexandrium fundyense em um estuário em Nova York 

(EUA), devido à influência do nitrogênio antropogênico e as mudanças climáticas. 

Os autores também verificaram que houve um aumento das concentrações de STX 

em relação aos controles, pela presença de fosfato, nitrato, uréia e amônia; porém 

essa espécie de dinoflagelado não tem as propriedades de fixação de nitrogênio do 

ambiente.  

Em 2012, Moisander e colaboradores descrevem um estudo observando o 

crescimento de três espécies de cianobactérias presentes em uma floração ocorrida 

em agosto de 2006, na Flórida. As espécies analisadas foram C. raciborskii, 

Anabaena sp. e Microcystis aeruginosa, as quais foram cultivadas juntas, com e sem 

adição de nitrogênio, fósforo e amônia. O objetivo deste trabalho foi verificar a 

prevalência da espécie diazotrófica C. raciborskii frente à Anabaena sp. e à não 

diazotrófica Microcystis aeruginosa. Como resultado, foi observado que as espécies 
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C. raciborskii e Anabaena sp. obtiveram boa resposta de crescimento quando o meio 

de cultivo era com e sem fósforo, enquanto que a linhagem Microcystis pareceu se 

beneficiar a partir do nitrogênio liberado pelas espécies diazotróficas. Os autores 

concluiram que a linhagem C. raciborskii é extremamente adaptavel, mantendo 

vantagem competitiva frente às outras espécies estudadas, apresentando taxa de 

crescimeto superior em todas as condições testadas.  

 Carneiro (2009) verificou que o aumento da condutividade, ocasionado pela 

adição de sais de magnésio ou de sódio no meio de cultura estimula a produção de 

saxitoxinas por células da espécie C. raciborskii T3, enquanto que sais de cálcio a 

inibem. Neste estudo, as concentrações de MgCl2 5 mM e 10 mM parecem ter 

estimulado o metabolismo das células de C. raciborskii T3, explicando o aumento 

das taxas de crescimento celular, o que poderia ser pelo fato do magnésio atuar 

como co-fator de enzimas e na ligação de compostos fosfatados. 

Pomati e colaboradores (2004) verificaram o aumento da produção de 

saxitoxina pela presença de diferentes concentrações dos íons sódio (Na+) e 

potássio (K+). As evidências relatadas sugerem que o metabolismo da cianobactéria 

e a produção de STX poderiam estar ligados à manutenção da homeostase desses 

micro-organismos em condições de estresse. Essa hipótese pode representar um 

elemento importante na compreensão da ecologia desses organismos e da fisiologia 

da produção dessas cianotoxinas. 

Nos últimos anos tem-se visto um crescente interesse nas saxitoxinas e suas 

variantes, no que diz respeito ao seu uso como uma promessa de novos 

medicamentos. Estudos de modelagem molecular e estudos de relação estrutura-

atividade de uma série de saxitoxinas poderiam levar à concepção de análogos 

artificiais com melhores características farmacêuticas. Recentemente, um grupo de 

toxinas isoladas de caracóis marinhos do gênero Conus, conhecidas como 

conotoxinas e que possuem mais de 2.000 análogos de peptídeos. As conotoxinas 

são capazes de agir especificamente sobre uma ampla gama de canais iônicos e 

receptores de membrana que estão sob investigação para possíveis ensaios 

clínicos. Em 2004, uma versão sintética de um análogo de conotoxina, a ω-

conotoxina MVIIA, também conhecida como ziconotida, com nome comercial de 
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Prialt®, utilizado como analgésico, foi o primeiro produto natural marinho a ser 

aprovado para uso pelo Food and Drug Administration (EUA) desde 1976 (Chorny & 

Levy, 2009; Wiese et. al., 2010). 

Formulações de lipossomas contendo saxitoxinas, isoladamente e em 

conjunto com a dexametasona e a bupivacaína, foram capazes de bloquear a 

inflamação de nervo ciático de ratos por longos períodos sem apresentar atividade 

miotóxica, citotóxica ou efeitos neurotóxicos.  Por mais curioso que possa parecer, 

as saxitoxinas, bem como as G-toxinas (variantes 2 e 3) também apresentaram  

potencial clínico e têm sido utilizadas para o tratamento de fissura anal. Desde 1951, 

a cirurgia tem sido a forma mais comum de tratamento da fissura anal, apresentando 

inúmeros efeitos colaterais, além de outros tratamentos que incluem pomadas, 

toxina botulínica e aplicação tópica de nitroglicerina. O tratamento com a GTX 2+3 

envolve a injeção direta de uma concentração de toxina em ambos os lados da 

fissura. Foi observada que as taxas de sucesso são de 98% com remissão da 

fissura após 15 e 28 dias em condições agudas e crônicas, respectivamente (n = 

100) (Garrido et. al., 2005). 

Estes estudos demonstram a gama de produtos naturais que podem ser 

explorados e que esses alcaloides e peptídeos, possuem um grande potencial 

farmacêutico merecedor de uma investigação mais aprofundada. A recente 

elucidação dos genes clusters de saxitoxinas em cianobactérias tem proporcionado 

o interesse para estudos de atividade biológica (Wiese et. al., 2010). 
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66..  CCAAPPÍÍTTUULLOO  IIIIII  ––  PPRROODDUUÇÇÃÃOO  DDEE  CCIIAANNOOPPEEPPTTÍÍDDEEOOSS  EE  MMIICCRROOCCIISSTTIINNAASS  PPOORR  MMiiccrrooccyyssttiiss  

sspp..::  DDEESSEENNVVOOLLVVIIMMEENNTTOO  DDEE  MMEETTOODDOOLLOOGGIIAA  AANNAALLÍÍTTIICCAA  PPAARRAA  SSEEPPAARRAAÇÇÃÃOO  CCRROOMMAATTOOGGRRÁÁFFIICCAA  

EE  PPUURRIIFFIICCAAÇÇÃÃOO  DDAASS  MMOOLLÉÉCCUULLAASS  PPAARRAA  EENNSSAAIIOO  DDEE  AATTIIVVIIDDAADDEE  DDAA  EENNZZIIMMAA  DDEE  CCOONNVVEERRSSÃÃOO  DDAA  

AANNGGIIOOTTEENNSSIINNAA  EE  AAMMIINNOOPPEEPPTTIIDDAASSEE  MM  

O objetivo deste capítulo foi verificar a produção de cianopeptídeos pela 

linhagem Microcystis sp. e desenvolver uma metodologia analítica para a separação 

cromatográfica das moléculas e com isso, obter frações purificadas  de 

cianopeptídeos e microcistinas, avaliando seu potencial como possíveis inibidores 

em ensaios de atividade enzimática. 

 

6.1 Material e Métodos  

 

6.1.1 Material 

- Para cultivo e obtenção de biomassa: Compressor de ar da marca Vigo Ar® 

(capacidade de 200 mL.min-1), difusores de fluxo, mangueiras de silicone. Algodão, 

gaze e barbantes. Filtros estéreis Millipore® de 22 µM, soluções estoques para o 

preparo do meio de cultura ASM-1.  Erlenmeyers com capacidade de 250 e 500 mL. 

Frasco com capacidade de 20 L da marca Pyrex®. pHmetro modelo 827 (Metrohn®). 

Agitador magnético modelo Te-085 com aquecimento (Tecnal®). Bancada de fluxo 

laminar vertical. Incubadora – câmara de germinação, modelo TE-401 (Tecnal®) com 

controle de fotoperíodo da marca Coel®. Autoclave vertical modelo AV Plus (Pheonix 

Luferco®). Tubos de plástico com capacidade para 15 e 50 mL da marca Falcon® e 

etiquetas. 

 

- Para a concentração, processamento das amostras, material resultante do 

aumento da biomassa, extração e análise de cianotoxinas e cianopeptídeos: 

Geladeira (Eletrolux®) e Freezer – 20 °C (Eletrolux®). Centrífuga modelo 5804-R 

(Eppendorf®). Liofilizador modelo L101 da Liotof ®. Speed Vac modelo Savant 

SPD1010 (Thermo®). Rotaevaporador Buchi® modelo B-491. Tubos tipo Corex®. 

Solventes orgânicos (metanol, acetonitrila e acetato de etila) da marca Vetec®. 

Colunas para extração em fase sólida C18 (Sep-Pak® de 50 mg). Sistema para 

extração em fase sólida (SPE) e cuba de vidro da marca Phenomenex®. Bomba de 
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vácuo TE 058 (Tecnal®). Filtros com diâmetro de 0,45 µm da marca Millex®. Banho 

de ultrassom E60 H (Elma Sonic®). Seringas de vidro com capacidade de 5 mL e 10 

mL da marca ArtiGlass®. Seringas de plástico com capacidade de 1 mL e 3 mL da 

marca Becton Dichinson®. Vials e inserts (Flow Suply®). HPLC-DAD Prominence 

(Shimadzu®) e LC-MS (Micro TOF-QII, Bruker Daltonics®). 

 

- Para quantificação de microcistinas: padrões analíticos de microcistinas (MC) MC-

RR e MC-LR (10 µg.mL-1), Abraxis®, Canadá. 

 

- Para quantificação de microginina por equivalentes de tirosina: Espectrofotômetro 

modelo Evolution 260 Bio (Thermo Scientific®). Cubetas de quartzo. Padrão de L-

Tirosina (Sigma Aldrich®). Solução de NaOH 1 M. Balões volumétricos de 100 e 250 

mL. Pipetadores automáticos de 100 µL e 1000 µL da marca Eppendorf®.  

 

- Para determinação da inibição da atividade da enzima de conversão da 

angiotensina (ECA): Tubos de ensaio de vidro com capacidade de 10 mL, Enzima 

ECA (EC 3.4.15.1) purificada de rim de porco ≥ 10 U.mg-1 de proteína (Sigma-

Aldrich®), Z-fenilalanina-histidina-leucina (Z-Phe-His-Leu) (Bachem®), Histidina-

Leucina (His-Leu) (Sigma-Aldrich®), ortoftaldialdeído (Sigma-Aldrich®), inibidor 

comercial da ECA captopril (Sigma-Aldrich®), tampão borato 0,05 M (pH 8,0), NaOH 

0.28 N, HCl 3N, placa de 96 poços (preta) e fluorímetro da marca Tecan Infinite® 200 

PRO com software i-control®. 

 

- Para determinação da inibição da atividade da enzima aminopeptidase M: 

aminopeptidase M (EC 3.4.11.2) purificada de rim de porco ≥ 10 U.mg-1 de proteína 

(Calbiochem®, Merck Millipore®), substrato L-leucina-ρ-nitroanilida 1,2 mM (Sigma 

Aldrich®), inibidor comercial de aminopeptidase M amastatina 1 µM (Sigma Aldrich®), 

produto da reação ρ-nitroanilida 1 mM (Sigma Aldrich®); tampão borato 0,05 M (pH 

8,0), tampão Tris-HCl 0,1 M, pH 7,8; DMSO, ácido acético 30%, placa de 96 poços 

(transparente) e espectrofotômetro modelo Spectra Max M2 da marca Molecular 

Devices® com software Soft Max Pro® versão 5.3. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero_EC
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6.1.2 Métodos 

 

6.1.2.1 Cultivo da linhagem e obtenção de biomassa 

Os experimentos foram realizados com a linhagem LTPNA 08 da espécie 

Microcystis sp.(produtora de microcistinas). O cultivo inicial foi realizado com volume 

de meio de 1,8 litros, contendo 1,0x105 células. mL-1. Esta linhagem foi mantida em 

meio ASM-1, pH inicial 8,0, sob aeração de ar atmosférico   (200 mL.min-1), 

temperatura de 24± 2 ºC, sob baixa intensidade luminosa (20 µmoles fótons.m-2.s-1)  

e fotoperíodo de 12 horas (claro/escuro). Para determinação da produção dos 

cianopeptídeos e cianotoxinas, foi realizada somente uma amostragem, após 21 

dias de crescimento. A cultura proveniente da amostragem final foi acondicionada 

em tubos tipo Falcon com capacidade para 50 mL e em seguida, foi centrifugada a 

3.000 g, por 10 min, com temperatura controlada de 4 °C. O sobrenadante foi 

desprezado e o concentrado celular foi congelado em freezer -20 °C. Em seguida, o 

material foi liofilizado. 

Para obtenção de biomassa, foram cultivados 18 litros da linhagem LTPNA 

08, em um frasco com capacidade para 20 L. Aproximadamente 500 mL de cultura 

da linhagem LTPNA 08 foram mantidos em meio ASM-1, pH inicial 8,0, temperatura 

de 24± 2 ºC, sob alta intensidade luminosa (100 µmoles fótons.m-2.s-1) e fotoperíodo 

de 14:10 h (claro/escuro), para uma pré-adaptação da linhagem a essas condições. 

Após este período, os 18 litros de meio ASM-1 foram inoculados com 500 mL da 

cultura pré-adaptada. A cultura foi mantida sob aeração com ar atmosférico (500 

mL.min-1). Não foi necessário estabelecer o número de células. mL-1 para o início da 

cultura visto que o experimento objetivou somente a obtenção de biomassa. Após o 

18° dia de cultivo, realizou-se a centrifugação do material (3.000 g, por 10 min, com 

temperatura controlada de 4 °C) e em seguida este foi congelado (-20 °C). Ao final, o 

concentrado celular foi liofilizado, obtendo 3,02 gramas de biomassa seca. 
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6.1.2.2 Extração de microcistinas e análise por Cromatografia Líquida de Alta 

Eficiência com detector de arranjo de diodos  

 Para extração, foram utilizados cerca de 50 mg de biomassa seca. Ao 

material seco foram adicionados 5 mL de metanol 90% e em seguida manteve-se 

em banho de ultrassom por 2 horas. Posteriormente, o material foi centrifugado a 

3.000 g, 4°C, por 20 min. Os sobrenadantes foram recolhidos, filtrados em filtros de 

nylon (0,45 μm) e acondicionados em vials para HPLC.  

  A partir disso, procedeu-se a análise do extrato metanólico da linhagem por 

HPLC-DAD (Shimadzu®). Para a análise foi utilizada como fase estacionária uma 

coluna analítica C18 (2) (250 mm x 4,6 mm; 5 µm; Phenomenex®)  e como fase 

móvel: (A) H2O+TFA (0,05%) e (B)  MeOH 100%, vazão de 0,7 mL.min-1 e gradiente 

linear 0-30 minutos, 50% B. Os cromatogramas obtidos foram monitorados no 

comprimento de onda de 225 nm para cianopeptídeos e 238 nm para microcistinas. 

 

6.1.2.3 Identificação de microcistinas e cianopeptídeos por Cromatografia Líquida 

acoplada a Espectrometria de Massas  

 Além das análises do extrato metanólico da linhagem LTPNA 08 por HPLC-

DAD, partiu-se também para uma análise por LC-MS desse mesmo material, a fim 

de identificar os possíveis cianopeptídeos e microcistinas por espectrometria de 

massas. A separação cromatográfica foi realizada em coluna Fusion RP (150 x 2,0 

mm; 4 µm; Phenomenex®) utilizando-se como fase móvel (A) 5 mM formiato de 

amônio + 0,1% de ácido fórmico em água e (B) acetonitrila, sob uma vazão de 200 

μL.min-1.  

Um gradiente linear foi empregado de 10-60% de B em 30 min. O efluente da 

coluna foi dividido em 4 partes, sendo apenas uma parte enviada para a fonte de 

electrospray do espectrômetro de massas (Micro TOF-QII, Bruker Daltonics®), a qual 

foi operada em modo positivo (3500 V), full scan (varredura total de íons) e a 

identificação das moléculas foi realizadas com base no espectro de fragmentação 

dos íons (MS2).  

O espectrômetro de massas foi operado monitorando-se os íons de m/z 520 

para microcistina-RR e m/z 995 para microcistina-LR. Os demais parâmetros 

empregados para a fonte de íons foram: nitrogênio como gás de nebulização: 35 psi; 
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e gás de secagem: 5 L.min-1 a 200 °C. Argônio foi utilizado como gás de colisão 

(35%); conforme Carneiro, Dörr e colaboradores (2012).  

 

6.1.2.4 Desenvolvimento de metodologia analítica para separação cromatográfica de 

cianopeptídeos e microcistinas e purificação das moléculas de interesse 

Após a identificação dos cianopeptídeos e cianotoxinas presentes no extrato 

da linhagem LTPNA 08, foram realizados testes para verificar qual a condição 

cromatográfica promoveria a melhor separação dos picos das moléculas de 

interesse, para posterior isolamento e purificação de frações dessas moléculas.  

Para isso, foi utilizado o sistema de HPLC-DAD (Shimadzu®) contendo os 

seguintes componentes: controladora CBM-20A, Bomba 1 LC-20AT, Auto injetor 

SIL-10AC e detector SPD-M20A. Para todos os testes, a separação cromatográfica 

foi realizada em coluna analítica Luna C18 (2) (250 mm x 4,6 mm; 5 µm; 

Phenomenex®), com uma vazão de 0,7 mL.min-1. Utilizou-se o extrato metanólico 

(90%, bruto) da linhagem LTPNA 08, com volumes de injeção de 10 µL. 

Foram testados três métodos com fases móveis diferentes: 

1) (A) H2O + TFA (0,05%) pH: 2,12 e (B) MeOH + TFA (0,05%) pH: 1,0; 

2) (A) H2O + TFA (0,05%) pH: 2,12 e (B) ACN + TFA (0,05%) pH: 1,0; 

3) (A) H2O + TFA (0,05%) pH: 2,12 e (B) MeOH + TFA (0,05%) : ACN (80:20, 

v/v) pH: 1,0. 

 

Posteriormente, foram realizados testes modificando somente a concentração 

da fase móvel B. Para isso, o método de escolha foi o (3), onde a fase móvel foi 

composta por: (A) H2O + TFA (0,05%) pH: 2,12 e (B) MeOH + TFA (0,05%) : ACN 

(80:20, v/v) pH: 1,0. Foram testados os gradientes com as seguintes concentrações: 

55%, 60% e 65% de B. O tempo de corrida empregado foi de 0-65 min, variando 

estas condições. Os cromatogramas gerados foram monitorados com detecção em 

238 nm para microcistinas e 277 nm para os cianopeptídeos. 
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6.1.2.5 Teste de extração dos cianopeptídeos e microcistinas e concentração dos 

analitos de interesse da amostra 

Após o desenvolvimento do método que promoveria a melhor separação dos 

picos de interesse, realizaram-se testes de extração (em triplicata) e purificação dos 

analitos de interesse, para diminuir a complexidade da amostra. O solvente extrator 

testado foi metanol nas concentrações de 20%, 50% e 90%.  

Em aproximadamente 25 mg de biomassa seca da linhagem LTPNA 08 foram 

adicionados 500 µL de solução de MeOH para cada uma das concentrações 

testadas: solução metanólica de 20%, 50% e 90%, em triplicata.  

O material foi agitado em vórtex, sonicado em banho de ultrassom por 10 min 

e submetido à agitação magnética por 15 min. Posteriormente, o material foi 

centrifugado a 3.000 g, 4°C, por 20 min. Os sobrenadantes foram recolhidos e 

filtrados em filtros de nylon (0,45 μm) e acondicionados em vials, para análise 

cromatográfica.  

Aliado a isso, também foi verificado quantos ciclos de extração com o 

solvente metanólico seria necessário para o esgotamento da biomassa e, desta 

forma, extração máxima dos analitos de interesse. Foram testadas as repetições do 

processo de extração 2 e 3 vezes, com solução de metanol na concentração de 

50%. 

Para o teste de purificação da amostra, foi realizada a extração do tipo 

líquido-líquido com o solvente acetato de etila para remoção de pigmentos apolares 

(clorofilas e carotenóides).  

Em aproximadamente de 200 mg de biomassa seca foram adicionados 10 mL 

de MeOH 50%. Em seguida a amostra foi agitada em vórtex, sonicada em banho de 

ultrassom por 10 min e submetido à agitação magnética por 15 min. Seguidamente, 

o material foi centrifugado a 3.000 g por 5 min com temperatura controlada de 20 °C. 

Os sobrenadantes foram recolhidos em um balão de fundo redondo de capacidade 

de 100 mL. A biomassa remanescente foi submetida novamente ao mesmo 

processo de extração (2 x). 

Após este procedimento, o sobrenadante metanólico final proveniente da 

extração foi seco em rotaevaporador, com pressão de 130 mBar, temperatura da 

água 40 °C e rotação de 160 rpm, durante 20 min. Em seguida, a fração aquosa 
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remanescente foi submetida a uma extração do tipo líquido-líquido com 10 mL de 

acetato de etila, para a remoção dos pigmentos. O material foi agitado com cuidado, 

com auxílio de uma pipeta Pasteur, evitando o desenvolvimento de emulsão entre as 

duas fases. A seguir, o material foi centrifugado a 3.000 g, a 4 °C, por 10 min. A 

fração aquosa foi coletada, sendo uma alíquota desta fração utilizada para o teste de 

purificação com extração em fase sólida (SPE) e o restante foi seco em speed-vac. 

A fração acetado foi seca sob fluxo de nitrogênio.  

O emprego da utilização dos dois tipos de secagem, speed-vac para a 

secagem da amostra aquosa e sob fluxo de nitrogênio para a fração acetato, foram 

adotados pelas características dos solventes. A fração acetato evapora rapidamente 

sob fluxo de nitrogênio, já o solvente aquoso, necessita de vácuo para a sua 

evaporação e concentração.   

Após a secagem total das frações aquosa e acetato, ambas foram 

ressuspendidas em cerca de 1 mL da solução  de água 45% e MeOH:ACN (80:20, 

v/v) 55%, sendo esta a mesma composição da fase móvel utilizada no sistema de 

cromatografia. Em seguida, esta fração de 1 mL foi transferida para um vail para 

analise cromatográfica.  

Também foi realizado um teste de purificação do material com a utilização da 

extração em fase sólida (SPE, do inglês, solid phase extraction), empregado para a 

remoção de compostos polares presentes na amostra, desta forma diminuindo os 

interferentes, como por exemplo, os sais presentes no meio ASM-1, utilizado no 

cultivo da linhagem.  

Foram utilizados cartuchos Sep-Pak® C18 de 50 mg. Os cartuchos foram 

condicionados com: 5 mL de MeOH 100%, 5 mL de H2O, 5 mL da amostra (fração 

aquosa), 5 mL de H2O, 5 mL de MeOH 10% até a secagem completa do cartucho e 

eluído com 5 mL de MeOH 100%, onde esta última fração foi recolhida e seca sob 

fluxo de nitrogênio. O material seco foi ressuspenso em 500 µL da solução de água 

45% e MeOH:ACN (80:20, v/v) 55%, e transferido para um vial para análise 

cromatográfica. 

Ao final de todos os testes de extração e purificação da amostra, as frações 

obtidas foram analisadas através do sistema de HPLC-DAD contendo os seguintes 

componentes: controladora CBM-20A, Bomba 1 LC-20AT, Auto injetor SIL-10AC e 
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detector SPD-M20A. A separação cromatográfica foi realizada em coluna analítica 

Luna C18 (2) (250 mm x 4,6 mm; 5 µm; Phenomenex®). As amostras foram 

analisadas com volumes de injeção de 10 µL. 

A condição empregada na análise foi: 0 - 0,1 min, 55% B; 0,1 – 45 min, 55% 

B; 45 – 46 min, 90% B; 46 – 48 min, 90% B; 48 – 49 min, 55% B; 49 – 65 min, 55% 

B. A fase móvel foi composta por: (A) H2O + TFA (0,05%) pH: 2,12 e (B) MeOH + 

TFA (0,05%) : ACN (80:20, v/v) pH: 1,0. Com uma vazão de 0,7 mL.min-1. Os 

cromatogramas gerados foram monitorados com detecção em 238 nm para 

microcistinas e 277 nm para os cianopeptídeos. 

 

6.1.2.6 Isolamento e purificação dos cianopeptídeos e cianotoxinas por 

cromatografia líquida semi-preparativa 

Após o desenvolvimento do método analítico ideal para a separação dos 

analitos de interesse e a realização de todos os testes para a extração e limpeza da 

amostra, as condições empregadas foram: extração da biomassa seca da linhagem 

LTPNA 08 com solução de metanol 50% (2x), seguido de purificação com a extração 

do tipo líquido-líquido com acetato de etila.  

Desta forma, a separação cromatográfica e a coleta dos picos foram 

realizadas utilizando o sistema de HPLC-DAD contendo os seguintes componentes: 

controladora CBM-20A, Bomba 1 LC-20AT, Auto injetor SIL-10AC e detector SPD-

M20A.  

Utilizou-se uma coluna semi-preparativa Luna C18 (2) (250 mm x 10,00 mm; 5 

µm; Phenomenex®) com pré-coluna semi-preparativa AJO-7270 (10 mm). A fase 

móvel foi composta por: (A) H2O + TFA (0,05%) pH: 2,12 e (B) MeOH + TFA (0,05%) 

: ACN (80:20, v/v) pH: 1,0, com uma vazão de 3.5 mL.min-1. O gradiente de análise 

foi: 0 - 0,1 min, 55% B; 0,1 – 45 min, 55% B; 45 – 46 min, 90% B; 46 – 48 min, 90% 

B; 48 – 49 min, 55% B; 49 – 65 min, 55% B.  

As coletas das frações dos cianopeptídeos e as cianotoxinas foram realizadas 

com auxílio do coletor automático de frações modelo FRC-10A, presente no sistema 

de HPLC (Shimadzu®). Ao final das coletas de todas as frações, o material foi seco 

em speed-vac, devido à proporção de fase móvel aquosa e metanólica presente na 

coleta das frações. 
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6.1.2.7 Confirmação das moléculas pós-isolamento por Cromatografia Líquida 

acoplada a Espectrometria de Massas  

 Após o processo de purificação das moléculas por cromatografia semi-

preparativa, as frações secas foram ressuspendidas em 200 µL de metanol 100%. 

Com isso, realizou-se uma análise por espectrometria de massas através de infusão 

direta do material em LC-MS, utilizando metanol 100% como veículo carreador, com 

o objetivo de confirmar a presença das moléculas nas frações obtidas após o 

isolamento e purificação. O espectrômetro de massas foi operado monitorando-se os 

íons de m/z 520 para Microcistina-RR, m/z 995 para Microcitina-LR, m/z 756 para 

Microginina 1 e m/z 770 para Microginina 2. Os demais parâmetros foram seguidos 

conforme descrito no item 6.1.2.3.  

 

6.1.2.8 Determinação da pureza e quantificação das frações de microcistinas por 

Cromatografia Líquida de Alta Eficiência com detector de arranjo de diodos  

6.1.2.8.1 Determinação da pureza das frações 

Cerca de 2 µL das amostras obtidas após a purificação, foram utilizadas para 

avaliação da pureza de cada uma das frações e quantificação das frações de 

microcistinas.  

As condições cromatográficas utilizadas foram: coluna analítica Luna C18 (2) 

(250 mm x 4,6 mm; 5 µm; Phenomenex®) e fase móvel (A) H2O + TFA (0,05%) pH: 

2,12 e (B) MeOH + TFA (0,05%) : ACN (80:20, v/v) pH: 1,0, na condição gradiente  0 

- 0,1 min, 55% B; 0,1 – 45 min, 55% B; 45 – 46 min, 90% B; 46 – 48 min, 90% B; 48 

– 49 min, 55% B; 49 – 65 min, 55% B, com uma vazão de 0,7 mL.min-1. Os 

cromatogramas gerados foram monitorados com detecção em 238 nm para 

microcistinas e 277 nm para os cianopeptídeos. 

O percentual de pureza das amostras foi determinado a partir da seguinte 

equação: 
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6.1.2.8.2 Quantificação das frações de microcistinas 

A quantificação das microcistinas MC-RR e MC-LR foi realizada por HPLC-

DAD, utilizando uma mistura de padrões comerciais das variantes de microcistina-

RR e microcistina-LR, na concentração de 5 µg.mL-1. A partir disso, realizou-se a 

injeção de volumes crescentes da mistura de padrões comerciais, para a obtenção 

da curva padrão, utilizando os seguintes volumes: 5 µL (0,025 µg), 10 µL (0,05 µg), 

50 µL (0,25 µg), 100 µL (0,5 µg) e 200 µL (1 µg). 

As frações de microcistinas foram diluídas 10 x com metanol 100% e 

analisadas em um volume de injeção de 5 µL. As condições cromatográficas 

utilizadas estão descritas no item 6.1.2.8.1.  

O cálculo utilizado para a quantificação das microcistinas foi baseado na 

equação da reta obtida com a curva de calibração gerado pelos padrões comerciais 

da mistura de microcistinas (MC-RR e MC-LR). Foi considerado o coeficiente de 

correlação linear de (R2)  ≥ 0,99. O resultado final foi expresso em µg. 

 

6.1.2.9 Quantificação da fração de cianopeptídeos por espectrofotometria  

Determinou-se a concentração da fração de cianopeptídeos por 

espectrofotometria, com a utilização da quantificação relativa ao aminoácido L-

tirosina (Sigma-Aldrich, apresentando ≥99% de pureza). A curva de calibração foi 

realizada com base na leitura de soluções de tirosina nas concentrações de 1 mM, 

0,4 mM, 0,1 mM e 0,01 mM em solução de NaOH 0,1 M. As leituras foram realizadas 

no comprimento de onda máximo da tirosina em solução em NaOH 0,1 M (máx 293 

nm). Utilizou-se água Milli-Q® como solução de referência e a solução de NaOH 0,1 

M como branco.  

A fração de cianopeptídeos seca obtida pós-isolamento foi ressuspendida em 

500 µL de MeOH 100%, onde 100 µL foram transferidos para um vial. Em seguida, 

este volume 100 µL da fração seco sob fluxo de nitrogênio. Após, a fração foi 

ressuspendida em 1 mL de NaOH 0,1 M e analisado em espectrofotômetro no 

comprimento de onda máximo da tirosina de máx 293 nm. A leitura da fração de 

cianopeptídeos foi realizada em triplicata e a média das absorbâncias foi utilizada 

para o cálculo de concentração, de acordo com a equação da reta gerada com a 

curva de calibração do padrão de tirosina. 
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O cálculo utilizado para a quantificação relativa da microginina foi baseado na 

equação da reta obtida com a curva de calibração gerado pelo padrão de tirosina. 

Considerou-se o coeficiente de correlação linear de (R2)  ≥ 0,99. O resultado final foi 

expresso em µg de cianopeptídeo em equivalentes de tirosina. 

 

6.1.2.10 Rendimento do processo de purificação das frações de cianopeptídeos e 

microcistinas 

Após a quantificação das frações de cianopeptídeo, microcistina-RR e 

microcistina-LR, foi possível estimar o percentual de rendimento do processo 

purificação de cada umas das moléculas. 

O percentual de rendimento das amostras foi determinado a partir da seguinte 

equação: 

 

6.1.2.11 Determinação da inibição da Enzima de Conversão da Angiotensina in vitro  

A inibição da atividade da enzima de conversão da angiotensina (ECA) 

(EC 3.4.15.1) foi determinada por fluorimetria, utilizando Z-Phe-His-Leu (ZPhe-HL) 

como substrato. As análises foram gentilmente realizadas em colaboração com a 

Prof. Dra. Dulce Elena Casarini do Departamento de Medicina, Disciplina de 

Nefrologia da Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP. 

O preparo das soluções-estoque das frações de microgininas e microcistina-

LR testadas, procedeu-se nas concentrações de 100 nM, 50 μM e 5 μM, diluídas 

com tampão borato 0,05 M (pH 8,0). Em seguida, realizou-se uma pré-incubação (30 

min a temperatura controlada de 37 °C, em tubos de ensaio de vidro) utilizando-se 

10 µL de 1 mU.mL-1, com os possíveis inibidores: fração de microgininas, fração MC-

LR, padrão comercial MC-LR e captopril; testados nas concentrações de 12.5 nM, 

25 nM, 50 nM, 0.5 µM, 1 µM e 10 µM,  sendo que para cada amostra ensaiada, 

também foi realizada uma amostra branca.  

Após a etapa de pré-incubação, foram adicionados 200 µL do substrato Z-

Phe-His-Leu (ZPhe-HL) (1 mM) e as amostras foram incubadas novamente por 10 

min a temperatura controlada de 37 °C. Em seguida, foram adicionados 1,5 mL de 

http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero_EC
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NaOH 0,28 M e 500 L do ortoftaldialdeído (20 mg.mL-1, em metanol). O dipeptídeo 

His-Leu liberado foi acoplado ao marcador fluorescente, sendo a reação fluorimétrica 

interrompida, após 10 minutos, pela adição de 200 L HCl 3N. Em seguida, as 

amostras foram pipetadas em placa de 96 poços. A leitura da fluorescência foi 

realizada no leitor de placas da marca Tecan Infinite® 200 PRO com software i-

control®, onde foram monitoradas em Excitação 360 nm e Emissão 465 nm. 

Por motivos de sigilo do laboratório, não foram cedidas as equações utilizadas 

para os cálculos de atividade. Os resultados liberados foram expressos em mU.mL-1. 

Com isso, realizaram-se os cálculos para determinação do percentual de atividade e 

inibição da ECA. 

Para determinar o percentual de atividade residual, utilizou-se a seguinte 

equação:  

 

Para determinar o percentual de inibição, utilizou-se a seguinte equação: 

 

6.1.2.12 Determinação da inibição da enzima Aminopeptidase M in vitro 

A inibição da atividade da enzima aminopeptidase M foi determinada através 

de técnica espectrofotométrica, utilizando a aminopeptidase M comercial (EC 

3.4.11.2) purificada de rim de porco (Sigma Aldrich®). As análises foram gentilmente 

realizadas em colaboração com a Profa. Dra. Clélia Ferreira Terra do Laboratório de 

Bioquímica  e Biologia Molecular de Insetos, Departamento de Bioquímica do 

Instituto de Química da Universidade de São Paulo. 

Realizou-se uma pré-incubação de 30 minutos com temperatura controlada 

de 30 °C, de 5 µL da enzima aminopeptidase M comercial (1 mU.mL-1) juntamente 

com a fração de microgininas, nas concentrações de 0,2 µM; 0,5 µM; 1 µM; 2 µM; 4 

µM, 10 µM e 20 µM. Para cada uma das concentrações testadas foi realizada 

também o ensaio somente com a enzima comercial e com o inibidor positivo da 

enzima, sendo utilizado a amastatina comercial na concentração de 1 µM. O volume 

final de reação foi de 75 µL, para isso os volumes foram ajustados com água Milli-Q® 
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e tampão borato 0,1 M, pH 8,0 de acordo com os volumes das amostras nas 

concentrações testadas.  

Também foi realizado um ensaio com a fração de microcistinas (MC-LR) nas 

concentrações de 10 µM, 20 µM, 70 µM e 110 µM, utilizando a metade dos volumes, 

com 2,5 µL da enzima aminopeptidase M comercial (1 mU.mL-1) e 15 µL de 

substrato, porém com um tempo maior de ensaio, sendo a reação interrompida a 

cada 30 minutos, em um tempo total de 2 horas. Para cada uma das concentrações 

testadas foi realizada também o ensaio somente com a enzima comercial e com o 

inibidor positivo da enzima, amastatina comercial na concentração de 1 µM, em um 

volume final de reação de 50 µL.  

Transcorridos os 30 min de pré-incubação, foram adicionados 30 µL e 15 µL 

de substrato L-leucina-ρ-nitroanilida na concentração de 1,2 mM, para o ensaio com 

a fração de microgininas e MC-LR, respectivamente. Desta forma, determinou-se a 

cinética de inibição da enzima, sendo a reação interrompida com a adição de 25 µL 

de solução de ácido acético 30%. 

Para a obtenção do fator utilizado para o cálculo de atividade específica, foi 

realizada uma curva padrão com o produto da reação (ρ-nitroanilida 1 mM), obtendo-

se a inclinação da reta. 

A leitura da absorbância foi realizada no comprimento de onda de 410 nm, 

realizada no leitor de placas de 96 poços, da marca Spectra Max M2 – Molecular 

Devices® com software Soft Max Pro® versão 5.3. 

Após a leitura das amostras, foram realizados os cálculos de atividade 

residual em mU.mL-1, percentual de atividade e inibição, de acordo com as equações 

abaixo.  

 

Onde: o coeficiente angular é dado pelo valor da inclinação da reta do ensaio;  

a diluição é dada pelo volume total do ensaio ÷ volume de enzima; 

volume de reação é dado pelo volume da enzima + inibidor + substrato; 
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 E por fim o fator é dado pelo coeficiente angular da curva de calibração do 

produto da reação (ρ-nitroanilida), onde o fator é 1 ÷ coeficiente angular da curva de 

calibração. 

Para determinar o percentual de atividade, utilizou-se a seguinte equação:  

 

Para determinar o percentual de inibição, utilizou-se a seguinte equação: 
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66..22  RREESSUULLTTAADDOOSS    

  

6.2.1 Identificação das moléculas presentes no extrato da linhagem LTPNA 08 

(Microcystis sp.) 

 

6.2.1.1 Análise do extrato por Cromatografia Líquida de Alta Eficiência com detector 

de arranjo de diodos  

 Conforme ilustra a figura 18, após a análise cromatográfica do extrato da 

linhagem LTPNA 08, pode-se observar a presença das microcistinas MC-RR e MC-

LR, além de outros dois picos entre as duas cianotoxinas (indicados com uma elipse 

vermelha). A figura 19 mostra o espectro de absorção dos picos encontrados. A 

figura 19 A apresenta o espectro de absorção característico da microcistina-RR, 

porém na figura 19 B mostra o espectro de absorção da microcistina-LR com a 

coeluição e mistura de alguma outra molécula presente no extrato, já que seu 

espectro de absorção não se mostra característico.   

 

 

Figura 18 Cromatograma obtido na análise por HPLC-DAD de extrato bruto da linhagem LTPNA 08, 

mostrando a presença das microcistinas (MC-RR e MC-LR) e de outros dois picos (indicados em 

vermelho). O cromatograma gerado foi monitorado em um comprimento de onda de 238 nm. A fase 

móvel utilizada foi: (A) H20+TFA (0,05%) e (B)  MeOH 100%, gradiente linear 0-30 minutos, 50% B. 
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Figura 19 Espectros de absorção (UV) obtidos no cromatograma da figura 18. A. O espectro mostra o 

espectro de absorção característico da microcistina-RR, apresentando absorção máxima em 237 nm. 

B. O espectro mostra a coeluição da molécula microcistina-LR com outras moléculas que estariam 

saindo em tempos de retenção anteriores. 

 

6.2.1.2 Confirmação da produção de microcistinas e cianopeptídeos por 

Cromatografia líquida acoplada a espectrometria de massas 

Após a análise por HPLC-DAD do cromatograma presente na figura 18, o 

extrato bruto da linhagem LTPNA 08 foi analisado por LC-MS, a fim de identificar as 

moléculas presentes na amostra e que estariam coeluindo com a microcistina-LR, 

além dos outros 2 picos presentes nos tempos de retenção anteriores.  

A figura 20 apresenta o espectro de massas obtido do extrato da linhagem 

LTPNA 08 após a análise por LC-MS no modo full scan. Pôde-se observar a 

presença das duas variantes de microcistinas MC-RR e MC-LR, indicadas nas setas, 

onde fica evidente a maior concentração de MC-RR e em menor proporção a MC-

LR. Além disso, outros 3 picos indicados no cromatograma (elipse vermelha), foram 

observados entre as duas variantes de microcistinas. 
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Figura 20 Espectro de massas full scan, para o extrato bruto da linhagem LTPNA 08. Pode-se 

observar a presença dos picos de microcistina-RR e microcistina-LR, indicados com as setas. A 

elipse indica a presença de outros três picos de moléculas presentes no extrato. 

 

  

A figura 21 apresenta o espectro de massas (MS2) do íon de m/z 519,7911 

para a molécula de microcistina-RR, no tempo de retenção 15,2 – 15,4 minutos. A 

MC-RR possui dupla carga, por apresentar em sua estrutura duas moléculas de 

argininas. A microcistina-RR possui uma massa total de 1038, porém, é identificada 

em uma m/z de 519,7911, no modo positivo, houve o ganho de um próton (M+2H)2+, 

resultando em uma m/z de 520. 

 Além disso, a m/z é apresentada com quatro casas após a vírgula, indicando 

que o equipamento utilizado para a identificação das moléculas é de alta resolução. 
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Figura 21 Espectro de massas em MS
2
 do íon de m/z 519 para a molécula de microcistina-RR, 

presente no tempo de retenção de 15,2 minutos. O espectro foi obtido por electrospray no modo 

positivo em ion trap. A fragmentação característica do íon (M+2H)
2+

 pode ser vista identificada com o 

losango azul. 

  

A figura 22 apresenta o espectro de massas de uma molécula presente no 

extrato da linhagem LTPNA 08, no tempo de retenção 16,7-17,0 minutos.   

Até este momento, não foi possível a identificação da estrutura deste 

composto, assim nomeado de molécula desconhecida. O mesmo foi identificado 

com uma m/z de 583,1914. Possivelmente, seja um cianopeptídeo, porém, para a 

correta identificação desta molécula, necessita-se de testes adicionais. A 

fragmentação característica do íon (M+H)+ pode ser vista identificada com o losango 

azul. 
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Figura 22 Espectro de massas em MS
2
 do íon de m/z 583, 1914 para a molécula denominada 

desconhecida, presente no tempo de retenção de 16,7 minutos. O espectro foi obtido por electrospray 

no modo positivo em ion trap. A fragmentação característica do íon (M+H)
+
 pode ser vista identificada 

com o losango azul. 

 A figura 23 mostra o espectro de massas MS2, mostrando a fragmentação dos 

íons da molécula identificada com m/z de 756,52, presente no tempo de retenção 

17,6-17,8 minutos. Com isso, foi possível a identificação desta molécula como sendo 

um cianopeptídeo pertencente ao grupo das microgininas, nomeada de microginina 

1. 

 

Figura 23 Espectro de massas em MS
2
 do íon de m/z 756,52 para a molécula identificada como 

microginina 1, presente no tempo de retenção de 17,6 minutos. O espectro foi obtido por electrospray 
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no modo positivo em ion trap.  A fragmentação característica do íon (M+H)
+
 pode ser vista identificada 

com o losango azul. 

 

A figura 24 apresenta o espectro de massas MS2 mostrando a fragmentação 

dos íons da molécula identificada com m/z de 770,4702, presente no tempo de 

retenção 19,8 – 20,2 minutos. Com isso, foi possível a identificação desta molécula 

como sendo um cianopeptídeo pertencente ao grupo das microgininas, nomeada de 

microginina 2. 

 

 

Figura 24 Espectro de massas em MS
2
 do íon de m/z 770 para a molécula identificada como 

microginina 2, presente no tempo de retenção de 19,8 minutos. O espectro foi obtido por electrospray 

no modo positivo em ion trap.  A fragmentação característica do íon (M+H)
+
 pode ser vista identificada 

com o losango azul. 

 

Por fim, a última molécula identificada foi a microcistina-LR, presente no 

espectro de massas MS2 da figura 25. Esta microcistina-LR foi identificada com uma 

m/z de 994,5, no tempo de retenção 26,6-27,3 minutos. Porém, como a identificação 

foi realizada pelo modo positivo, houve o ganho de um próton (M+H)+, resultando em 

uma m/z de 995,5.  
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Figura 25 Espectro de massas em MS
2
 do íon de m/z 995,5 para a molécula de microcistina-LR, 

presente no tempo de retenção de 26,6 – 27,3 minutos. O espectro foi obtido por electrospray no 

modo positivo em ion trap. A fragmentação característica do íon (M+H)
+
 pode ser vista identificada 

com o losango azul. 

 

6.2.2 Desenvolvimento de metodologia analítica para separação cromatográfica de 

cianopeptídeos e microcistinas e purificação das moléculas de interesse 

  

Foram testadas três condições analíticas, objetivando verificar qual condição 

promoveria a melhor separação das moléculas de interesse para coleta dos picos e 

obtenção de frações das moléculas. 

Condições testadas: 

1) (A) H2O + TFA (0,05%) pH: 2,12 e (B) MeOH + TFA (0,05%) pH: 1,0; 

2) (A) H2O + TFA (0,05%) pH: 2,12 e (B) ACN + TFA (0,05%) pH: 1,0; 

3) (A) H2O + TFA (0,05%) pH: 2,12 e (B) MeOH + TFA (0,05%) : ACN (80:20, 

v/v) pH: 1,0.  

 

Conforme mostra a figura 26, foi possível observar que na condição 1, fez 

com que os picos das moléculas ficassem no final da corrida cromatográfica, além, 

disso, houve coeluição dos picos de microcistina-LR (3) e microgininas (4).  
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A condição 2 testada, fez com que os picos das moléculas ficassem no início 

da corrida. Também foi possível observar, que houve a coeluição dos picos e a 

inversão da saída das moléculas, sendo que o pico (3) se mostrou das microgininas 

e o pico (4) de microcistina-LR. 

 O terceiro e último método testado, foi utilizando como fase móvel B, a 

mistura de MeOH + TFA (0,05%):ACN, na proporção de 80:20 (v/v). Esta condição 

mostrou-se com boa resolução cromatográfica, onde foi possível verificar a 

separação eficiente dos picos das quatro moléculas.  

Todos os métodos testados promoveram a coeluição das duas variantes de 

microgininas em um mesmo pico. Portanto, este pico de microgininas foi purificado e 

ao final do processo, foi possível a obtenção de uma fração de microgininas 

contendo as duas variantes (microginina 1 e 2). 
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Figura 26 Cromatogramas do extrato bruto da linhagem LTPNA 08, obtidos após os testes dos 

métodos utilizados. Métodos: 1) (A) H2O + TFA (0,05%) pH: 2,12 e (B) MeOH + TFA (0,05%) pH: 1,0; 

2) (A) H2O + TFA (0,05%) pH: 2,12 e (B) ACN + TFA (0,05%) pH: 1,0 e 3) (A) H2O + TFA (0,05%) pH: 

2,12 e (B) MeOH + TFA (0,05%) : ACN (80:20, v/v) pH: 1,0. O método 1 e 2 não se mostraram 

eficientes para a separação dos picos das moléculas de interesse (microcistina-RR (MC-RR), 

desconhecido, microcistina-LR (MC-LR) e microgininas (MG)). A condição 3 foi o método de escolha, 

pois esta promoveu a total separação das moléculas. 
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Posteriormente, foram realizados testes modificando somente a concentração 

da fase móvel B, dessa forma objetivando melhorar a separação dos picos. Para 

isso, o método de escolha foi o método 3, onde a fase móvel foi composta por: (A) 

H2O + TFA (0,05%) pH: 2,12 e (B) MeOH + TFA (0,05%) : ACN (80:20, v/v) pH: 1,0. 

 Foram testados os gradientes com as seguintes concentrações: 55%, 60% e 

65% da fase móvel B. O tempo de corrida empregado foi de 0-65 min, variando 

estas condições.  

Conforme mostra o cromatograma da figura 27, na condição de 55% de fase 

móvel B, possibilitou a separação efetiva de quatro moléculas, sendo elas: (1) 

microcistina-RR, (2) desconhecido, (3) microcistina-LR e (4) microgininas. A figura 

28 apresenta os espectros de absorção dos picos presentes no cromatograma da 

figura 27, indicando também a pureza de cada pico nesta condição, fornecido pelo 

software LCsolution® utilizado no equipamento de HPLC (Shimadzu®) e o tempo de 

retenção de cada uma das quarto moléculas. 

 

 

Figura 27 Cromatograma obtido do extrato bruto da linhagem LTPNA 08, na condição gradiente de 

55% de B. Os picos apontados na figura são: 1 – Microcistina-RR, 2 – Desconhecido, 3 – 

Microcistina-LR , 4 – Microgininas. 
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Figura 28 Espectros de absorção e pureza dos picos obtidos no cromatograma da figura 29, na 

condição de 55% de B. A. Apresenta os espectros de absorção dos picos das moléculas 1 – 

Microcistina-RR, 2 – Desconhecido, 3 – Microcistina-LR , 4 – Microgininas, com seus respectivos 

tempos de retenção. B. Mostra a pureza apresentada de cada um dos 4 picos. Quanto mais próximo 

de 1, maior é a pureza do pico da molécula. 

 

A figura 29 apresenta o cromatograma obtido após o teste da condição 

gradiente utilizando 60% da fase móvel B. Esta condição mostrou-se ineficiente, pois 

houve a coeluição do pico 1 (Microcistina-RR) com outras moléculas presentes no 

início da corrida cromatográfica.  
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Figura 29 Cromatograma obtido do extrato bruto da linhagem LTPNA 08, na condição gradiente de 

60% de B. Os picos apontados na figura são: 1 – microcistina-RR, 2 – desconhecido, 3 – microcistina-

LR , 4 – microgininas. 

O conforme mostra a figura 30, o teste com a condição gradiente de 65% da 

fase móvel B também se mostrou ineficiente para a coleta dos picos, pois houve a 

coeluição dos picos 1 e 2 (microcistina-RR e de um pico desconhecido).  

Este pico nomeado como desconhecido, possivelmente é um contaminante 

que apresentava tempo de retenção próximo ao tempo de retenção da microcistina-

RR, no início da corrida cromatográfica. Dessa forma, devido à mudança da 

concentração da fase móvel, este pico apareceu em um tempo de retenção após a 

molécula de microcistina-RR. Além disso, os picos 4 e 5, de microcistina-LR e 

microginina também apresentaram coeluição, conforme pode ser observado na 

figura 30. 
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Figura 30 Cromatograma obtido do extrato bruto da linhagem LTPNA 08, na condição gradiente de 

65% de B. Os picos apontados na figura são: 1 – Microcistina-RR, 2- pico desconhecido, 3 – 

Desconhecido, 4– Microcistina-LR  e 5- Microgininas. 

 

6.2.3 Teste das extrações das moléculas de interesse e purificação da amostra 

 

Após o desenvolvimento do método que promoveria a melhor separação dos 

picos de interesse, realizaram-se testes de extração e limpeza, desta forma, 

diminuindo a complexidade da minha amostra. O solvente extrator utilizado foi 

metanol nas concentrações de 20%, 50% e 90%.  

O gráfico de barras presente na figura 31 mostra a área do pico das 

moléculas: microcistina-RR, desconhecido, microgininas e microcistina-LR, extraídas 

com os solventes metanólicos nas concentrações de: 90%, 50% e 20%.  

Dessa forma, pode-se observar que quando utilizado o solvente MeOH 90% 

ele extrai com uma maior área os picos de todas as moléculas, porém é extraído 

também uma maior concentração de pigmentos apolares, como clorofila e 

carotenóides, que se mostraria em desvantagem em um processo de purificação das  

moléculas.  

Quando analisada a utilização do solvente MeOH 20%, este também se 

mostra insuficiente para a extração, já que estrai com menor área todos os picos das 

moléculas. A extração com solvente MeOH 50% foi a condição que melhor se 
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apresentou, visto que extrai com eficiência os picos de microgininas e microcistinas 

com menor proporção de pigmentos. 

 

 

Figura 31 Gráfico de barras mostrando a área do pico das moléculas: Microcistina-RR, Desconhecido, 

Microgininas e Microcistina-LR, extraídas com os solventes metanólicos nas concentrações de: 90%, 

50% e 20%. As barras indicam o desvio padrão das médias (n=3). 

 

Também foram realizados testes para verificar qual o número de extrações 

que seriam necessárias para o esgotamento da amostra. A figura 32 A, apresenta o 

cromatograma do extrato obtido após 3 extrações com MeOH 50%. Nota-se que 

após a terceira extração com solvente metanólico a biomassa já havia sido 

esgotada, com a completa extração das moléculas de microcistinas e microgininas, 

restando somente um pico com baixa intensidade da molécula desconhecida, 

indicada na figura (pico 1). A figura 32 B, mostra o espectro de absorção do pico 1 

da molécula desconhecida, remanescente, após a terceira extração.  

Desta forma, a escolha do melhor método para extração da biomassa com 

maior rendimento é a condição de extração 2 vezes com MeOH 50%. 
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Figura 32 A. Cromatograma obtido do extrato de LTPNA 08 após 3 extrações com MeOH 50%, 

mostrando o pico 1 como a molécula desconhecida. B. Espectro de absorção do pico da molécula 

desconhecida.  

  

A figura 33 apresenta o cromatograma da análise da fração acetato. Esta 

fração foi obtida após a extração do tipo líquido-líquido com o solvente acetato de 

etila da fração aquosa para a remoção de pigmentos e compostos apolares. Com 

isso, é possível observar que esta extração ainda remove os compostos de 

interesse, como as microgininas, porém com pouca intensidade do pico, conforme 

indicado no cromatograma (pico 2). O pico 1 mostra a molécula desconhecida, 

indicando que ela também é removida com esta extração com acetato de etila. Ao 

lado, a figura mostra os espectros de absorção das duas moléculas: 1- 

desconhecido e 2- microgininas e os seus respectivos tempos de retenção. 
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Figura 33 Cromatograma mostrando com a análise da fração acetato, após a extração líquido-líquido 

com acetato de etila. O pico 1 é a molécula desconhecida e o pico2, com menor intensidade, é da 

molécula de microginina. Ao lado, mostra os espectros de absorção de cada um dos picos 1 

(desconhecido) e 2 (microginina).   

 

O cromatograma apresentado na figura 34 mostra o extrato da linhagem 

LTPNA 08 após a extração em fase sólida (SPE), utilizada para purificar a mostra, 

removendo compostos apolares. Os picos indicados são: 1- microcistina-RR, 2- 

desconhecido, 3-microcistina-LR e 4- microginina. Apesar da baixa intensidade dos 

picos, este passo de extração com SPE não se mostrou rentável, visto que houve 

perda dos analitos, o que resultaria em baixo rendimento. 

 A figura 35 apresenta os espectros de absorção dos picos das moléculas 

presentes no cromatograma da figura 34, sendo estes: 1- microcistina-RR, 2- 

desconhecido, 3- microcistina-LR e 4- microginina. 

 

Figura 34 Cromatograma obtido do extrato de LTPNA 08 com MeOH 50% após o procedimento de 

extração em fase sólida (SPE), condição isocrática 55% B e volume de injeção de 5 µL. Os picos 

mostram: 1 – Microcistina-RR, 2 – Desconhecido, 3 – Microcistina-LR, 4 – Microginina.  
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Figura 35 Espectros de espectros de absorção dos picos das moléculas presentes no cromatograma 

da figura 34 (1- microcistina-RR, 2- desconhecido, 3-microcistina-LR e 4- microginina). 

 

Desta forma, após o desenvolvimento da metodologia que se mostrou 

eficiente para a separação dos picos das moléculas para purificação das frações, foi 

a utilização condição gradiente de 55% de B, com o uso da fase móvel composta 

por: (A) H2O + TFA (0,05%) pH: 2,12 e (B) MeOH + TFA (0,05%) : ACN (80:20, v/v) 

pH: 1,0. 

Ao final de todos os testes de extração da biomassa da linhagem LTPNA 08, 

a condição que se mostrou eficiente foi a extração com metanol 50% (2x), seguido 

de purificação com extração líquido-líquido com o solvente orgânico acetato de etila, 

para a remoção dos pigmentos apolares.  

A figura 36 apresenta o cromatograma obtido do extrato da linhagem LTPNA 

08, após a extração com MeOH 50% (2x), seguido de extração líquido-líquido com 

acetato de etila. As setas indicadas no cromatograma mostram os picos das 

moléculas: 1 – Microcistina-RR, 2 – Desconhecido, 3 – Microcistina-LR , 4 – 

Microginina. A condição gradiente utilizada foi 55% B, volume de injeção de 400 µL, 

coluna semi-preparativa, tempo de corrida de 65 minutos.  

As bandas indicadas em verde claro e azul claro mostram as frações 

coletadas com auxílio do coletor automático de frações modelo FRC-10A, presente 

no sistema de HPLC (Shimadzu®). As barras em azul escuro mostram as frações 

que foram isoladas de cada uma das moléculas de interesse.  
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Figura 36 Cromatograma obtido do extrato da linhagem LTPNA 08 com MeOH 50% (2x), seguido de 

extração líquido-líquido com acetato de etila. As setas indicadas no cromatograma mostram os picos 

das moléculas: 1 – Microcistina-RR, 2 – Desconhecido, 3 – Microcistina-LR , 4 – Microginina. As 

barras em azul escuro mostram as frações que foram isoladas.  

 

 

6.2.4 Confirmação das moléculas nas frações isoladas por Cromatografia líquida 

acoplada a espectrometria de massas 

 

 Após a etapa de isolamento e purificação, as frações obtidas foram 

analisadas por LC-MS, através de infusão direta, a fim de confirmar a presença das 

moléculas microcistina-RR, microcistina-LR e microgininas em cada uma das frações 

obtidas. 

A partir do espectro de massas apresentados na figura 37, pôde-se observar 

a presença da microcistina-LR, identificada com m/z 519,79.  
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Figura 37 Espectro de massas obtido por electrospray no modo positivo em ion trap, pós-isolamento 

da fração Microcistina-RR, indicado pela m/z 519,79. 

  

A figura 38 apresenta o espectro de massas obtido após análise da fração de 

microgininas. Pode-se observar a presença das duas variantes, tanto a Microginina 

1 (m/z 756,45), bem como a Microginina 2 (m/z 770,47). A figura 38 evidencia 

também a maior concentração da variante de microginina MG 2 em relação a MG 1 

na fração obtida pós-isolamento.  

O espectro de massas da fração de Microcistina-RR é apresentado na figura 

39.  

 

 

Figura 38 Espectro de massas obtido por electrospray no modo positivo em ion trap, pós-isolamento 

da fração de microginina, indicado pela m/z 756,4507, relativo a microginina 1 e m/z 770,4671, 

relativo a microginina 2. 
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Figura 39 Espectro de massas obtido por electrospray no modo positivo em ion trap, pós-isolamento 

da fração Microcistina-LR, indicado pela m/z 995,5532. 

 

6.2.5 Determinação da pureza das frações e quantificação das microcistinas por 

Cromatografia Líquida de Alta Eficiência com detector de arranjo de diodos 

 

6.2.5.1 Determinação da pureza das frações isoladas 

Após a obtenção das frações isoladas, foi realizada a análise para a 

determinação da pureza por HPLC-DAD, a partir da área do pico de cada uma das 

moléculas. O cálculo utilizado para determinar o percentual de pureza está descrito 

no item 6.1.2.8.1.  

A tabela 3 mostra o percentual de pureza encontrado para cada uma das 

frações. Pode-se observar que ao final do processo de isolamento e purificação, foi 

possível a obtenção de frações com elevados graus de pureza. 

 

Tabela 3. Percentual de pureza das frações obtidas após a etapa de purificação.  

Frações  Pureza da amostra (%) 

Microgininas 71,08% 

Microcistina-RR 86,1%, 

Desconhecido 92,4% 

Microcistina-LR 97,9% 
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A figura 40 apresenta o cromatograma e o espectro de absorção do pico da 

fração de microcistina-RR, obtido após o isolamento. O percentual de pureza obtido 

para esta fração foi de 86,1% 

 

Figura 40 A. Cromatograma obtido por HPLC-DAD após o isolamento e coleta do pico referente à 

fração de Microcistina-RR. B. Espectro de absorção da microcistina-RR, no tempo de retenção de 

12,26 min. 

 

Os cromatogramas e espectros de absorção presentes nas figuras 41 e 42 

apresentam os picos das frações obtidas após o isolamento das moléculas 

desconhecida e MC-LR, respectivamente. Ambas as frações obtidas das moléculas 

apresentaram elevado grau de pureza, com 92,3% para a fração da molécula 

desconhecida e 97,9% para a fração da molécula de microcistina-LR, conforme 

apresentado na tabela 3. 

 

Figura 41 A. Cromatograma obtido por HPLC-DAD após o isolamento e coleta do pico referente à 

fração da molécula desconhecida. B. Espectro de absorção da molécula desconhecida no tempo de 

retenção de 20,47 min. 
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Figura 42 A. Cromatograma obtido por HPLC-DAD após o isolamento e coleta do pico referente à 

fração da Microcistina-LR. B. Espectro de absorção da microcistina-LR, no tempo de retenção de 

33,12 min. 

 

A figura 43 apresenta o cromatograma e espectro de absorção da fração de 

microgininas. Esta fração apresentou 71,08% de pureza, conforme a tabela 3. Com 

isso, foi possível constatar que o principal contaminante desta fração é a 

microcistina-LR, representando 18,77% de impureza presente na fração. 

 

 

Figura 43 A. Cromatograma obtido após o isolamento da fração de Microgininas. Pode-se observar 

uma contaminação com a Microcistina-LR. B. Espectro de absorção da MC-LR. C. Espectro de 

absorção da molécula microginina. 

 

6.2.5.2 Quantificação das frações de microcistinas por Cromatografia Líquida de Alta 

Eficiência com detector de arranjo de diodos  

 A quantificação das microcistinas MC-RR e MC-LR foi realizada por HPLC-

DAD, conforme o método descrito no item 6.1.2.8.2. Foram realizados injeções com 

volumes crescentes da mistura dos padrões comerciais das duas variantes de 
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microcistinas, MC-RR e MC-LR. A partir disso, foi calculada a massa absoluta das 

duas frações de microcistinas, de acordo com as equações da reta de cada uma das 

variantes. 

A figura 44 A apresenta o gráfico com a equação da reta obtida na curva de 

calibração da microcistina-RR (y=141988x-84350), com o coeficiente de correlação 

linear (R2) de 0,9948. A figura 44 B apresenta o gráfico com a equação da reta 

obtida na curva de calibração da microcistina-LR (y=140511x-919008), com o 

coeficiente de correlação linear (R2) de 0,996.  

 

Figura 44 Representação gráfica das curavas de calibração obtida após a análise da mistura de 

padrões das duas variantes de microcistinas (MC-RR e MC-LR) por HPLC-DAD. A. Microcistina-RR, 

com R
2
 de 0,9948. B. Microcistina-LR, com R

2
 de 0,996. 

 

Após o cálculo, foi possível a obtenção de uma fração da variante de 

microcistina-RR contendo uma massa de 819 µg e uma fração da variante de 

microcistina-LR contendo uma massa de 476,7 µg. 

  

6.2.6 Quantificação da fração de microginina por espectrofotometria 

A quantificação da fração de microgininas foi realizada através da 

quantificação por equivalentes de tirosina, com a leitura das absorbâncias das 

soluções do padrão comercial de L-tirosina por espectrofotometria.  A tabela 4 

apresenta a leitura das absorbâncias das soluções de L-tirosina utilizadas para a 

confecção da curva de calibração, com as soluções de tirosina 1 mM, 0,4 mM, 0,1 

mM e 0,01 mM, e também mostra a leitura realizada da amostra, em triplicata.  

A figura 45 mostra o espectro scan das soluções de tirosina e a amostra da 

fração de microgininas.  
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 Tabela 4. Medida das absorbâncias das soluções de tirosina e amostra por 

espectrofotometria. 

Amostras Absorbância (293 nm) 

Solução de Tyr 1 mM 2,357 

Solução de Tyr 0,4 mM 0,960 

Solução de Tyr 0,1 mM 0,249 

Solução de Tyr 0,01 mM 0,022 

Fração de Microginina  0,584 (n=3) 

 

 

Figura 45 Espectro de scan obtido das soluções de tirosina nas concentrações de 1 mM, 0,4 mM, 0,1 

mM, 0,01 mM, além da solução da fração de microgininas, em NaOH 0,1 M.  

 

A partir da leitura das soluções de tirosina em solução de NaOH 0,1 M, em  

máx 293 nm, foi possível a construção da curva padrão e dessa forma, a obtenção 

da equação da reta: y=2,3525x+0,0089 com  o coeficiente de correlação linear (R2) 

de 0,999. O cálculo utilizado para a determinação da massa de microgininas é 

descrito a seguir. 
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Cálculo de concentração pela equação da reta: 

y= 2,3525 x + 0,0089 (equação da reta) 

0,584 (leitura da absorbância da amostra) = 2,3525x + 0,0089 

x= 0,2445 mM de microgininas 

1 M =769 g.L-1(peso molecular da microginina 2 (majoritária na fração)) 

1 mM =769 mg.L-1 

x = 0, 2445 mM de microgininas x 769 mg 

x= 188, 02 mg.L-1 ÷ 1000 (1 mL) 

x= 0, 18802 mg.mL-1  

x= 0,075208 mg em 0,4 mL (400 µL) 

 

Portanto ao final do procedimento de isolamento, foi possível obter uma 

massa de microginina de 0,075208 mg ou 75,208 µg de equivalentes de tirosina em 

400 µL. 

 

6.2.7 Rendimento do processo de purificação das frações de cianopeptídeos e 

microcistinas 

Após a quantificação das frações de microgininas, microcistina-RR e 

microcistina-LR, foi possível se estimar o percentual de rendimento obtido no  

processo de purificação. O cálculo utilizado para a determinação do percentual de 

rendimento das amostras encontra-se descrito no item 6.1.2.10. 

Dessa forma, ao final do processo de isolamento e purificação, foi possível 

obter os seguintes rendimentos, de acordo com a biomassa inicial utilizada para a 

extração das moléculas (3,02 g): 0,0025% (75,2 µg) de microgininas, 0,016% (476,7 

µg) de microcistina-LR e 0,027% (819 µg) de microcistina-RR. 

  

6.2.8 Determinação da inibição da Enzima de Conversão da Angiotensina in vitro 

Para o ensaio de inibição da ECA, foram testadas a fração de microgininas, a 

fração de microcistina-LR e um padrão comercial de microcistina-LR. Como controle 

positivo de inibição, foi utilizado o captopril. As condições utilizadas para o ensaio 

estão descritas no item 6.1.2.11.  
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Conforme descrito no item 6.1.2.11, não foi possível ter acesso ao cálculo 

utilizado para a determinação da atividade da ECA. 

O cálculo utilizado para informar a atividade da enzima ECA é baseado na 

leitura da amostra dada pelo equipamento, resultante da formação do dipeptídeo 

His-Leu liberado pela atividade da enzima com o substrato ZPhe-HL, acoplado ao 

marcador fluorescente ortoftaldialdeído.  

A tabela 5 mostra o percentual de inibição da ECA para cada uma das frações 

testadas. Após o ensaio de inibição da enzima ECA pelas frações testadas, pôde-se 

observar que somente o captopril, utilizado como controle positivo, apresentou 

atividade de inibição da enzima de 89,7% na maior concentração testada de 10 µM.  

As frações de microgininas, microcistina-LR isolada e MC-LR comercial 

apresentaram percentual inibição sobre a enzima de conversão da angiotensina de ± 

50%, indicando que os resultados não são lineares. 

 

Tabela 5. Percentual de inibição da enzima ECA, de acordo com as concentrações 

das frações testadas. 

Concentração 
Microginina 

(%) 
Captopril 

(%) 
MC-LR isolada 

(%) 
MC-LR comercial 

(%) 

12.5 nM 53,4 55,3 65,5 40,2 

25 nM 44,6 51,1 48,7 49,1 

50 nM 47,3 62,5 56,2 45,1 

0.5 µM 49,5 64,4 50,0 50,5 

1 µM 43,0 88,1 47,5 45,4 

10 µM 48,8 89,7 49,5 51,0 

 

 

6.2.9 Determinação da inibição da enzima aminopeptidase M in vitro 

Para o ensaio de inibição da aminopeptidase M, foram testadas as frações de 

microgininas e microcistina-LR. Como controle positivo, foi utilizado amastatina 

comercial na concentração de 1 µM. As condições utilizadas para o ensaio estão 

descritas no item 6.1.2.12.  

A tabela 6 apresenta os percentuais de atividade residual e de inibição da 

fração de microgininas, nas diferentes concentrações testadas. De acordo com os 

resultados obtidos, é possível verificar a inibição total da enzima AMP M pela fração 
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de microgininas na concentração de 20 µM. Mesmo na menor concentração testada 

(0,2 µM), foi possível observar 33% de inibição. 

O gráfico da figura 46 mostra a representação da cinética de inibição da 

enzima aminopeptidase M, pela fração de microgininas, nas concentrações testadas 

de: 0,2 µM, 0,5 µM, 1 µM, 2 µM, 4 µM, 10 µM e 20 µM. O gráfico também mostra o 

inibidor positivo amastatina na concentração de 1 µM e a enzima controle, sem 

inibidor. As leituras das absorbâncias foram realizadas em 410 nm em 40 minutos. 

 

Tabela 6. Percentual de inibição da enzima AMP M pela fração de microgininas, em 

diferentes concentrações. 

Fração de Microgininas  

Concentração % Atividade residual % Inibição 

0,2 µM 66,4 33,6 

0,5 µM 52,5 47,5 

1 µM 41,9 58,1 

2 µM 25,8 74,2 

4 µM 9,3 90,6 

10 µM 5,7 94,3 

20 µM 0 100 
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Figura 46 Representação gráfica da cinética de inibição da enzima aminopeptidase M, pela fração de 

microgininas, nas concentrações testadas de: 0,2 µM, 0,5 µM, 1 µM, 2 µM, 4 µM, 10 µM e 20 µM e o 

inibidor positivo amastatina na concentração de 1 µM. O gráfico mostra a leitura das absorbâncias 

das amostras (410 nm) em 40 minutos. A reta acima em azul corresponde à atividade da enzima 

aminopeptidase M controle, sem inibidor.  

 

A tabela 7 apresenta o percentual de atividade residual e de inibição da AMP 

M pela fração de microcistina-LR. Para o ensaio com a fração de MC-LR, foram 

utilizados volumes reduzidos de enzima e maior tempo da cinética de inibição (120 

min), sendo dessa forma, possível forçar a inibição da AMP M, já que com ensaios 

anteriores, no mesmo tempo da cinética obtida pela fração de microgininas (40 min) 

não foi possível visualizar a inibição da AMP M.  

Quando comparados os dados presentes na tabela 6 (fração de MG) com os 

dados da tabela 7, foi possível observar que na concentração de 20 µM, 

concentração máxima utilizada pela fração de MG onde inibiu 100% da AMP M, para 

a fração de microcistina-LR esta mesma concentração de 20 µM inibiu apenas 

24,5% da enzima. Na maior concentração testada (110 µM) ocorreu 69% de inibição. 

 

 

 



 

115 

 

Tabela 7. Percentual de inibição da enzima AMP M pela fração de microcistina-LR, 

em diferentes concentrações. 

Fração de Microcistina-LR 

Concentração %Atividade %Inibição 

10 µM 86,2 13,8 

20 µM 75,5 24,5 

70 µM 46 54 

110 µM 31 69 
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66..33  DDIISSCCUUSSSSÃÃOO  

 

De acordo com os resultados obtidos neste capítulo, após a análise do extrato 

da linhagem LTPNA 08 por LC-MS, foi possível a identificação de dois 

cianopeptídeos. A primeira identificação resultou em uma molécula com m/z de 

756,4542, realizada no modo positivo (M+H)+. Com isso, foi possível identificar e 

elucidar a estrutura química do cianopeptídeo e os aminoácidos que compõe a sua 

estrutura, de acordo com a fragmentação dos íons presentes nos espectros de 

massas da figura 23. O cianopeptídeo é pertencente à classe das microgininas, 

nomeado como microginina 1, conforme mostra a figura 47. 

 Esta microginina 1 é um pentapeptídeo caracterizado pela presença do 

aminoácido Ahda (m/z 128,1) em sua estrutura, sendo esse aminoácido chamado de 

ácido -amino--hidróxi-decanóico. Além disso, é formado pela presença de outros 

quatro aminoácidos: valina (Val), leucina (Leu), homotirosina (HTy) e tirosina (Tyr), 

conforme mostra o esquema da estrutura em cores diferenciadas, representado na 

figura 47. 
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Figura 47 Esquema da estrutura química do cianopeptídeo identificado como microginina 1. A 

estrutura química é composta pelos seguintes aminoácidos: ácido -amino--hidróxi-decanóico 

(Ahda), Valina (Val), Leucina (Leu), Homotirosina (Hty) e Tirosina (Tyr), representados em cores 

diferenciadas. 

A identificação do segundo cianopeptídeo presente no extrato da linhagem 

LTPNA 08 resultou em uma m/z 770,4702, realizado no modo positivo (M+H)+. Este 

cianopeptídeo também é pertencente ao grupo das microgininas, nomeado de 

microginina 2. Essa microginina é caracterizada pela presença do aminoácido Ahda 
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acrescido de uma metila, ácido metil--amino--hidróxi-decanóico (m/z 142), sendo 

essa a única diferença quando comparada com a estrutura química da microginina 

1. 

Com base na fragmentação dos íons, presente na figura 24, foi possível a 

identificação e a elucidação estrutural deste cianopeptídeo. Além do aminoácido 

MeAhda, é formado pela presença dos aminoácidos valina (Val), leucina (Leu), 

homotirosina (HTy) e tirosina (Tyr), conforme mostra o esquema da figura 48, em 

cores diferenciadas.  
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Figura 48 Esquema da estrutura química do cianopeptídeo identificado como microginina 2. A 

estrutura química é composta pelos seguintes aminoácidos: ácido metil--amino--hidróxi-decanóico 

(MeAhda), Valina (Val), Leucina (Leu), Homotirosina (Hty) e Tirosina (Tyr), representados em 

diferentes cores. 

A primeira microginina isolada de cianobactéria foi descrita por Okino e 

colaboradores em 1993, a partir do gênero de cianobactéria Microcystis. Essa classe 

de peptídeo linear é caracterizada por ser derivado ácido decanóico, o ácido 3--

amino-2--hidróxi-decanóico (Ahda). As microgininas variam em comprimento de 

quatro (por exemplo, microginina 91 A; Ishida et. al., 2000) a seis aminoácidos (por 

exemplo, microginina 299C; Ishida et. al., 1997). Os gêneros de cianobactérias 

descritos como produtores de microgininas são Microcystis, Planktothrix e Nostoc 

(Welker & von Döhren, 2006). 

As variabilidades que ocorrem na porção C-terminal resulta no aumento do 

número de variantes estruturais das microgininas (Ishida et. al., 1997). A N-metilação 

pode ocorrer no grupamento Ahda (por exemplo, microginina 51-B) (Ishida et. al., 

2000), a cloração alifática foi relatada no Ahda (microgininas 91-A e 91-D) (Kodani 
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et. al., 1999) e, em alguns casos, também ocorreu dicloração na unidade N-terminal, 

como é o caso das microgininas 91-B e 91-E (Ishida et. al. 1998). O cloro na porção 

aromática não foi observado em qualquer uma das unidades de tirosina (Lifshits et 

al., 2011). Dessa forma, a massa molar pode variar de 574 a 930 Da, dependendo 

da variante estrutural (Ishida et. al. 2000). A síntese química total da molécula de 

microginina foi descrita por Matsuura e colaboradores (1994).  

Moléculas que apresentam as mesmas características estruturais das 

microgininas também podem ser conhecidas como cianostatina, oscilaginina 

(produzida por Oscillatoria) ou nostoginina (produzida por Nostoc) (Welker & von 

Döhren, 2006). O provável gene envolvido na síntese de microgininas foi 

seqüenciado em Microcystis. A formação do grupamento Ahda é realizada por um 

complexo enzimático e presume-se que é a unidade de partida da síntese das 

microgininas (Kramer et. al., 2007).  

Não foi possível a identificação e elucidação estrutural da molécula descrita 

neste trabalho como desconhecida, pois quando comparados os espectros de 

absorção desta molécula com as classes de cianopeptídeos já descritos na 

literatura, esta não se mostrou semelhante. Para a correta identificação, seria 

necessária a utilização de técnicas de ressonância magnética para a adequada 

elucidação. No entanto, não foi possível a obtenção de uma quantidade de amostra 

purificada suficiente para a realização desta técnica. Portanto, a molécula descrita 

como desconhecida, pode ser um novo cianopeptídeo ou algum outro metabólito 

secundário produzido pela linhagem LTPNA 08, necessitando de mais estudos para 

a sua identificação. 

A partir da identificação das microgininas e microcistinas presentes no extrato 

da linhagem LTPNA 08, partiu-se para o desenvolvimento de uma metodologia 

analítica para a adequada separação dos picos dessas moléculas. Para isso a 

metodologia que se mostrou eficiente foi a utilização da fase móvel: (A) H2O + TFA 

(0,05%) pH: 2,12 e (B) MeOH + TFA (0,05%) : ACN (80:20, v/v) pH: 1,0, com 

gradiente a 55% de B. Esta mesma fase móvel utilizada para a coleta dos picos e 

obtenção das frações das moléculas isoladas, através de cromatografia semi-

preparativa. 
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Desta forma, as metodologias anteriormente descritas e que visavam à 

identificação e visualização dos picos dos cianopeptídeos, não resultavam em uma 

boa separação cromatográfica, conforme a metodologia proposta por Sedmak e 

colaboradores (2008), utilizada para a pesquisa de cianopeptídeos, descrita no 

capítulo I, da qual empregava a fase móvel (A) metanol: (B) tampão fosfato 0,05 M, 

pH 3,0. 

Para os testes de extração da biomassa, o que se mostrou eficiente para 

extração dos cianopeptídeos e microcistinas foi a utilização de solução de MeOH 

50%, com 2 x seguido de sonicação e agitação por 15 min, pois a utilização de 

MeOH 90% extraiu uma maior proporção de pigmentos apolares e a solução de 

MeOH 20% não extraiu com eficiência as moléculas de interesse.  

O emprego da extração do tipo líquido-líquido com o solvente apolar acetato 

de etila se fez necessária, visto que extraiu os pigmentos apolares (clorofilas e 

carotenóides), uma vez que o objetivo é a purificação da biomassa e dessa forma, 

diminuir a complexidade e os interferentes presentes na mesma.  

O teste de limpeza com a etapa de extração em fase sólida (SPE) para a 

remoção de compostos polares e sais provenientes do meio de cultivo da linhagem, 

não se mostrou rentável, pois as áreas obtidas foram menores quando comparadas 

sem esta extração, indicando perda dos analitos. 

Barco e colaboradores (2005) realizaram um trabalho que objetivou a 

otimização do processo de extração de microcistinas e o desenvolvimento de um 

método analítico para a correta quantificação dessas cianotoxinas por HPLC. Foram 

realizados vários testes envolvendo o tipo de solvente extrator, o número de 

extrações necessárias para o esgotamento da amostra, agitação da amostra 

(sonicação e agitação) e tempo de extração. Os autores concluem o trabalho 

indicando que a utilização de solução aquosa de metanol acidificado (pH 2,0), 

sonicado por 10 minutos e com extração de 2x com esta solução, mostrou ser um 

método rápido e eficiente para a análise de rotina de amostras e a quantificação de 

microcistinas.   

A utilização da quantificação da fração de microgininas, por equivalência, ou 

seja, por equivalentes de tirosina, se fez necessária neste caso, já que não há 

padrão comercial de microginina para a venda e não houve tempo hábil para 
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sintetizar quimicamente a molécula para ser utilizada na quantificação. A escolha da 

tirosina neste caso foi baseada na presença de uma tirosina e uma homotirosina na 

estrutura da molécula de microgininas sendo que estes aminoácidos apresentam 

mesmo épsilon e podem ser comparados por espectrofotometria. 

Pode-se atribuir a contaminação de microcistina-LR na fração de microgininas 

ao fato de que durante o processo de isolamento, foram injetados elevados volumes 

de extrato, com cerca de 250 µL a 300 µL. Isso resultou na diminuição da resolução 

cromatográfica e por consequência o alargamento do pico da microcistina-LR sobre 

o pico de microginina, podendo assim, justificar a presença da MC-LR na fração de 

microgininas, que representou 18,77% de impureza presente nesta fração. 

O percentual de rendimento obtido ao final do processo de isolamento e 

purificação dos picos foi: 0,0025% (75,2 µg) de microgininas, 0,016% (476,7 µg) de 

microcistina-LR e 0,027% (819 µg) de microcistina-RR, partindo de uma cultura com 

18 L e uma biomassa seca total de 3,02 g. Lifshits e colaboradores (2011), 

obtiveram ao final do processo de purificação um rendimento de 0,0009% (4,3 mg) 

de microginina GH787, partindo de uma biomassa seca de 500 g de uma linhagem 

de Microcystis sp. Com isso, é possível ressaltar o baixo rendimento e o quão 

onerosa é a obtenção desses metabólitos. 

A inibição da enzima ECA ocorreu quando testadas todas as concentrações 

(12.5 nM, 25 nM, 50 nM, 0.5 µM, 1 µM e10 µM). Porém, não ocorreu a inibição de 

100% da protease testada, sendo que o percentual médio de inibição nessas 

concentrações foi de 50%. Estes percentuais de inibição podem estar associados à 

baixa concentração testada no ensaio ou até mesmo ao baixo rendimento das 

moléculas isoladas, além do fato da fração de microgininas não estar totalmente 

pura e apresentar um percentual de contaminação pela microcistina-LR.  

Vale ressaltar também que a fração de microgininas é composta pelas duas 

variantes, a MG 1 e a MG 2, sendo a variante MG 2 presente na maior proporção e 

isso também poderia influenciar na inibição da ECA.  Além disso, dependendo da 

variante estrutural da microginina e a sequência dos aminoácidos que compõe a sua 

estrutura, pode favorecer ou não a inibição da enzima (Ishida et. al., 2000).  

A realização do ensaio de inibição com as duas frações de microcistinas, a 

MC-LR isolada e a MC-LR comercial, foram utilizadas para que fosse possível a 
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comparação dos resultados, já que a MC-LR está presente na fração de 

microgininas como um contaminante. Contudo, os resultados mostram que tanto a 

fração de microcistina-LR isolada quanto à microcistina-LR comercial também tem o 

potencial de inibição da enzima ECA. 

 Com isso, os resultados obtidos mostram que assim como a fração de 

microgininas, a fração de microcistina MC-LR isolada e MC-LR comercial também 

inibem a ECA. Ainda não há estudos que façam a relação entre inibição da enzima 

ECA pelas microcistinas isoladas de cianobactérias, portanto esta pode ser uma 

nova linha de pesquisa a ser investigada, necessitando de mais pesquisas para 

avaliar de maneira mais concisa este potencial de inibição.  

As microgininas foram caracterizadas como inibidores de zinco 

metaloproteases, como a enzima conversora de angiotensina (ECA), leucina 

aminopeptidase (LAM) e aminopeptidase M (AMP M), estas sendo consideradas 

moléculas líderes na descoberta de novos fármacos da classe dos anti-

hipertensivos, bem como tratamentos para a insuficiência renal e cardíaca 

congestiva (Okino et. al., 1993; Ishida et. al., 1997; Neumann et. al., 1997; Ishida et. 

al., 1998; Kodani et. al., 1999; Ishida et. al., 2000). 

 Estudos mostram que dependo da variante estrutural e a sua conformação 

estereoquímica são os responsáveis pela atividade de inibição (Ishida et. al., 2000). 

Por exemplo, as microgininas 299-A, -B, -C e -D são inibidoras de LAM, porém não 

inibem ECA, papaína, tripsina, trombina, plasmina, quimotripsina e elastase (Ishida 

et. al., 1997; Ishida et. al., 1998).  

As microgininas 99-A e 99-B, as quais possuem um grupamento anidro Ahda 

e microgininas 478 e 51-B não inibem LAM a 100 µg.mL-1 (Ishida et. al., 2000). 

Microginina FR1 apresentou atividade inibidora para ECA a 16 µg.mL-1 (Neumann et. 

al., 1997).  

O sistema renina-angiotensina-aldosterona (SRAA) é uma cascata hormonal 

envolvida no controle da pressão arterial, volemia e equilíbrio hidroeletrolítico. A 

desregulação do SRAA desempenha um papel importante na patogênese de 

doenças renais, cardiovasculares e na hipertensão arterial (Giestas et. al., 2010). No 

SRAA circulante, o angiotensinogênio é produzido pelo fígado e requer estimulação 

hormonal de glicocorticoides e estrógeno. A renina é liberada pelos rins, enquanto 
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que a enzima conversora de angiotensina (ECA) é encontrada no endotélio vascular 

em vários órgãos. 

 Uma vez ativada a cascata, surgem a angiotensina I e a angiotensina II, que 

circulam pelo sangue e se ligam em receptores específicos AT1 e AT2, regulando 

funções em órgãos-alvos. A função do sistema é responder a uma instabilidade 

hemodinâmica e evitar a redução na perfusão tecidual sistêmica. Atua de modo a 

reverter à hipotensão arterial por meio da indução de vasoconstrição arteriolar 

periférica e aumento da volemia, ao induzir a retenção renal de sódio (pela 

aldosterona) e água (pela liberação de hormônio antidiurético ou ADH) (Nelson & 

Cox, 2002). Fármacos inibidores da ECA, como o captopril e enalapril, por exemplo, 

agem inibindo a conversão da angiotensina I em II, inibindo a cascata de retenção 

de íons e água, diminuindo a hipertensão arterial. 

 Diante dos resultados obtidos após a realização do ensaio de inibição da 

enzima aminopeptidase M, a fração de microgininas inibiu 100% da enzima na 

concentração de 20 µM e a fração de microcistina-LR inibiu somente 24,5%. Desta 

forma, é possível observar que a fração de microgininas possui maior capacidade de 

inibição desta protease do que a enzima ECA.  

A partir dos resultados de inibição das enzimas ECA e AMP M é possível uma 

avaliação prévia do potencial inibitório dessas moléculas. Mais estudos são 

necessários para se determinar o tipo de inibidor e o mecanismo de inibição dessas 

microgininas e microcistinas. 

Os critérios utilizados para a escolha das concentrações testadas foram 

baseados na literatura e no que já havia sido descrito na literatura para a inibição da 

aminopeptidase M e ECA, pelas microgininas (Ishida et al., 2000). Assim como para 

a enzima ECA, não há nenhum relato na literatura que faça a correlação entre 

inibição da aminopeptidase M por microcistinas.  

De acordo com Ishida e colaboradores (2000), amastatina é um conhecido 

inibidor de leucina aminopeptidase. A estrutura das microgininas se assemelha 

muito com a amastatina, bestatina e probestina, apresentando três ou mais 

aminoácidos em sua estrutura além da presença de um α-hidróxi- β-aminoácido. 

Portanto, os autores sugerem que o mecanismo de inibição da AMP por estes 

peptídeos podem ser o mesmo. Um estudo realizado por Wilkes & Prescott (1985) 
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descrevem a amastatina e a bestatina sobre a inibição da aminopeptidase, como 

inibidores do tipo irreversível, porém de ligação lenta (do inglês, Slow Tight Binding), 

desta forma necessitando de um tempo para a completa ligação do inibidor na 

enzima. 

As enzimas LAM citosólica e microssomal, assim como a ECA são 

exopeptidases com um ou dois íons de zinco em seu sítio ativo, no entanto, as suas 

estruturas são completamente diferentes (Burley et. al., 1992; Addlagatta & 

Matthews, 2006). Um estudo realizado por Kraft, e colaboradores em 2006, 

promoveu a cristalização da estrutura da microginina FR1 ligada à enzima leucina 

aminopeptidase para elucidar o mecanismo de inibição por estes cianopeptídeos. 

Dessa forma, os autores concluíram que como as microgininas possuem o 

grupamento Ahda, este se liga íons metálicos (zinco) presentes no sítio ativo das 

enzimas LAM citosólica e microssomal, promovendo a inibição dessas proteases. 

Com isso, o grupamento Ahda é importante para a atividade de inibição de LAM, 

AMP M e ECA (Ishida et al., 2000).  

A partir dos resultados obtidos, as microgininas constituem uma linha de 

pesquisa importante e que podem ser utilizadas como moléculas naturais para o 

desenvolvimento de fármacos inibidores da ECA, AMP M e a calicreína humana, 

todas envolvidas no SRAA, uma vez que a inibição ocorre na concentração de 

nanomolar a micromolar. Isto, no futuro, pode constituir uma vantagem da utilização 

dessas moléculas para o tratamento dessas patologias cardiovasculares e renais, 

frente a outros fármacos sintéticos. 
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77..  CCOONNCCLLUUSSÕÕEESS  

 

Considerando-se os objetivos propostos para a realização deste trabalho com 

as espécies de cianobactérias brasileiras presentes no banco de cultivo do LTPNA e 

analisando-se os resultados obtidos, pode-se concluir que: 

1. Do total de linhagens de cianobactérias analisadas, ao menos 4 destas parecem 

produzir os cianopeptídeos de interesse, quando avaliados por HPLC-DAD.  

2. Não foi possível confirmar a produção de cianopeptídeos em duas linhagens de 

C. raciborskii (uma produtora e outra não produtora de saxitoxina). Por outro 

lado, foi evidenciado o aumento da produção de saxitoxinas pela linhagem ITEP 

18 quando cultivada num meio sem nitrogênio em comparação com a condição 

controle. 

3.  A linhagem de Microcystis sp. (LTPNA 08) é produtora de microcistinas e de 

variantes de microgininas, sendo estas microginina 1 m/z  756 e microginina 2 

m/z 770. Além disso, foi desenvolvido um método analítico para a separação por 

cromatografia semi-preparativa, do qual resultou na purificação de três frações 

contendo: Microcistina-RR, Microcistina-LR e microgininas.  

4. Os ensaios de inibição da enzima conversora de angiotensina (ECA) e 

aminopeptidase M (AMP M) com as frações testadas mostraram os seguintes 

resultados: as frações de microginina, MC-LR isolada e MC-LR comercial 

apresentaram percentual de inibição sobre a enzima de conversão da 

angiotensina de ± 50% de acordo com as concentrações testadas. A inibição da 

AMP M ocorreu em 100% e 24,5% na concentração de 20 µM, utilizando a fração 

de microgininas e microcistina-LR, respectivamente.  

5. As microgininas podem ser utilizadas como moléculas promissoras para estudos 

envolvendo fármacos inibidores da ECA e AMP M. 
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Resumo 

 

As cianobactérias são micro-organismos aquáticos e apresentam grande interesse 

para pesquisa por sua capacidade de produção de metabólitos secundários, dentre 

os mais estudados, toxinas que podem ser altamente prejudiciais à saúde 

humana e animal. Alguns destes produtos naturais podem também ser 

responsáveis por alterações organolépticas das águas, promovendo alteração do 

odor e sabor. As toxinas produzidas por cianobactérias (cianotoxinas) podem 

causar intoxicações graves pela ingestão ou contato com corpos d’água 

contaminados. Mais recentemente, cerca de 600 metabólitos secundários estão 

descritos, muitos com inibição sobre várias proteínas, constituem uma fonte de 

produtos com potencial farmacológico ainda desconhecido. Neste trabalho de 

mailto:jsampaio@usp.br
mailto:carneiro.rleal@usp.br
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divulgação procuramos atualizar algumas informações sobre peptídeos de 

cianobactérias, seus efeitos em sistemas biológicos e potencial farmacológico, 

ainda pouco conhecido.  

 

Palavras-chave: Cianobactérias. Cianotoxinas, Cianopeptídeos. Potencial 

farmacológico e qualidade da água. 

 

Abstract 

 

Cyanobacteria are aquatic microorganisms and have been investigated due its 

capacity of secondary metabolites production. Several studied cianotoxins could 

be highly harmful to human health and animal. Some of these natural products 

can also be responsible for environment alterations, promoting alteration of the 

odor and flavor of waters. These toxins produced may cause serious poisonings by 

ingestion or contact of contaminated water. More recently, about 600 secondary 

metabolites are described. Most of them with several protein inhibitions 

constitute a pharmacological source of products still unknown. In this work we 

look for to bring up to date some information on cyanobacterial peptides, its effect 

on biological systems and probable pharmacological uses. 

 

Keywords: Cyanobacteria. Cyanotoxins. Cianopeptides. Pharmacological uses 

and water quality. 

 

Introdução 

 

O que são cianobactérias? 

 

As cianobactérias são micro-organismos procarióticos, ou seja, sem núcleo 

celular definido, aeróbios, uni ou pluricelulares e com reprodução sexuada 

desconhecida. Constituem um grupo muito antigo de micro-organismos e sua 

atividade metabólica foi responsável pela depleção de dióxido de carbono e o 
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concomitante acúmulo de oxigênio na atmosfera durante o curso da evolução, 

resultante da sua capacidade em realizar a fotossíntese (CHORUS; BARTRAM, 

1999). Sendo assim, em função da liberação de oxigênio molecular para a 

biosfera, as cianobactérias tiveram e têm papel fundamental na formação e 

manutenção do oxigênio na atmosfera (BOLD; WYNNE, 1985; TANDEAU de 

MARSAC; HOUMARD, 1993). A característica mais marcante desses micro-

organismos é o fato de serem capazes de crescer em diferentes ambientes, tendo 

sido identificados em praticamente todos os ecossistemas aquáticos, de geleiras a 

fontes termais (GIBSON; SMITH, 1982; TANDEAU de MARSAC; HOUMARD, 

1993).  

 

Eutrofização e florações de cianobactérias 

 

A crescente urbanização e aumento da atividade humana aliada ao não 

tratamento adequado dos resíduos gerados pelas indústrias, faz com que as 

substâncias liberadas para rios e lagos (muitos desses utilizados como fonte para 

abastecimento de uma população) promovam a mudança na qualidade inicial da 

água, aumentando concentrações significativas de compostos como fósforo e 

nitrogênio, causando assim um quadro chamado de eutrofização antropogênica. 

Em um ambiente aquático que contenha cianobactérias esta mudança na 

qualidade da água favorece o crescimento exagerado desses micro-organismos 

fenômeno conhecido como floração. Aliado a isto, a eutrofização promove ainda a 

redução de oxigênio dissolvido, perda de qualidade cênica (características 

estéticas do ambiente e seu potencial para o lazer), morte extensiva de peixes. 

Florações também geram conseqüências negativas sobre a eficiência e custo do 

tratamento da água de mananciais de abastecimento público (FUNASA, 2003). 

 

Toxinas de cianobactérias (cianotoxinas) 

 

Várias espécies de cianobactérias formadoras de florações produzem toxinas. 

Essas cianotoxinas são metabólitos secundários que causam graves efeitos tóxicos 
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e morte por ingestão ou contato com a água contaminada (AZEVEDO et al., 2002; 

HUDNELL 2008). A tabela 1 descreve as principais toxinas de cianobactérias já 

descritas, bem com um resumo de sua toxicidade. As cianotoxinas também 

incluem um grupo de moléculas pouco estudadas, dermatotoxinas, irritantes ao 

contato (FUJII et al., 2002). Estas têm sido identificadas como lipopolissacarídeos 

(LPS), que também são comumente encontradas em membranas de bactérias 

Gram negativas, sendo endotoxinas pirogênicas com toxicidade menor que as 

produzidas por bactérias, como por exemplo, Salmonella (CHORUS; BARTRAM, 

1999).  

 

 

Casos de intoxicação e ocorrências de florações 

 

A ocorrência de florações tóxicas está bem relatada em todo o mundo. Cerca 

de 50% das florações de cianobactérias testadas em diferentes países mostraram-

se tóxicas, em bioensaios (CARNEIRO, 2005). No Brasil, os episódios de florações 

são favorecidos pelo precário sistema de tratamento e fiscalização dos efluentes 

de esgoto residencial e industrial, aliado, geralmente, às características edafo-

climáticas (níveis altos de radiação solar e ventos fracos, águas com temperatura 

amena e pH) propícias ao crescimento intenso de cianobactérias durante todo o 

ano (CARNEIRO, 2005).  

Em 1988 cerca de duas mil pessoas foram hospitalizadas em conseqüência 

de um quadro de gastrenterite, no estado da Bahia. Esta grave epidemia resultou 

na morte de oitenta pessoas. Estudos relacionaram esta ocorrência com o 

consumo de água contaminada por cianobactérias produtoras de toxinas. A água 

captada para região de ocorrência (Paulo Afonso-BA) provinha da barragem de 

Itaparica, onde ocorreu, na época, uma grande floração dos gêneros Microcystis e 

Anabaena (TEIXEIRA et al., 1993). BEYRUTH et al. (1992) relatam a ocorrência 

de florações tóxicas do gênero Microcystis em dois lagos no estado de São Paulo, 

causando morte de pombos e patos.  
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Tabela 1 – Principais toxinas produzidas por cianobactérias. Para comparação da 

toxicidade incluímos o potencial tóxico do veneno da cobra Naja (Elapidae). 

 

Toxina 
Gêneros potencialmente 

produtores 

DL50* 

(µg.kg-1 de 

peso 

corpóreo) 

Tipos de toxina 

BMAA 

(β-N-metilamino-L-

alanina) 

Nostoc Não descrito 

Neurotoxina  

Cilindrospermopsinas Cylindrospermopsis, 

Aphanizomenon, Umezakia, 

Rhaphidiopsis e Anabaena 

2000 

Citotoxina 

Microcistinas Microcystis, Anabaena, 

Nodularia, Oscillatoria 

(Planktothrix), Nostoc, 

Anabaenopsis e o gênero 

terrestre Haphalosiphon 

Entre 25 e 

150 

Hepatotoxina 

Nodularinas 
Nodularia 

Entre 50 e 

200 

Hepatotoxina 

Saxitoxinas Cylindrospermopsis 10 Neurotoxina 

Anatoxina-a Anabaena 200.000 Neurotoxina 

Anatoxina-a(s) Anabaena 20.000 Neurotoxina 

Veneno da Naja Naja 20 Neurotoxina 

*DL50 é a dose letal que mata 50% da população que entra em contato com a toxina. Aqui 

consideramos a via de administração intraperitoneal, comumente utilizada para ensaios 

toxicológicos. Fontes: AZEVEDO (1998); CHORUS; BARTRAM (1999). 

 

 

Em 1996, cento e vinte e três doentes renais, após terem sido submetidos a 

sessões de hemodiálise em uma clínica de Caruaru, no estado de Pernambuco, 

apresentaram um quadro clínico compatível com uma grave hepatotoxicose. 

Sessenta destes pacientes faleceram em decorrência do agravamento da 

intoxicação. Estudos toxicológicos e biópsias nos pacientes afetados identificaram 

a hepatotoxina microcistina, produzida por cianobactérias, como sendo 

responsável pelas mortes (AZEVEDO et al., 2002). Mais recentemente, um estudo 
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mostrou a contaminação de pacientes de hemodiálise no Hospital Universitário 

da UFRJ (SOARES et al., 2006) 

Segundo SANT´ANNA e AZEVEDO (2000), já foram registradas a 

ocorrência de pelo menos 20 espécies de cianobactérias potencialmente 

produtoras de toxinas, distribuídas em 14 gêneros, em diferentes ambientes 

aquáticos brasileiros. Esses autores indicam Microcystis aeruginosa como a 

espécie com maior distribuição no Brasil. Das cepas de cianobactérias isoladas de 

diferentes corpos d’água do Brasil, 75% mostraram-se hepatotóxicas após a 

realização de bioensaios (CARNEIRO, 2005). Segundo CARNEIRO (2009), nas 

últimas décadas, observa-se um grande aumento na ocorrência da espécie 

Cylindrospermopsis raciborskii em diferentes regiões brasileiras (Tabela 2). Fato 

estranho é o de esta espécie, somente no Brasil, produzir saxitoxinas, enquanto 

que no resto do mundo produz cilindrospermopsina. Saxitoxinas e seus análogos 

são responsáveis por cerca de 2000 casos anuais de intoxicação, no mundo, com 

uma taxa de mortalidade aproximada de 15% destes casos (PEARSON et al., 

2010). 

 

 

 

Tabela 2 - Ocorrência e dominância de florações de C. raciborskii encontradas em 

alguns ecossistemas brasileiros. Fonte: CARNEIRO, 2009.  

Localidade (ambiente estudado) 

(Meses com dominância ou 

ocorrência) / (percentagem média de 

dominância de C. raciborskii) 

Autor 

(apud CARNEIRO, 

2009) 

São Paulo (Reservatório Billings) (Nov/1992 - Mai/1993) / Não estudado Souza et al. (1998) 

Pernambuco (Reservatório 

Ingazeira) 
(Abril - Nov/1998) / 96,0 -100% Bouvy et al. (1999) 

Rio de Janeiro (Lago Cima) (Jun/1995) / 90,0% Pedrosa et al. (1999) 

Pernambuco (39 reservatórios) (Set - Nov/1998) / 0,0% - 99,6% (maioria 

com mais de 80%) 
Bouvy et al. (2000) 

 

 

 

            Continua 
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Potencial farmacológico de Cianobactérias 

 

  

 

 

Continuação 

 

Rio de Janeiro, São Paulo e 

Pernambuco (8 Lagos e 

reservatórios) 

(Abr/1995 - Abr/1996) / 33 - 78% Huszar et al. (2000) 

Pernambuco (Reservatório 

Tapacurá) 

Mai/1998 - Out/1998 e Nov/1998 - 

Jul/1999) / 25,8 - 60,9%, respectivamente 
Bouvy et al. (2003) 

Rio Grande do Norte (Gargalheiras) Estação de seca/ 38,0 - 48,0% 
Chellappa e Costa 

(2003) 

São Paulo (Lago das Garças) (12/1997) / > 50,0% 
Tucci e Sant’Anna 

(2003) 

Rio Grande do Norte (Armando 

Ribeiro Gonçalves) 

(Abr - Mai/2000 e Nov - Dez/2000) / > 

50,0% 
Costa et al. (2006) 

Rio Grande do Norte (6 

reservatórios) 
(12/2002, 04/2003, 03/2004) / 60,6 - 97,5% Panosso et al. (2007) 

Espírito Santo (Duas bocas) (Out/2002 - Mar/2003) / 25,9 - 81,6% 
Delazari-Barroso 

(2007) 

Minas Gerais (Reservatório Chapéu 

D’Uvas e Rio Paraibuna) 

(Jul/2001) / 33 - 94%; (Fev/2002) / 24 - 

54% 
Soares et al. (2007) 

São Paulo (Lagoa das garças) 
(Jan/1997- Jan 1998 / Set/1999 – 

Dez/2004) / Não estudado 

Crosseti e Bicudo 

(2008) 

Rio Grande do Norte (Cruzeta, açude 

público) 
(Set/2004) / 68,21% Chellapa et al. (2008a) 

Rio Grande do Norte (Marechal 

Dutra) 

(Dez/2003) / 90% em associação com 

bloom de M. aeruginosa 
Chellapa et al. (2008b) 

São Paulo (Lagoa das garças) 
(Set-Dez/ 1997) / 16,1%  em associação 

com bloom de Rhaphidiopsis sp. 

Fonseca e Bicudo 

(2008) 

Rio de Janeiro (Funil) (Jan-Mar/2003) / NC Soares (2008) 
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As cianobactérias também vêm sendo estudadas para uso no ramo 

alimentício, farmacêutico e agrícola; pelo seu alto valor nutritivo, possível 

potencial farmacológico e pela influência que exercem sobre a fertilidade de solos 

e águas (REPKA et al. 2004; GOMES et al., 2009). Além das toxinas, um grande 

número de substâncias ativas com potencial biológico antibacteriano, antiviral, 

fungicida, de inibição de enzimas, com atividade imunossupressora, efeitos 

citotóxicos e algicida foram isolados a partir de cianobactérias (MUNDT et al., 

2001). A identificação desses compostos e o estabelecimento de seus efeitos 

constituem uma nova fonte de produtos naturais chamados cianopeptídeos 

(CNPPTs). Até o momento, já foram descritos cerca 600 CNPPTs (WELKER; 

DÖHREN, 2006) em diferentes taxa de cianobactérias. Divididos em diferentes 

classes, esses cianopeptídeos estão listados na tabela 3. 

Aeruginosinas (fig. 1a) são peptídeos lineares caracterizados por um 

derivado de hidroxi-fenil ácido láctico (HPLa) na porção N-terminal do 

aminoácido “2-carboxy-6-hidroxidroindole” e uma arginina derivativa na proção 

C-terminal (MURAKAMI et al., 1997). A classe das microgininas (fig. 1b) é 

composta por peptídeos lineares caracterizados por um ácido decanoíco 

derivativo, “3-amino-2-hydroxy-decanoic acid” e uma predominância de 2 

unidades de tirosina na proção C-terminal (OKINO et al., 1993). 

As anabaenopetinas (fig. 1c) são hexapeptídieos cíclicos caracterizados por 

uma lisina na posição 5 e a formação de um anel por um ligação N-6-peptidica 

entre a lisina e o grupamento carboxi, de outro aminoácido na posição 6 

(HARADA et al., 1995). As cianopepitolinas (fig. 1d) são caracterizadas pelo 

aminoácido específico “3-amino-6-hydroxy-2-piperidone” e a ciclização do 

peptídeos pela formação de um anel do grupo β-hidroxi da treonina com o carboxi 

terminal deste aminoácido (WELKER; DÖRHEN, 2006). As microviridinas (fig. 

1e) são oligopeptídeos caracterizados por uma estrutura multi-cíclica estabelecida 

por um peptídeo secundário e uma ligação éster (ISHITSUKA et al., 1990). 

Finalmente, as ciclamidas (fig. 1f) apresentam várias estruturas, mas com duas 

subdivisões tiazólica e oxazólica características, podendo ser derivadas de 

cisteína ou treonina, respectivamente. 
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Tabela 3 – Principais classes de cianopeptídeos já descritos. Fonte: WELKER e 

DÖHREN (2006). 

 

Classes Sinônimos 

Gêneros de onde 

foram 

indentificados 

Número de 

variantes 

Aeruginosinas Microcina, spumigina 

Microcystis, 

Planktothrix, 

Nodularia 

27 

Microgininas 
Cyanostatina, oscillaginina, 

nostoginina 

Microcystis, 

Planktothrix, Nostoc 
38 

Anabaenopeptinas 

Osillamida, ácido ferintóico, 

queramamida, combamida, 

monzamida, nodulapeptina, 

plectamida, schizopeptina 

Anabaena, 

Aphanizomenon, 

Microcystis, 

Planktothrix, 

Plectonema, 

Nodularia, Schizothrix 

32 

Cyanopeptolinas 

Aeruginopeptina, anbaenopeptilídeo, 

dolostatina, hofmanolina, 

microcistilida, micropeptina, 

nostociclina, nostopeptina, 

oscillapeptilida, oscilapeptina, 

planctopeptina, sciptolina, somamida, 

simplostatina, tasipeptina 

Anabaena, Lyngbya, 

Microcystis, 

Planktothrix, 

Scytonema, Symploca 

82 

Microviridinas - 
Microcystis, 

Planktothrix, Nostoc 
10 

Ciclamidas 

Aniascicalmida, bistramida, 

dendroamida, microciclamida, 

nostociclamida, obianamida, 

raociclamida, tenueciclamida, 

ulongamida, westielamida 

Lyngbya, Microcystis, 

Nostoc, Oscillatoria, 

Stigonema, 

Westelliopsis 

21 
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Figura 1 – Estruturas químicas de algumas variantes das principais classes de cianopeptídeos já 

descritos. a) aeruginosina 98-A; b) microginina; c) anabaenopetina A; d) cianopeptolina A; e) 

microviridina A; f) nostociclamida. Fonte: WELKER e DÖRHEN (2006). 

 

 

Vários mecanismos de ação em diferentes órgãos vêm sendo atribuídos a 

alguns destes compostos. Fornecendo um panorama geral, mas sucinto, na tabela 

4 estão mostrados os efeitos e/ou papel destes compostos em alguns sistemas 

biológicos. Devido a algumas características estruturais específicas, vários 

autores discutem sobre a relação entre a conformação estrutural de algumas 

destas moléculas e as possíveis atividades biológicas sobre alguns organismos. 

Porém, as informações encontradas na literatura, sobre a relação estrutura-

atividade biológica, parecem ser escassas, apesar da descrição de grande 

quantidade de moléculas, como apresentado na tabela 4.  
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Tabela 4 – Ações farmacológicas ou tóxicas de alguns dos diferentes 

cianopeptídeos já descritos na literatura. Fonte: WELKER e DÖRHEN (2006). 
 

Peptídeos Ações farmacológicas ou tóxicas 

Anabaenopetinas 

- Inibidor de proteases (tripsina, quimotripsina, trombina, 

plasmina, elastase, leucina, aminopeptidase e papaína) e 

proteínas fosfatases 1 e 2A 

- Atividade de relaxamento dose-dependente da constrição do 

endotélio da artéria aorta induzido por norepinefrina, inibidor 

de protease. 

- Atividade inibidora de protease carboxipeptidase A 

- Inibidor de proteína fosfatase PP1 e PP2 

Aeruginosinas 
- Inibidor de proteases 

- Inibidor de tripsina 

Microviridinas e 

cianopeptolinas 

- Atividade antifúngica 

- Atividade anticâncer e inseticida 

- Promotor da diferenciação celular 

- Inibidor de proteases 

 

 

Outras considerações 

Em muitos casos, as cianobactérias tóxicas e não tóxicas causadoras de 

florações desaparecem do reservatório de abastecimento público antes que as 

autoridades em saúde pública considerem uma floração como o possível risco e 

assumem que os padrões de purificação de água utilizados nas estações de 

tratamento são capazes de remover qualquer problema. Entretanto, várias 

toxinas de cianobactérias, quando em solução, não são removidas através do 

processo normal de tratamento da água (cloração, coagulação, floculação e 

sedimentação). Em regiões agriculturáveis ou áreas densamente povoadas há 
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muitas vezes o aparecimento de florações constantes de cianobactérias e, 

usualmente, as autoridades de meio ambiente tentavam controlar as florações 

com o tratamento convencional com sulfato de cobre. Este método provoca a lise 

desses organismos, liberando as toxinas frequentemente presentes nas células 

para a água (FUNASA, 2003). Tais ações podem causar exposições agudas às 

toxinas. Além disso, há evidências que populações abastecidas por reservatórios 

que apresentam intensas florações podem estar expostas a baixos níveis de 

toxinas por longo período (LAMBERT et al.,  1994). Com isso, se faz necessária a 

conscientização da população e entidades políticas e comerciais, no sentido de 

controlar e solucionar essa problemática.      

 Vários tratamentos químicos da água vêm sendo propostos, no entanto, é 

possível que esses tratamentos possam gerar substâncias carcinogênicas e até 

substâncias mutagênicas. A biodegradação, com uso de bactérias, pode ser uma 

alternativa de tratamento da água para remoção de toxinas de cianobactérias 

(GOMES et al., 2009). São descritos métodos para remoção de cianotoxinas da 

água. Para anatoxina-a, anatoxina-a(s) e saxitoxina recomenda-se a utilização de 

carvão ativado, O3 e cloro (pouco eficiente para saxitoxinas), além de 

aquecimento. Para cilindrospermopsina e microcistina, recomenda-se a filtração, 

além dos métodos já citados. Pode-se ainda promover a oxidação química na água, 

o que irá promover a inativação das toxinas, mas pode ocorrer o aparecimento de 

outros análogos estruturais, ainda mais potentes. Há também o método de 

microfiltração do qual é eficaz na remoção das toxinas porém é caro, além do 

retido ser extremamente tóxico (FUNASA, 2003).       

 Para se estabelecer os padrões de segurança da água são necessárias 

demonstrações dos efeitos de toxicidade dose-dependentes e determinação dos 

níveis máximos que não causam efeitos adversos ou Nível Máximo Aceitável 

(“Maximum Acceptable Level” - MAL), pelo uso de muitos tipos de dados 

biológicos, toxicológicos e epidemiológicos, sendo esses dados apresentados em 

“guidelines” propostos pela OMS. No Brasil, a portaria do Ministério da Saúde n.º 

518 de 25 de março de 2004 estabelece, em seus capítulos e artigos, as 

responsabilidades por parte de quem produz a água, no caso, os sistemas de 
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abastecimento de água e de soluções alternativas, a quem cabe o exercício de 

“controle de qualidade da água” e das autoridades sanitárias das diversas 

instâncias de governo, a quem cabe a missão de “vigilância da qualidade da água 

para consumo humano”. Também ressalta a responsabilidade dos órgãos de 

controle ambiental no que se refere ao monitoramento e ao controle das águas 

brutas de acordo com os mais diversos usos, incluindo o de fonte de 

abastecimento de água destinada ao consumo humano.     

 Porém, esta portaria contém somente o valor máximo permitido para o 

consumo de água na presença de microcistina, sendo esse 1µg/L o VPM em até 3 

amostras consecutivas ou não, em um ano. Recomenda-se analisar também 

cilindrospermopsina e saxitoxina com limites de 15 e 3 µg/L, respectivamente. 

 É importante ressaltar ainda que a inibição de algumas proteases por 

CNPPTs é também um risco à saúde, uma vez que algumas das proteínas 

descritas na tabela 4 apresentam papel chave no metabolismo de vários órgãos. 

As proteínas fosfatases, por exemplo, como a fosfatase 1 está associada ao 

mecanismo regulador da síntese e degradação do glicogênio no músculo 

esquelético. Uma vez inibida, gera acúmulo de glicogênio no músculo esquelético, 

podendo causar distrofia (NELSON; COX, 2002). Outro exemplo são as proteínas 

elastases que estão associadas ao sistema imunológico. A elastase neutrófila é 

importante em doenças inflamatórias como enfisema pulmonar. Sendo assim, por 

sua inibição, sistemas de defesa podem ser comprometidos (NELSON; COX, 

2002).  Além disso, pouco se conhece sobre o potencial uso desses metabólitos 

como produtos farmacêuticos e até o momento relatos na literatura sobre a 

pesquisa desses cianopeptídeos em linhagens de cianobactérias isoladas de 

ambientes brasileiros ainda são escassos, com apenas um caso ocorrendo em 

floração com identificação de anabaenopeptinas B e F, na Lagoa do Violão –RS 

(CARVALHO et al., 2008). Dentre as toxinas, por exemplo, saxitoxinas vêm sendo 

utilizadas como anestésico local, para tratamento de fissuras anais 

(RODRIGUEZ-NAVARRO et al., 2009).       

 Apesar de no Brasil o estudo com cianobactérias tóxicas ter mais de 20 

anos, pouco ainda se sabe sobre o potencial risco que cianobactérias representam 
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em ambientes brasileiros. Neste sentido, não só programas de monitoramento da 

água para abastecimento público precisam ser rapidamente implantados a fim de 

alertar as autoridades sobre a presença de cianobactérias produtoras de 

cianotoxinas e os principais problemas que possam acarretar à saúde humana, 

mas também a divulgação de dados e o conhecimento gerado por estudos 

brasileiros precisam ser realizados.  Dessa forma, fica clara a necessidade de 

melhoria nos projetos para estudos e divulgação da ocorrência de cianobactérias e 

seu potencial tóxico e farmacológico, como se buscou realizar pela publicação 

deste artigo de atualização.  
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Nanocosméticos. (Carga horária: 4h). 

Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões, URI, Brasil.

2006 - 2006

Atualização em Lipoproteínas. (Carga horária: 4h). 

Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões, URI, Brasil.

2005 - 2005
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Curso de Química. (Carga horária: 40h). 

Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões, URI, Brasil.

2005 - 2005

Cosméticos Coloridos em Farmácia. (Carga horária: 3h). 

Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões, URI, Brasil.

2005 - 2005

Desenvolvimento de Extratos Vegetais. (Carga horária: 3h). 

Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões, URI, Brasil.

2005 - 2005

Preparo de Terapia Antineoplásica. (Carga horária: 3h). 

Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões, URI, Brasil.

2005 - 2005

Atenção Farmacêutica. (Carga horária: 3h). 

Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões, URI, Brasil.

2002 - 2005

Inglês. (Carga horária: 450h). 

Escola de idiomas Wizard.

Atuação Profissional

Universidade de São Paulo, USP, Brasil.

Vínculo institucional

2011 - Atual

Vínculo: Estágio, Enquadramento Funcional: Estágio Supervisionado em Docência (EESD), Carga

horária: 6, Regime: Dedicação exclusiva.

Outras informações

Estágio Supervisionado em Docência (EESD) do Programa de Aperfeiçoamento de Ensino (PAE)

para o curso de gradução em Farmácia-Bioquímica, FCF-USP.

Vínculo institucional

2010 - Atual
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Vínculo: Aluna de Mestrado, Enquadramento Funcional: Aluna de Mestrado, Carga horária: 40,

Regime: Dedicação exclusiva.

Outras informações

Desenvolve pesquisa sobre a produção de peptídeos de cianobactérias com interesse

farmacológico ou toxicológico.

Vínculo institucional

2010 - 2010

Vínculo: Auxiliar de Monitor, Enquadramento Funcional: Auxiliar de Monitor, Carga horária: 8

Outras informações

Auxiliou nas aulas práticas sobre Determinação de Toxinas Algais por Ezimaimunoensaio na

disciplina de Análises Toxicológicas (FBC0520) do curso de graduação em Farmácia, da

Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP.

Vínculo institucional

2009 - 2010

Vínculo: Estagiária, Enquadramento Funcional: Treinamento, Carga horária: 20

Outras informações

Treinamento em Cromatografia Líquida para a obtenção de Ativos de Cianobactérias sob

orientação do Professor Dr. Ernani Pinto Jr.

Vínculo institucional

2009 - 2009

Vínculo: Estágio, Enquadramento Funcional: Estagiária, Carga horária: 40, Regime: Dedicação

exclusiva.

Outras informações

LAT- Laboratório de Análises Toxicológicas. Orientador: Prof. Dr. Maurício Yonamine. Análises e

técnicas toxicológicas empregadas no diagnóstico do uso de drogas ilícitas no Doping e de uso

na sociedade. Totalizando 600 horas.



01/09/12 Currículo do Sistema de Currículos Lattes (Joseane Sampaio)

6/19buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=W9516676

Atividades

2010 - Atual

Atividades de Participação em Projeto, Faculdade de Ciências Farmacêuticas,

Projetos de pesquisa

Ciclopeptídeos inibidores de enzimas proteases de cianobactérias isolados de corpos d'água

brasileiros

2010 - Atual

Atividades de Participação em Projeto, Faculdade de Ciências Farmacêuticas,

Projetos de pesquisa

Metabolômica e Proteômica de cianobactérias e algas

2009 - Atual

Atividades de Participação em Projeto, Faculdade de Ciências Farmacêuticas, Departamento de

Análises Clínicas e Toxicológicas

Projetos de pesquisa

Obtenção de padrões certificados de cianotoxinas para controle de qualidade da água.

2009 - Atual

Atividades de Participação em Projeto, Faculdade de Ciências Farmacêuticas,

Projetos de pesquisa

Bio-Combustíveis de Microalgas: Alternativa Renovável e de Sustentabilidade

Hospital de Clínicas de Porto Alegre, HCPA, Brasil.

Vínculo institucional

2009 - 2009

Vínculo: Estágio, Enquadramento Funcional: Estagiária, Carga horária: 40, Regime: Dedicação

exclusiva.
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Outras informações

Serviço de Genética Médica. Desenvolvi trabalhos ligados a estudos citogenéticos e clínicos das

cromossomopatias e aprimoramento de técnicas citogenéticas. Totalizando 120 horas.

Centro de Informações sobre Medicamentos do Rio Grande do Sul, CIM
RS, Brasil.

Vínculo institucional

2008 - 2008

Vínculo: Estágio, Enquadramento Funcional: Estagiária, Carga horária: 15

Outras informações

Faculdade de Farmácia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. CIMRS. Atividades

relacionadas à organização estrutural, áreas de atuação e fontes de informação utilizadas em

um Centro de Informações sobre Medicamentos. Totalizando 30 horas.

Hospital de Pronto Socorro de Porto Alegre, HPS, Brasil.

Vínculo institucional

2008 - 2008

Vínculo: Estágio, Enquadramento Funcional: Estagiária, Carga horária: 40, Regime: Dedicação

exclusiva.

Outras informações

Farmácia Interna do Hospital de Pronto Socorro - HPS de Porto Alegre e atividades na

Secretaria de Saúde - SMS. Atuou na parte administrativa (controle de estoque, conferência de

validades, laudos de controle de qualidade, entrada e saída de medicamentos em sistema

informatizado e fichas, etc.), fracionamento de comprimido, controle de temperatura de

geladeiras, freezeres e ambiente. Dispensação de formas farmacêuticas líquidas (álcool,

sabonete, géis), manipulados. Pedido, recebimento e cotação de medicamentos e de Nutrição

Parenteral. Totalizando 240 horas.

Hospital de Caridade de Erechim, HC, Brasil.

Vínculo institucional
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2007 - 2007

Vínculo: Estágio, Enquadramento Funcional: Estagiária, Carga horária: 5

Outras informações

Estágio na Farmácia Interna do Hospital. Fracionamento de medicamentos, análise das

prescrições médicas e separação de medicamentos, entrada e saída de medicamentos, pedido

de nutrição parenteral aos pacientes. Totalizando 88 horas.

Hospital Santa Terezinha, HST, Brasil.

Vínculo institucional

2007 - 2007

Vínculo: Estágio, Enquadramento Funcional: Estagiária, Carga horária: 30

Outras informações

Estágio no Laboratório Interno de Análises Clínicas. Análises e técnicas bioquímicas,

microbiológicas, imunológicas e hematológicas, de pacientes internos, externos e de Unidades

Básicas de Saúde do município. Totalizando 100 horas.

Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões, URI,
Brasil.

Vínculo institucional

2008 - 2008

Vínculo: Estágio, Enquadramento Funcional: Estagiária, Carga horária: 4

Outras informações

Estágio voluntário no Laboratório de Análises Clínicas Universitário. Desenvolvendo atividades e

técnicas de bioquímica, imunologia, microbiologia, parasitologia e hematologia. Totalizando 66

horas.

Vínculo institucional

2007 - 2007
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Vínculo: Estágio, Enquadramento Funcional: Estagiária, Carga horária: 25

Outras informações

Estágio voluntário na Farmácia Universitária, realizando atividades de manipulação de

formulações para o uso externo. Totalizando 54 horas.

Vínculo institucional

2007 - 2007

Vínculo: Monitoria, Enquadramento Funcional: Monitor, Carga horária: 3

Outras informações

Monitoria Voluntária para o curso de Farmácia na disciplina de Bioquímica D. Totalizando 20

horas.

Vínculo institucional

2007 - 2007

Vínculo: Monitoria, Enquadramento Funcional: Monitor, Carga horária: 3

Outras informações

Monitoria Voluntária para o curso de Farmácia na disciplina de Bioquímica C. Totalizando 20

horas.

Vínculo institucional

2006 - 2006

Vínculo: Monitoria, Enquadramento Funcional: Aluno Monitor, Carga horária: 20

Outras informações

Monitoria voluntária para o curso de graduação de Farmácia na Disciplina de Citologia e

Embriologia. Totalizando 104 horas.

Vínculo institucional
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2006 - 2006

Vínculo: Monitoria, Enquadramento Funcional: Monitor, Carga horária: 25

Outras informações

Monitoria Voluntária para o curso de Farmácia na discipliana de Histologia. Totalizando 152

horas.

Secretaria Municipal da Saúde de Erechim, SMS, Brasil.

Vínculo institucional

2007 - 2007

Vínculo: Estagiária, Enquadramento Funcional: Estágio, Carga horária: 3

Outras informações

Prefeitura Municipal de Erechim-RS, Secretaria Municipal de Saúde. Participou ativamente como

Multiplicador de Informações no Combate à Dengue, nas Escolas Públicas de Erechim.

Totalizando 15 horas.

Projetos de pesquisa

2010 - 2013

Ciclopeptídeos inibidores de enzimas proteases de cianobactérias isolados de corpos d'água

brasileiros

Descrição: As cianobactérias são microrganismos presentes em ambientes aquáticos e vêm

sendo cada vez mais pesquisadas pela sua capacidade de produção de metabólitos secundários,

dentre os mais estudados, toxinas que podem ser altamente prejudiciais à saúde humana e

animal. Alguns destes produtos naturais podem também ser responsáveis por alterações

organolépticas das águas, caso da geosmina e isoborneol. As toxinas produzidas por

cianobactérias (cianotoxinas) podem causar intoxicações graves pela ingestão ou contato com

corpos d'água contaminados. Atualmente, outros compostos provindos do metabolismo

secundário de cianobactérias, os peptídeos cíclicos de baixo peso molecular, estão sendo

estudados. Esses são denominados cianopeptídeos (CNPPT), que aparentemente causam

inibição de proteases em alguns sistemas biológicos. Há um número muito limitado de

informações na literatura sobre a produção desses compostos por cianobactérias, portanto a

investigação desses produtos cianopeptídicos extraídos destes organismos aquáticos são de

extrema relevância. O presente estudo tem como objetivo a identificação da ocorrência de

CNPPTs em cianobactérias isoladas de ambientes brasileiros e seus possíveis efeitos tóxicos

e/ou inibidores de proteases. Para essa pesquisa, serão isoladas linhagens de cianobactérias

descritas na literatura como produtoras de CNPPTs e, a partir desse material, será analisada a

influência de diferentes variáveis ambientais que possam estar envolvidas na produção desses

compostos. Para isso, serão utilizadas técnicas de extração dos compostos de interesse,
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técnicas cromatográficas como HPLC e LC-MS, e de elucidação estrutural como RMN C13 e H1,

uni e bi-dimensionais. Em seguida será realizado o fracionamento biomonitorado de extratos de

cianobactérias por ensaios de inibição de proteases para o isolamento, identificação e

caracterização de CNPPTs. Além disso, os possíveis efeitos citotóxicos desses CNPPTs sob

células de mamíferos também serão investigados.. 

Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa. 

Integrantes: Pinto, E. (Ernani Pinto) - Coordenador / Ronaldo Leal Carneiro - Integrante /

Joseane Sampaio - Integrante.

Financiador(es): Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo - Auxílio financeiro.

2010 - 2013

Metabolômica e Proteômica de cianobactérias e algas

Descrição: O objetivo é utilizar uma abordagem "omics" para estudos do metabolismo celular de

cianobactérias e algas por técnicas de biologia molecular e espectrometria de massas.. 

Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa. 

Integrantes: Pinto, E. (Ernani Pinto) - Coordenador / Joseane Sampaio - Integrante.

Financiador(es): Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo - Auxílio financeiro.

2009 - Atual

Bio-Combustíveis de Microalgas: Alternativa Renovável e de Sustentabilidade

Descrição: A política governamental autorizou, por meio da lei n 11.097 de 13/01/2005, a

introdução do biodiesel na matriz energética nacional. Como todo novo produto, faz se

necessário um investimento em pesquisas, capaz de percorrer toda a sua cadeia produtiva

(cultivo de oleaginosas, extração de óleos vegetais e reações químicas), fornecendo dados e

informações relevantes de forma a tornar o processo mais otimizado. A motivação de se investir

em um novo combustível, em especial no biodiesel, está relacionada principalmente ao conceito

de desenvolvimento sustentável. Para o sucesso deste programa, os aspectos sociais,

econômicos e ambientais deverão estar equilibrados, permitindo sua viabilidade tanto nacional

como mundial. Dentro destas exigências, triglicerídeos (óleos vegetais e gorduras animais) e

seus derivados são considerados alternativas viáveis para o desenvolvimento de biodiesel,

principalmente por se tratarem de fontes renováveis, de grande variedade e fácil

biodegradabilidade. Como produtores de biodiesel têm-se principalmente espécies terrestes

como soja, milho, mamona, girassol entre outras. O cultivo de microalgas apresenta-se

satisfatório principalmente para obtenção de bioativos importantes de alto valor economico

agregado (vitaminas, cofatores, fármacos, colorantes e pigmentos, componentes de

cosméticos, estabilizantes e antioxidantes), de biomassa, de alimento humano e veterinário, e

de fertilizantes. Estudos recentes mostram a presença de ácidos graxos em microalgas

direcionando a produção destas espécies param uma nova aplicação até então muito pouco

explorada mundialmente: como fonte de energia renovável. Diferentes métodos de cultivo,

extração e derivatização de óleos são possíveis. Neste projeto o estudo e desenvolvimento de

biodiesel a partir de microalgas está direcionado à extrações por solventes e por fluído

supercrítico seguido de uma reação de transesterificação.. 

Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa. 

Alunos envolvidos: Gradução: (1) / Mestrado acadêmico: (1) / Doutorado: (1) . 

Integrantes: Pinto, E. (Ernani Pinto) - Coordenador / Joseane Sampaio - Integrante.

Financiador(es): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - Bolsa.

2008 - 2012

Obtenção de padrões certificados de cianotoxinas para controle de qualidade da água.
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Descrição: Obtenção de padrões certificados de cianotoxinas para controle de qualidade da

água.. 

Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa. 

Integrantes: Pinto, E. (Ernani Pinto) - Coordenador / Joseane Sampaio - Integrante.

Financiador(es): Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo - Auxílio financeiro.

Áreas de atuação

1.

Grande área: Ciências da Saúde / Área: Farmácia / Subárea: Análise Toxicológica. 

2.

Grande área: Ciências Biológicas / Área: Farmacologia / Subárea: Toxicologia. 

3.

Grande área: Ciências Biológicas / Área: Ecologia / Subárea: Ecofisiologia. 

4.

Grande área: Ciências Biológicas / Área: Microbiologia / Subárea: Biologia e Fisiologia dos

Microorganismos. 

Idiomas

Inglês

Compreende Razoavelmente, Fala Pouco, Lê Bem, Escreve Razoavelmente.

Espanhol

Compreende Bem, Fala Razoavelmente, Lê Bem, Escreve Razoavelmente.

Prêmios e títulos

2011

Melhor Trabalho de Pós-Graduação - Nível Mestrado na XLVI Semana Universitária Paulista de

Farmácia e Bioquímica, Simpósio Anual de Pesquísas em Ciências Farmacêuticas na Universidade

de São Paulo-USP.

2009

Prêmio de 2º lugar na categoria Pôster com a apresentação do trabalho intitulado

Genotoxicidade induzida por extratos aquosos de Ilex paraguariensis St. Hill. em ratos Wistar, II

Fórum Nacional da Saúde, I Salão Científico das Ciências da Saúde, URI - Campus de Erechim.
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2009

Prêmio Jayme Torres de Farmácia - Categoria Estudante de Farmácia com o Trabalho: Estudo da

Genotoxicidade in vitro e in vivo de extratos aquosos de Ilex paraguariensis obtidos por

infusão., Conselho Federal de Farmácia - CFF.

Produções

Produção bibliográfica

Textos em jornais de notícias/revistas

1.

SAMPAIO, J. ; Carneiro, R. L. ; Pinto, E. (Ernani Pinto) . Potencial Tóxico e Farmacológicos de

Cianobactérias. RevInter Revista Intertox de Toxicologia, Risco Ambiental e Sociedade,

Universidade de São Paulo - SP, p. 59 - 75, 01 jun. 2011.

Resumos expandidos publicados em anais de congressos

1.

BIENIEK, D. ; OLIVEIRA, L. ; FONTANA, L. ; SAMPAIO, J. ; MOREIRA, J. C. F. . Microlesão

adaptativa de atletas profissionais de Futsal.. In: IX Jornada de Estudos Farmacêuticos e VII

Mostra Científica, 2007, Erechim, RS.. Microlesão adaptativa de atletas profissionais de futsal.,

2007.

2.

FONTANA, L. ; OLIVEIRA, L. ; SAMPAIO, J. ; BIENIEK, D. ; MOREIRA, J. C. F. . Análise anti-

oxidante de atletas profissionais, expostos a treinamento de esforço intermitente. In: IX

Jornada de Estudos farmacêuticos e VII Mostra Científica, 2007, Erechim-RS. Análise anti-

oxidante de atletas profissionais, expostos a treinamento de esforço intermitente, 2007.

3.

SAMPAIO, J. ; OLIVEIRA, L. ; FONTANA, L. ; BIENIEK, D. ; MOREIRA, J. C. F. . Status Redox

de Ácido Ascórbico: Uma Análise antioxidante de atletas profissionais de Futsal. In: IX Jornada

de Estudos Farmacêuticos e VII Mostra Ciêntífica, 2007, Erechim, RS.. Status Redox de Ácido

Ascórbico: Uma Análise antioxidante de atletas profissionais de Futsal, 2007.

4.

SAMPAIO, J. ; BESSEGATTO, T. ; SHWANZ, M. ; MOREIRA, E. A. . Análise Fitoquímica de

Amostras de Rosmarinus officinalis L. da Região de Erechim, RS.. In: IX Jornada de Estudos

farmacêuticos e VII Mostra Ciêntífica, 2007, Erechim, RS.. Análise Fitoquímica de Amostras de

Rosmarinus officinalis L. da Região de Erechim, RS., 2007.
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5.

SAMPAIO, J. ; SILVA. F. E. B. ; WARCKEN, L. ; PASQUALI, R. . Desenvolvimento e Avaliação

de Formulações de Comprimidos contendo Fluconazol obtidos por Compressão Direta. In: VIII

Jornada de Estudos Farmacêuticos, VII Farmafeira e VI Mostra Científica do Curso de Farmácia,

2006, Erechim. Desenvolvimento e Avaliação de Formulações de Comprimidos contendo

Fluconazol obtidos por Compressão Direta, 2006.

6.

SAMPAIO, J. ; CORALEVSKI, R. ; SILVA. F. E. B. . Desenvolvimento de Material Didático para

comparação de perfis de dissolução. In: VIII Jornada de Estudos Farmacêuticos, VII Farmafeira

e VI Mostra Científica do Curso de Farmácia, 2006, Erechim, RS.. Desenvolvimento de Material

Didático para comparação de perfis de dissolução, 2006.

Resumos publicados em anais de congressos

1.

 SAMPAIO, J. ; Pinto, E. (Ernani Pinto) ; Dörr F. ; Dörr, F. A. ; Carneiro, R. L. . Produção de

Saxitoxinas por duas linhagens de Cylindrospermopsis raciborskii na ausência de nitrogênio. In:

2 Congresso Ibérico de Cianotoxinas IV Reunión de la Red de Estudios en Cianotoxinas, 2011,

Sevilla. Produção de Saxitoxinas por duas linhagens de Cylindrospermopsis raciborskii na

ausência de nitrogênio, 2011.

2.

Dörr F. ; Carneiro, R. L. ; Dörr, F. A. ; SAMPAIO, J. ; Pinto, E. (Ernani Pinto) . Avaliação da

presença de glifosato sobre o crescimento e produção de toxinas de Microcystis aeruginosa. In:

2 Congresso Ibérico de Cianotoxinas IV Reunión de la Red de Estudios en Cianotoxinas, 2011,

Sevilla. Avaliação da presença de glifosato sobre o crescimento e produção de toxinas de

Microcystis aeruginosa, 2011.

3.

Carneiro, R. L. ; Dörr, F. A. ; Dörr F. ; SAMPAIO, J. ; Pinto, E. (Ernani Pinto) . Análise

simultânea da produção de microcistinas e microgininas durante o crescimento de duas linhagens

de Microcystis aeruginosa. In: 2 Congresso Ibérico de Cianotoxinas IV Reunión de la Red de

Estudios en Cianotoxinas, 2011, Sevilla. Análise simultânea da produção de microcistinas e

microgininas durante o crescimento de duas linhagens de Microcystis aeruginosa, 2011.

4.

SAMPAIO, J. ; TREMEA, R. ; ARTUSI, E. ; MANFREDINI, V. ; SHWANZ, M. . Genotoxicidade

induzida por extratos aquosos de Ilex paraguariensis St. Hill. em ratos Wistar. In: II Fórum

Nacional da Saúde, I Salão Científico das Ciências da Saúde, 2009, Erechim. Genotoxicidade

induzida por extratos aquosos de Ilex paraguariensis St. Hill. em ratos Wistar, 2009.

5.

SAMPAIO, J. ; TREMEA, R. ; ARTUSI, E. ; MANFREDINI, V. ; SHWANZ, M. . Genotoxicidade in
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vitro de extratos obtidos pro infusão de folhas maduras de Ilex paraguariensis St. Hill.. In: II

Fórum Nacional da Saúde I Salão Científico das Ciências da Saúde, 2009, Erechim.

Genotoxicidade in vitro de extratos obtidos pro infusão de folhas maduras de Ilex

paraguariensis St. Hill., 2009.

6.

J.A.TACCA, ; SERAFIM, P. M. ; SAMPAIO, J. ; BIASI, L. ; ARTUSI, E. ; VIEIRA, R. B. ;

MARCO, M. G. ; SHWANZ, M. ; MANFREDINI, V. . Estimativa da Genotoxicidade causada por

extratos aquosos de Camelia sinensis, in vitro.. In: Jornanda Acadêmica Prof. Dr. Eduardo

Augusto Moreira, X Jornada de Estudos Farmacêuticos, VIII Mostra Científica, I Mostra de

Extensão, 2008, Erechim, RS.. Estimativa da Genotoxicidade causada por extratos aquosos de

Camelia sinensis, in vitro., 2008.

Apresentações de Trabalho

1.

Dörr F. ; Carneiro, R. L. ; KINOSHITA, K. ; SAMPAIO, J. ; MARTINS, A. P. ; COLEPICOLO, P. ;

Pinto, E. . Evaluation of Total Lipid Content and Fatty Acid Profile of Brazilian Microalgae and

Cyanobacteria as Energy Resources for Biodiesel Production. 2012. (Apresentação de

Trabalho/Congresso).

2.

SAMPAIO, J. ; Pinto, E. (Ernani Pinto) ; Carneiro, R. L. . Comparação entre o crescimento e a

produção de clorofila-a por duas cepas de Cylindrospermopsis raciborskii produtora e não

produtora de saxitoxinas. 2011. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

3.

 SAMPAIO, J. ; Carneiro, R. L. ; Pinto, E. (Ernani Pinto) . Saxitoxin (STX) production by

Cylindrospermopsis raciborskii (Cyanobacteria) in a without nitrogen medium. 2011.

(Apresentação de Trabalho/Simpósio).

4.

SAMPAIO, J. ; Carneiro, R. L. ; Pinto, E. (Ernani Pinto) . Ciclopeptides with protein inhibition

effects from brazilian cyanobacteria strains. 2010. (Apresentação de Trabalho/Outra).

5.

SAMPAIO, J. ; SHWANZ, M. ; MANFREDINI, V. ; J.A.TACCA, ; MARCO, M. G. ; TREMEA, R. ;

VIEIRA, R. B. ; RIGO, B. ; BIASI, L. ; ARTUSI, E. . Estimative of in vitro Genotoxicity os

extracts obteined by infusion of madure leaves of Ilex paraguariensis St. Hill.. 2009.

(Apresentação de Trabalho/Congresso).

6.

TREMEA, R. ; SAMPAIO, J. ; BIASI, L. ; MARCO, M. G. ; SHWANZ, M. ; MANFREDINI, V. .
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Ação Pró-Oxidante da Vitamina C sobre a Genotoxicidade de Extratos Aquosos de Ilex

paraguariensis. 2009. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

7.

OLIVEIRA, L. ; SAMPAIO, J. ; BIENIEK, D. ; MOREIRA, J. C. F. . Atividade da Catalase como

Parâmetro de Estresse Oxidativo em Atletas durante sessão de treinamento. 2007.

(Apresentação de Trabalho/Congresso).

Outras produções bibliográficas

1.

 SAMPAIO, J. . Ciclipeptídeos inibidores de enzimas proteasesde cianobactérias isoladas de

corpos d'água brasileiros 2010 (Projeto de Dissertação).

Demais tipos de produção técnica

1.

SAMPAIO, J. . Atenção Farmacêutica às Anemias Carenciais. 2007. (Desenvolvimento de

material didático ou instrucional - Projeto: Programa de Extensão em Saúde Preventiva -

Atenção Farmacêutica).

2.

SAMPAIO, J. . Atenção Farmacêuticas à Hipertenção Arterial. 2007. (Desenvolvimento de

material didático ou instrucional - Projeto: Programa de Extensão em Saúde Preventiva -

Atenção Farmacêutica).

Eventos

Participação em eventos, congressos, exposições e feiras

1.

IV Simpósio de Pós-Graduação em Análises Clínicas da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da

USP. 2012. (Simpósio).

2.

Ciclo de Palestras- FCF 2012 Tendências no Mundo da Publicação Acadêmica. 2012. (Outra).

3.
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XVII Congresso Brasileiro de Toxicologia.Comparação entre o crescimento e a produção de

clorofila-a por duas cepas de Cylindrospermopsis raciborskii produtora e não produtora de

saxitoxinas. 2011. (Congresso).

4.

Seminário Internacional Thermo Scientific 'Benefits of UHPLC an UHPLC/MS in Pharmaceutical/

Clinical Applications'. 2011. (Seminário).

5.

XXX Workshop Temático do CAT-cepid. 2011. (Oficina).

6.

XLVI Semana Universitária Paulista de Farmácia e Bioquímica.Saxitoxin (STX) production by

Cylindrospermopsis raciborskii (Cyanobacteria) in a without nitrogen medium. 2011. (Outra).

7.

XLV Semana Universitária Paulista de Farmácia e Bioquímica.Ciclopeptides with protein inhibition

effects from brazilian cyanobacteria strains. 2010. (Outra).

8.

II Fórum Nacional da Saúde, I Salão Científico das Ciências da Saúde.Ação Pró-Oxidante da

vitamina C sobre a Genotoxicidade de Extratos Aquosos de Ilex paraguariensis. 2009.

(Simpósio).

9.

USP - Universidade de São Paulo Faculdade de Ciências Farmacêuticas. 2009. (Outra).

10.

I Congresso Sul de Toxicologia Clínico-Laboratorial TOXSUL. 2008. (Congresso).

11.

IV Jornada de Capacitação do HCE: Enfoque em Ciências Farmacêuticas. 2008. (Outra).

12.

34º Congresso Brasileiro de Análises Clínicas.Atividade da Catalase como Parâmetro de Estresse

Oxidativo em Atletas durante sessão de Treinamento. 2007. (Congresso).
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13.

IX Jornada de Estudos Farmacêuticos, VII Mostra Científica do curso de Farmácia, promovido

pelo Departamento de Ciências da Saúde e Curso de Farmácia da Universidade Regional

Integrada do alto Uruguai e das Missões Campus de Erechim. 2007. (Outra).

14.

VIII Jornada de Estudos Farmacêuticos, VI Mostra Científica do curso de Farmácia, VII

Farmafeira, promovido pelo Departamento de Ciências da Saúde e Curso de Farmácia da

Universidade Regional Integrada do alto Uruguai e das Missões Campus de Erechim. 2006.

(Simpósio).

15.

VII Jornada de Estudos Farmacêuticos, V Mostra Científica do curso de Farmácia, VI Farmafeira

e I Simpósio de Histotecnologia do Alto Uruguai,Curso de Farmácia da Universidade Regional

Integrada do Alto Uruguai e Das Missões Campus de Erechim. 2005. (Simpósio).

Organização de eventos, congressos, exposições e feiras

1.

SAMPAIO, J. . Membro da Comissão Técnica, Jornada Acadêmica Prof. Dr. Eduardo Augusto

Moreira, X Jornada de Estudos Farmacêuticos, VIII Mostra Científica e I Mostra de Extensão,

Departamento de Ciências da Saúde da Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das

Missões Campus de Erechim. 2008. (Congresso).

2.

SAMPAIO, J. . Membro da Comissão Científica, Jornada Acadêmica Prof. Dr. Eduardo Augusto

Moreira, X Jornada de Estudos Farmacêuticos, VIII Mostra Científica e I Mostra de Extensão,

Departamento de Ciências da Saúde da Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das

Missões Campus de Erechim. 2008. (Congresso).

3.

SAMPAIO, J. . Membro da Comissão de Trabalhos Científicos, IX Jornada de Estudos

Farmacêuticos, VII Mostra Científica do curso de Farmácia, promovido pelo Departamento de

Ciências da Saúde e Curso de Farmácia da Universidade Regional Integrada do alto Uruguai e

das Missões Campus de Erechim. 2007. (Congresso).

4.

SAMPAIO, J. . Membro da Comissão de Trabalhos Científicos, VIII Jornada de Estudos

Farmacêuticos, VI Mostra Científica do curso de Farmácia, VII Farmafeira, promovido pelo

Departamento de Ciências da Saúde e Curso de Farmácia da Universidade Regional Integrada

do alto Uruguai e das Missões Campus de Erechim. 2006. (Congresso).
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5.

SAMPAIO, J. . Membro da Comissão de Trabalhos Científicos, VII Jornada de Estudos

Farmacêuticos, V Mostra Científica do curso de Farmácia, VI Farmafeira e I Simpósio de

Histotecnologia do Alto Uruguai, promovidas pelo Departamento de Ciências da Saúde e Curso

de Farmácia da Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e Das Missões Campus de

Erechim. 2005. (Congresso).

Outras informações relevantes

O Prof. Dr. Eduardo Augusto Moreira, membro da Comissão da

Farmacopéia Brasileira, declarou para devidos fins que Joseane

Sampaio, Aluna do Curso de Farmácia da Universidade Regional

Integrada do Alto Uruguai e das Missões Campus de Erechim,

participou como Colaboradora na revisão e realização de

monografias para o 6º fascículo da Farmacopéia Brasileira

durante os períodos de Agosto de 2006 a julho de 2007.

Associado a Sociedade Brasileira de Toxicologia (SBTox) desde

Fevereiro/2011.
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