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RESUMO 

 
Investigação da biossíntese de toxinas produzidas por cepas de 

cianobactérias 
 

 A demanda crescente de água doce de boa qualidade são problemas 

atuais e mundiais, além do descaso com os dejetos lançados nos ambientes 

aquáticos que comprometem a qualidade dos recursos hídricos. Um dos 

parâmetros que atesta a potabilidade da água é a presença de cianobactérias e 

cianotoxinas. Cianobactérias são microrganismos procariontes aeróbicos 

fotoautróficos que sintetizam as cianotoxinas. Estes compostos podem ser 

classificados de acordo com seus mecanismos de ação em hepatotóxicos, 

neurotóxicos e dermatotóxicos. Por sua diversidade, representam diferentes 

riscos não só ao ecossistema e a outros organismos dos ambientes aquáticos, 

como também aos seres humanos.  

 Esse projeto visou o isolamento e cultivo de cepas de cianobactérias 

produtoras de toxinas para a investigação da biossíntese desses compostos. Com 

este intuito, foram realizadas coletas de água em três reservatórios no estado de 

São Paulo e um no Paraná. Cepas de cianobactérais foram isoladas, identificadas 

e analisadas quanto à produção de toxinas.  

Uma cepa de Microcystis aeruginosa (LTPNA 02) produtora de 

microcistinas (MC-LR, MC-RR, MC-YR, MC-LF, MC-LW e desm-MC-LR e desm-

MC-RR) foi escolhida para ser estudada frente diferentes condições de cultivo e 

ter o seu crescimento, produção de toxinas e expressão gênica estudados.  

Foram utilizados os meios de cultura já referidos na literatura: ASM-1 

(N:P=1, 10 e 20), MLA (N:P=10), Bold 3N (N:P=16) e BG-11 (N:P=10 e 100). 

 Para acompanhar o crescimento, dois métodos foram utilizados: contagem 

de células e espectrofotometria. As toxinas foram quantificadas por LC-MS - 

QTrap. A análise da expressão gênica foi realizada por reação de PCR em tempo 

real pelo método de quantificação relativa ∆∆Ct. 

 Foi observada diferença no crescimento da cepa estudada nos diferentes 

meios de cultivo empregados. A contagem das células permitiu a identificação das 



fases logarítmica e total de crescimento. Durante a fase logarítmica, três 

experimentos demonstraram diferenças estatísticas quando comparadas ao 

controle (p< 0,05). Ao se avaliar o crescimento total, quatro experimentos foram 

menores (p<0,01). As leituras das absorvâncias e a contagem de células 

demonstraram alta correlação Para ambas as leituras em 680 nm e 750 nm o 

coeficiente de correlação (r) esteve entre 0,93 e 0,99. 

 A quantificação das microcistinas (MC) foi realizada por LC-MS - QTrap. 

Foram quantificadas as variantes MC-LR, MR-RR e MC-YR. Apesar da relação 

toxina/célula ser distinto para cada experimento, não representou grande variação 

naqueles realizados com meio ASM-1 (N:P 1; 10 e 20), meio MLA (N:P=10) e 

BG11(N:P=10). O experimento realizado em Bold3N (N:P=16,6) apresentou 

menor concentração de toxina/célula e as variantes MC-LR e MC-YR não foram 

detectadas. Por outro lado, o experimento realizado em BG-11 (N:P=100) 

apresentou a maior relação toxina por célula. Estes resultados sugerem que o 

excesso de nitrato seja um fator estressante para o desenvolvimento e 

crescimento da cepa de M. aeruginosa avaliada e ao mesmo tempo um fator 

estimulante para a produção das toxinas analisadas. 

 Os experimentos que avaliaram a expressão dos genes 16S e mcyB em 

relação ao gene da ficocianina (controle endógeno) foram realizados em meio 

ASM-1 (N:P=10 e 100) e BG 11 (N:P= 10 e 100). Os parâmetros anteriores, como 

crescimento e produção de toxinas também foram avaliados. Novamente foram 

encontradas diferenças entre as fases de crescimento e produção de toxina, 

porém a expressão dos genes avaliados não demonstrou variação significativa 

entre os experimentos. Porém ambos os genes avaliados demonstraram menor 

expressão nos experimentos condizidos em (N:P=100). 

 
 
Palavras chaves: Cianobactérias. Cianotoxinas. Microcystis sp. Biossíntese de 
microcistina. Expresão gênica de microcistinas.  
 



 

 

ABSTRACT 
 

Investigation on the cyanobacterial strains toxins biossinthesys 
 

 

 There is a great concern these days about potable and good quality water 

due to the increase of the population needs and also to the arising problems with 

contamination caused by anthropogenic sources. The presence of cyanobacteria 

and cyanotoxins are some parameters that attest water potability. Cyanobacteria 

are prokaryotic aerobic photoautotrophic microorganisms that may synthesize 

cyanotoxins. These compounds can be classified as hepatotoxic, neurotoxic and 

dermatotoxic according to their action mechanisms. Because of their diversity, they 

may represent different risks, not only to their ecosystem and other aquatic living 

organisms, but also to human beings.  

 The aim of this project was the isolation and cultivation of cyanotoxin-

producing cyanobacteria for further investigation on the biosynthesis of these 

compounds. Water samples from three different reservoirs in São Paulo state and 

one in Paraná state were collected in order to isolate cyanobacteria strains and 

accomplish their identification and to evaluate the toxin production. 

 The Microcystis aeruginosa (LTPNA 02) microcystin producer strain (MC-

LR, MC-RR, MC-YR, MC-LF, MC-LW, desm-MC-LR and desm-MC-RR) was 

chosen to be grown in different cultivation conditions and later analyzed for its 

growth rate, toxin production and gene expression. 

 All culture media used in this research were chosen according to the 

literature: ASM-1 (N:P=1, 10 and 20), MLA (N:P=10), Bold 3N (N:P=16) and BG-11 

(N:P=10 and 100). To evaluate growth rate, two techniques were used: cell 

counting and absorbance determination in two different wavelengths (680 nm and 

750 nm). Toxins were quantified by LC-MS in a hybrid triple-quadrupole instrument 

(Qtrap). Gene expression was assessed by real time PCR, using the ∆∆Ct relative 

quantification method. 

 Cell counting allowed total growth and logarithmic phase identification. 

During the last, three experiments showed statistical difference from control group 



(p<0,05). Four experiments resulted in a lower total growth rate (p<0,05). A high 

correlation between cell counting and absorbance levels was found for both 

wavelengths tested. Correlation coefficients (r) were from 0,93 to 0,99. 

 Three microcystin variants (MC-LR, MR-RR e MC-YR) were quantified by 

LC-MS. The toxin content per cell was calculated and showed no statistc variation 

among those experiments performed on ASM-1 (N:P 1; 10 and 20), MLA (N:P=10) 

and BG-11 (N:P=10). The lowest toxin/cell concentration was found for Bold3N 

(N:P=16,6) medium, where MC-LR and MC-YR production was not detected. On 

the other hand, the experiment with BG-11 (N:P=100) medium showed the highest 

toxin/cell content. These results suggest that high levels of nitrate in the culture 

medium may be a stressing factor for the development and growth of the M. 

aeruginosa tested strain, as well as a disturbing factor for microcystin production. 

 Gene expression experiments regarding 16S and mycB genes using the 

phycocyanin gene as endogen control were performed on ASM-1 (N:P=10 and 

100) and BG 11 (N:P= 10 and 100) media, along with the evaluation of growth rate 

and toxin production. Differences between growth rates and toxin production were 

once more observed, however gene expression did not show a significant variation 

among experiments. 

 

 

Key words: Cyanobacteria. Cyanotoxins.  Microcystis sp. Microcistin biosinthesys. 

Microcystin gene expression.  
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11..  AAPPRREESSEENNTTAAÇÇÃÃOO  DDAA  TTEESSEE  

 

 Para ser possível iniciar os estudos da biossíntese de toxinas produzidas 

por cepas de cianobactérias, primeiramente era necessário uma cepa do gênero 

Microcystis que fosse produtora de uma ou mais variantes de microcistinas. 

Portanto, foram realizadas coletas de amostras da natureza em diferentes 

reservatórios do Estado de São Paulo e Paraná, que já tinham histórico da 

presença de florações de cianobactérias e também suas cianotoxinas. Amostras 

de água foram coletadas em duas ocasiões no reservatório de Salto Grande na 

cidade de Americana, São Paulo; no braço de Taquacetuba, que faz parte do 

reservatório Billings, na cidade de São Paulo e na represa de Guarapiranga, 

também em São Paulo. No estado do Paraná foi realizada uma coleta no 

Reservatório da Usina Hidrelétrica Governador Bento Munhoz da Rocha Netto, na 

cidade de Cruz Machado. 

 Após o processamento do material coletado, foram realizadas análises para 

a certificação da presença de cianobactérias e também para a detecção de toxinas 

nestas amostras. A partir deste ponto foram iniciados os processos de isolamento 

de cepas de cianobactérias sempre acompanhados das análises de toxinas. 

 Assim que houve o isolamento da primeira cepa produtora de microcistinas, 

começaram os experimentos de variações nas condições nutricionais de cultivo 

para se avaliar as possíveis diferenças no comportamento do crescimento e 

produção das microcistinas. 

 Somente depois de conhecermos as condições de cultivo que 

demonstravam alterações na produção de microcistinas, foi dado início à última 

etapa. Essa consistiu em aliar os dados de crescimento, produção de toxina e 

expressão gênica. Para isso foram realizados experimentos nas condições de 

variação nutricional que se mostraram mais significativas para alguma diferença 

na produção de toxina na etapa anterior, e então observado novamente o 

crescimento, produção de toxina e também a expressão de diferentes genes 
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envolvidos nos processos do metabolismo celular e na formação do complexo 

enzimático responsável pela síntese das microcistinas. 

 Visando uma melhor organização do conteúdo e etapas que compõem esta 

tese, optou-se por dividi-la em três capítulos, apresentados com revisão da 

literatura, objetivo do capítulo, materiais e métodos, resultados e discussão 

relativos ao assunto abordado.  

 O primeiro capítulo apresenta os passos para a obtenção das cepas 

isoladas, desde a coleta das amostras da natureza, seu processamento e 

análises, processos de isolamento das cepas e detecção das toxinas produzidas. 

 No segundo capítulo são abordados os ensaios de variação nas condições 

de cultivo da cepa isolada na etapa anterior, com a análise do crescimento e 

produção das variantes da microcistina.  

 No terceiro e último capítulo estão os resultados das análises que 

contemplam a junção de todas as etapas anteriores, onde a mesma cepa de 

Microcystis sp é estudada não só o seu crescimento e análise de toxinas, mas 

também na avaliação da expressão de alguns de seus genes relevantes na 

produção das microcistinas. 
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22..  IINNTTRROODDUUÇÇÃÃOO  

  

22..11  OO  pprroobblleemmaa  ddaa  eeuuttrrooffiizzaaççããoo  ee  oo  ccrreesscciimmeennttoo  aacceelleerraaddoo  ddoo  ffiittooppllâânnccttoonn  

 Um dos problemas que atualmente desafiam as instituições responsáveis 

pelo fornecimento de água para a população é a chamada floração, que se 

caracteriza por um crescimento acelerado de algas e cianobactérias. Estes 

episódios estão intimamente relacionados com a eutrofização artificial de 

ambientes aquáticos. A eutrofização é um dos estados da sucessão natural dos 

ecossistemas de lagos, represas ou grandes porções de água, que ocorre ao 

passar dos anos. Esse processo é o enriquecimento do ambiente aquático com 

nutrientes, principalmente compostos contendo nitrogênio na forma de nitrato, 

fósforo na forma de fosfatos ou ambos. A atividade humana pode acelerar este 

cenário. Naturalmente levariam séculos para um ambiente oligotrófico (baixas 

concentrações de nutrientes) se tornar hipertrófico (altas concentrações de 

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

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

Portanto, à medida que o tempo passa os nutrientes inorgânicos e substâncias 

orgânicas gerados pelo homem, principalmente na forma de efluentes domésticos, 

industriais, cargas difusas urbanas e agrícolas, além de outros contaminantes se 

acumulam dentro da bacia hidrográfica. Consequentemente há o desenvolvimento 

cada vez maior das populações de fitoplâncton, observando-se com frequência o 

aparecimento de florações algais e de cianobactérias, ou “blooms” em inglês 

(WETZEL, 1993). Normalmente, as florações possuem dominância de algumas 

espécies de cianobactérias em água doce. 

 Além do aumento da biomassa fitoplanctônica e a possível toxicidade de 

algumas espécies, o desequilíbrio ecológico entre os organismos que compõem a 

comunidade do ecossistema pode causar uma variedade de outros problemas 

relacionados à eutrofização. Entre eles, o aumento da biomassa de outros 

organismos, como algas perifíticas e também macrófitas, com a variação da 
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composição das espécies. Ocorre, portanto a diminuição da zona eufótica, 

consequente menor penetração da irradiância e transparência da água, alterações 

de odor e sabor, resultado do aumento da produção de substâncias tais como a 

geosmina e o metil-isoborneol, produzidas pelas microalgas, acarretando 

problemas e aumentos de custos no tratamento da água (SMITH et al., 1999). 

Sob condições eutróficas, a concentração do oxigênio dissolvido na água 

aumenta consideravelmente durante o dia devido à intensa atividade fotossintética 

da população autotrófica. Durante a noite essa concentração diminui 

drasticamente pelo aumento na taxa da respiração celular realizada pelos mesmos 

organismos fotossintetizantes e também pelos microorganismos que se alimentam 

desta população. Quando a concentração de oxigênio dissolvido diminui e atinge 

níveis críticos, peixes e outros animais aquáticos não resistem e morrem. Em 

situações extremas, condições extremamente pobres em oxigênio, há o 

desenvolvimento de grupos de bactérias anaeróbicas e essas regiões são 

chamadas de zonas mortas (HORRIGAN et al., 2002). 

 

22..22  AAssppeeccttooss  ffiissiioollóóggiiccooss  ee  bbiiooqquuíímmiiccooss  ddaass  cciiaannoobbaaccttéérriiaass    

As cianobactérias são microrganismos procariontes aeróbicos 

fotoautróficos. Assemelham-se às bactérias por serem procariontes, mas sua 

fisiologia é bastante similar aos vegetais inferiores. Estão amplamente distribuídas 

por todo o mundo e presentes nos mais diversos habitats terrestres, que incluem 

vastas áreas oceânicas, regiões de água doce e salobra, solo e até mesmo 

desertos áridos, lagos glaciais e águas termais (HERRERO et al., 2001). 

A origem das cianobactérias foi estimada em cerca de 3,5 bilhões de anos 

pela descoberta de fósseis em rochas sedimentares encontradas no noroeste da 

Austrália. Estes organismos, portanto, estão entre os pioneiros na Terra, sendo 

provavelmente os primeiros produtores primários de matéria orgânica a liberarem 

oxigênio elementar na atmosfera primitiva (AZEVEDO & VASCONCELOS, 2006).  

Compõem um grupo morfológico altamente diversificado, podem se 

apresentar na forma unicelular, vivendo em colônias ou como filamentos 



Introdução     28 

 

multicelulares (RIPPKA et al., 1979). As formas unicelulares podem aparecer 

esféricas, ovóides ou ainda cilíndricas. Por outro lado, as formas multicelulares 

são chamadas de tricomas e quando envoltos por uma bainha mucilaginosa 

recebem a denominação de filamentos, que por sua vez podem ser retos ou 

espiralados (CHORUS & BARTRAM, 1998). 

A reprodução é exclusivamente assexuada, podendo ser variada na sua 

forma. Geralmente ocorre por fissão binária ou múltipla, em diferentes planos de 

divisão para as formas coloniais. As espécies filamentosas podem se reproduzir 

pela fragmentação do tricoma, geralmente sucedem a formação de um necrídeo, 

que representa um ponto de fragilidade no segmento. É formado então o 

hormogônio, que dará origem a um novo filamento. Outros tipos de reprodução 

assexuada também são encontrados em diferentes grupos de cianobactérias, 

porém menos freqüentes. Algumas espécies, neste caso exclusivamente as 

formas unicelulares e coloniais, podem formar exócito, que é a divisão transversal 

na parte superior da célula ou ainda a formação de baeócitos, com a clivagem do 

protoplasma e toda divisão do conteúdo citoplasmático em diversas partes, que 

depois aumentam de tamanho e formam novas células (CHORUS & BARTRAM, 

1998). 

A parede celular das cianobactérias é semelhante à das bactérias gram-

negativas. Externamente à parede pode haver a presença de envelope 

mucilaginoso, para as formas cocóides ou ainda uma bainha mucilaginosa, que 

são compostas principalmente de polissacarídeos (AZEVEDO & VASCONCELOS, 

2006). 

Estes organismos possuem clorofila-a e fotossistemas I e II, contendo 

alguns carotenóides comuns em plantas superiores e alguns exclusivos de 

cianobactérias, ao contrário das bactérias fotossintéticas. São as únicas a 

possuírem ficobilissomos, com pigmentos acessórios ficoeritrina, ficocianina e 

aloficocianina. Outros pigmentos e demais componentes celulares, tais como 

grânulos de cianoficina, substâncias de reserva, carboxissomos e ribossomos, 

além do material genético estão dispersos no citoplasma (AZEVEDO & 



Introdução     29 

 

SANT'ANNA, 2006; RIVIERS, 2006).  

O reino ao qual estes organismos fazem parte é o das Eubactérias, também 

conhecido como Protistas. Segundo Riviers, em 1971 eram conhecidos cerca de 

150 gêneros e 2.000 espécies. Em 2006, Azevedo e Sant’Anna estimaram que 

cerca de 2.400 espécies já foram caracterizadas. São quatro ordens que 

compõem a divisão das Cyanobacterias. As ordens Chroococcales e 

Oscillatoriales possuem somente células vegetativas nos organismos 

representantes, enquanto as ordens Nostocales e Stigonematales apresentam 

além das células vegetativas, células diferenciadas, como o heterócito e o acineto. 

O heterócito é especializado na fixação de nitrogênio atmosférico. 

Originam-se de células vegetativas que espessam a parede celular, perdem parte 

de seu conteúdo citoplasmático e desenvolvem pequenas zonas salientes, 

chamadas nódulos polares, direcionadas para o interior da célula que permitem a 

comunicação com células vegetativas vizinhas.  Esta célula especializada capta 

N2 atmosférico por meio de enzimas do tipo nitrogenase, transformando-o em NH4. 

O espessamento da parede celular impede a entrada de oxigênio, permitindo a 

ação da enzima nitrogenase que é facilmente oxidada. Nestas células ainda há a 

ausência do fotossistema-II que usa a energia luminosa para oxidar as moléculas 

de água e produzir elétrons, prótons e oxigênio, permitindo de tal maneira a 

nitrogenase atuar em condição anaeróbica total. Por outro lado, a presença do 

fotossistema-I permite a síntese de ATP e de NADPH necessários ao metabolismo 

celular e especialmente à redução do nitrogênio gasoso em amônio. Desta forma 

a fotossíntese e a fixação do nitrogênio ocorrem simultaneamente, porém em 

compartimentos distintos. (HERRERO et al., 2001; RIVIERS, 2006). 

O acineto é outra especialização celular bastante observada. É uma célula 

de resistência que se desenvolve quando as condições no ambiente não estão 

favoráveis. Da mesma forma do heterócito, esta célula se origina de uma célula 

vegetativa que espessa a parede celular, aumenta de tamanho e estoca grandes 

quantidades de substâncias de reserva. Os acinetos permanecem vivos e 

germinam quando as condições ambientais favorecerem o desenvolvimento dos 
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tricomas (AZEVEDO & SANT'ANNA, 2006).  

Os gêneros que apresentam essas diferenciações e mais comumente 

encontrados em ambientes aquáticos são:: Anabaena e Cylindrospermopsis. Os 

gêneros Microcystis e Oscillatoria, não desenvolvem estas células e podem ter 

seu crescimento prejudicado em águas com pouca concentração de nitrogênio 

(CHORUS & BARTRAM, 1998; SANT'ANNA et al., 2007).  

Outra especialidade das cianobactérias comum a todos os gêneros 

planctônicos é a presença de aerótopos. São vacúolos de ar constituídos de 

vesículas gasosas permeáveis somente aos gases. Essas estruturas permitem às 

células controlarem sua flutuabilidade na coluna d’água e moverem-se em direção 

à superfície ou zonas mais profundas, quando há necessidade da regulação da 

atividade metabólica e fotossintética. Em algumas espécies há o rompimento dos 

vacúolos para a descida da célula na coluna d’água, porém em outras espécies, 

como algumas Microcystis sp os vacúolos são resistentes e não se rompem, neste 

caso as células sintetizam amido que funciona como um lastro. Essas estruturas 

também foram observadas em bactérias (AZEVEDO & SANT'ANNA, 2006; 

RIVIERS, 2006) 

Alguns organismos presentes em coletas realizadas nos reservatórios Salto 

Grandes no município de Americana (SP) e Taquacetuba, braço da represa 

Billings, na cidade de São Paulo (SP) podem ser vistas na figura 1. 

 

 

 



Introdução     31 

 

                   

           a. Anabaena sp                                              b. Microcistis sp 

Figura 1. Fotos de espécies de cianobactérias presentes no Reservatório de Salto 
Grande (a) e Taquacetuba (b).  
  

22..33  TTooxxiinnaass  pprroodduuzziiddaass  ppoorr  cciiaannoobbaaccttéérriiaass::  cciiaannoottooxxiinnaass    

 Algumas espécies de cianobactérias, principalmente as planctônicas que 

predominam em florações, podem produzir toxinas (cianotoxinas), que são alguns 

dos produtos de seu metabolismo secundário. As cianotoxinas produzidas podem 

ser classificadas como hepatotóxicas, que são os peptídeos cíclicos: microcistina 

e nodularina; neurotóxicas, representadas pelos alcalóides tal como anatoxina-a, 

homoanatoxina-a e anatoxina-a(s). A cilindrospermopsina é também um alcalóide, 

porém seu mecanismo de ação é a citotoxicidade e a hepatotoxicidade. Outro 

grande grupo é o das saxitoxinas. Elas são alcalóides carbamatos divididos em 

três classes distintas: as não sulfatadas que são as saxitoxinas propriamente 

ditas; as mono sulfatadas – gonyautoxinas e as dissulfatadas - C toxinas 

(CHORUS & BARTRAM, 1998; VAN APELDOORN et al., 2007). Existem também 

as bislactonas fenólicas, como a aplysiatoxina e debromoaplysiatoxina. Ambas 

podem induzir a formação de tumor e são ativadoras da proteína quinase C. E 

ainda a lyngbiatoxina-a, cuja estrutura é identica ao isômero da teleocidina-A, 

encontrada no micélio de várias cepas de Streptomyces sp. E por último, as 

toxinas lipopolissacarídicas, que são característica comum de várias espécies de 

cianobactérias e responsáveis pelo efeito dermatotóxico (VAN APELDOORN et 

al., 2007).   

400X 100X 



Introdução     32 

 

 As principais cianotoxinas e respectivas estruturas químicas podem ser 

vistas na figura 2. 
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Figura 2. Principais toxinas produzidas por cianobactérias. Estruturas gerais das 
nodularinas e microcistinas. (desenhadas com auxílio do software ChemDraw ® 

versão 11.0) 
 

 Gêneros diferentes de cianobactérias podem produzir a mesma cianotoxina. 

Por exemplo, o gênero Anabaena que pode produzir as cianotoxinas microcistina, 

anatoxina-a, saxitoxina, enquanto gêneros diferentes como Microcystis, Nostoc, 

Anabaena, Anabaenopsis, Hapalosiphon podem produzir a mesma cianotoxina 

microcistina (JANSE et al., 2004). 

 

22..33..11  MMiiccrroocciissttiinnaa::  aa  ttooxxiinnaa  mmaaiiss  ccoommuumm  pprroodduuzziiddaa  ppoorr  cciiaannoobbaaccttéérriiaass  

As microcistinas constituem uma família de cianotoxinas, que são 

hepatotóxicas e produzidas por diversos gêneros de cianobactérias, como 

Microcystis, Anabaena, Oscillatoria, Anabaenopsis, Nostoc, Hapalosiphon 

(cianobactéria terrestre), Synechocystis e Lyngbya (DAWSON, 1998; MSAGATI et 

al., 2006; SIVONEN, 2006). A primeira microcistina foi isolada em meados de 

1978 por Elleman et al. da espécie Microcystis aeruginosa. Descrita como um 

Microcistinas 

Nodularinas 

Anatoxina- Homoanatoxina-a Anatoxina-a(S) Saxitoxina Cilindrospermopsina 
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heptapeptídeo cíclico com massa molecular variando entre 800 a 1100 (CHORUS 

& BARTRAM, 1998). Atualmente, sabe-se que a massa molecular de cada uma 

das variantes desta molécula pode estar entre 500 e 1100 Da (VAN APELDOORN 

et al., 2007). Foram reportadas até o momento 77 variantes desta molécula 

(FUREY et al., 2008). 

As microcistinas são solúveis em metanol e em água, mas insolúveis em 

solventes apolares. Este grupo de cianotoxinas é extremamente estável em 

diversas condições (VAN APELDOORN et al., 2007). Em ambientes naturais, 

principalmente na ausência de luz, as microcistinas podem permanecer estáveis 

por meses e até anos. A hidrólise ocorre somente em condições extremas, como a 

6M HCl e a altas temperaturas (CHORUS & BARTRAM, 1998).  

A estrutura básica da microcistina é a sua forma mais encontrada na 

natureza e pode ser denominada como ciclo (D-Ala1-X2-D-MeAsp3-Z4- Adda5-D-

Glu6-Mdha7). Essa estrutura envolve cinco aminoácidos praticamente invariáveis, 

D-alanina (1), D-MeAsp (ácido D-metilaspártico) (3), Adda (ácido 3-amino-9-

metoxi-2,6,8-trimetil-10-fenil-4,6dienóico) (5), ácido D-glutâmico (6) e Mdha (N-

metildiidroalanina) (7). E dois L-aminoácidos variáveis X e Z (2 e 4). Além de 

diferentes radicais nos aminoácidos das posições (3) e (7), R1 e R2 que podem ser 

H (hidrogênio) ou CH3 (grupamento metil) (CHORUS & BARTRAM, 1998; 

SIVONEN, 2006). Como pode ser observado na figura 3. 

Uma alteração bastante comum a essas moléculas é na posição 7. 

Normalmente nesta posição está o grupo Mdha (N-metildiidroalanina) ou ainda 

esse mesmo radical desmetilado, o Dha (diidroalanina). Em algumas variantes é 

encontrado o radical Dhb (diidrobutirina). Outros aminoácidos podem ocupar esta 

posição, como o D- e L- Alanina e N-MeAla (N- metil alanina) ou ainda L-Ser 

(serina) (KAYA et al., 2001). 

Outra posição que pode sofrer modificação é a posição 3. Esta posição é 

geralmente ocupada pelo D-MeAsp, mas esse radical desmetilado, o D-Asp (ácido 

aspártico) também é comumente encontrado (HARADA et al., 1990). Além disso, 
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outras variações como desmetilação ou acetilação no carbono 9 do aminoácido 

ADDA podem ocorrer (FUREY et al., 2008). 

Referidas anteriormente na literatura como cianoviridinas, cyanoginosina, 

fast death factor ou ainda toxina de Microcystis, hoje são chamadas somente de  

microcistinas. A nomenclatura atual ainda estabelece que as duas letras do sulfixo 

indiquem os aminoácidos que se ligam às posições X e Z (2 e 4) da molécula 

(CARMICHAEL et al., 1988). Essas posições são as que apresentam mais 

variações, podendo ser ocupadas por diferentes aminoácidos, como: arginina, 

leucina, alanina, tirosina, fenilanalina e triptofano (FUREY et al., 2008) 
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Figura 3: Esquema da estrutura molecular da microcistina. (desenhada com o 
auxilio do software ChemDraw ® versão 11.0) 
 
 A toxicidade das microcistinas representada em DL50 fica entre 50µg/kg até 

1.200 µg/kg de peso corpóreo, dependendo da variante da molécula. A toxicidade 

da microcistina-LR pela via intraperitoneal é de 50µg/kg em ratos e por via oral é 

5.000µg/kg a 10.000µg/kg dependendo da espécie de ratos ou camundongos que 

foi exposta. A toxicidade de outras microcistinas (MC), como MC-LA, MC-YR, e 

MC-YM é semelhante à MC-LR, mas outras como a MC–RR por via intraperitoneal 

o DL50 é dez vezes maior que a MC-LR. Outro exemplo da variação da atividade 
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biológica é a 6(E)-Adda-microcistina que é bastante tóxica. Na presença de 

radiação ultra violeta, esta variante torna-se o isômero não tóxico 6(Z)-Adda-

microcistina e vice-versa (CHORUS & BARTRAM, 1998). A rapidez com que a 

microcistina pode causar um dano grave ao fígado é muito superior quando 

comparadas a outras cianotoxinas hepatotóxicas, assim sendo, uma injeção 

aplicada em rato demora entre 1h a 3h para levar o animal ao óbito (VAN 

APELDOORN et al., 2007).  

 As toxicidades de algumas variantes da microcistina relevantes neste 

estudo podem ser observadas na tabela abaixo, na forma de DL50: 

 

Tabela 1. Toxicidade de algumas variantes de microcistina (CHORUS & 
BARTRAM, 1998; FUREY et al., 2008). 
 

Microcistina Peso molecular DL50
* 

MC-LR 994 50 

[D-Asp3] MC-LR 980 160 - 300 

[Dha7]MC-LR 980 250 

MC-RR 1037 600 

[D-Asp3] MC-RR 1023 250 

[Dha7]MC-RR 1023 180 

MC-YR 1044 70 

* Toxicidade determinada por via intraperitoneal em ratos (µg de toxina/Kg de peso 
corpóreo). A DL50 representa o valor da dose de toxina letal a 50% dos animais 
expostos. 
 

Muitos estudos para elucidar o mecanismo de ação destas moléculas têm 

sido conduzidos in vivo em animais de laboratório, in situ, em sistemas e órgãos 

isolados e também ensaios in vitro em preparações de células isoladas. 

Exceto para algumas microcistinas hidrofóbicas, a maioria não penetra 

diretamente a membrana lipídica animal, vegetal ou das bactérias. Sua entrada 

nas células ocorre através dos transportadores de membrana, como exemplo o 

transportador de ácido biliar em hepatócitos (OATP – Organic anion- transporting 
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polypeptide). Este é o motivo pelo qual o fígado é o órgão primário para exposição 

e intoxicação por microcistinas. Nas administrações de doses sub-letais de 

microcistina radioativamente marcada, feitas por via intravenosa e intraperitoneal 

em ratos, observa-se que rapidamente cerca de 70% da toxina é encontrada no 

fígado do animal(CHORUS & BARTRAM, 1998).  

A presença do aminoácido Adda é essencial para a expressão da atividade 

biológica dessa cianotoxina (CARMICHAEL, 1992). O principal mecanismo de 

ação é a inibição das proteínas fosfatases 1 e 2A (PP1 e PP2A) (CHORUS & 

BARTRAM, 1998; VAN APELDOORN et al., 2007). Essas proteínas têm o papel 

importante na manutenção da homeostase celular. O radical Mdha das 

microcistinas se liga covalentemente a cisteína das fosfatases (cys-237 das PP1 

(MACKINTOSH et al., 1995) e cys-266 das PP2A), enquanto o aminoácido raro, 

ADDA, é responsável pela inibição específica das PPs (MACKINTOSH et al., 

1995; DITTMANN & WIEGAND, 2006). A inibição dessas enzimas é resultado de 

uma interação inicialmente não-covalente mediada pelo Adda com a parte apolar 

do triptofano das PPs (VAN APELDOORN et al., 2007). A ligação do Mdha oferece 

estabilidade adicional ao complexo formado, entretanto não é necessária para a 

inibição enzimática (DITTMANN & WIEGAND, 2006). 

Como resultado da inibição das fosfatases, há o aumento da fosforilação 

das proteínas celulares. Esta é a principal causa de mudanças na morfologia 

celular, principalmente dos hepatócitos. Os danos às células hepáticas incluem 

desorganização de citoesqueleto, peroxidação lipídica, perda da integridade da 

membrana, fragmentação de DNA, apoptose, dilaceração celular, necrose e 

sangramento intra-hepático, os quais podem levar a morte por choque 

hemorrágico (CHORUS & BARTRAM, 1998; DITTMANN & WIEGAND, 2006; 

KUJBIDA et al., 2008). 

A hiperfosforilação também pode ser o mecanismo responsável pela 

promoção de tumores devido a: (i) formação de nódulos nos hepatócitos 

associados às mudanças morfológicas e (ii) inativação dos produtos dos genes 
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supressores de tumor (retinoblastoma e P53) (DITTMANN & WIEGAND, 2006; 

CAMPOS & VASCONCELOS, 2010) . 

Outro processo importante da toxicidade às microcistinas é o estresse 

oxidativo que elas promovem pela formação de espécies reativas de oxigênio 

(ERO). As ERO podem ser os radicais superóxido, hidroxila e radicais de 

compostos orgânicos celulares, que participam de reações como a peroxidação 

lipídica, a oxidação de proteínas e também do DNA ou ainda por espécies 

reativas, como o H2O2, peróxidos orgânicos e o oxigênio singlete. A formação das 

ERO pode estar relacionada com a desorganização do citoesqueleto e 

conseqüente hepatotoxicidade, além disso, o aumento da sua produção pode 

ocorrer pela ruptura da cadeia de transporte de elétrons mitocondrial. A formação 

de ERO pela MC-LR em cultura de hepatócitos de ratos, também está relacionada 

com alterações na concentração de glutationa (KUJBIDA et al., 2008). 

Um estudo observou que mesmo em concentrações mais baixas do que as 

recomendadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS) para exposição 

crônica, a microcistina afeta leucócitos polimorfonucleares (PMN) humanos 

(KUJBIDA et al., 2006). O efeito da microcistina sobre os PMN é um incremento 

para sua atividade tóxica. Os PMN se deslocam da corrente sanguínea até a área 

de maior concentração da toxina, o fígado. O efeito direto da microcistina nos 

hepatócitos causa dano citoplasmático, necrose, hemorragia hepática e fibrose é a 

causa do influxo das células inflamatórias, além do efeito quimiotático exercido 

pelas microcistnas nos PMN (KUJBIDA et al., 2006).  

A biotransformação ocorre por conjugação da microcistina e da glutationa 

intracelular, pela ação da enzima glutationa-S-trasferase. Este complexo 

conjugado permanece ativo e ainda é capaz de inibir as PPs. É então 

metabolizado pelas enzimas gama glutamil trasferase e peptidases e forma a MC-

cisteína-S conjugada. Esta biotransformação ocorre nos organismos aquáticos, 

como peixes, mexilhões, daphnias e macrófitas, bem como em roedores e aves 

(DITTMANN & WIEGAND, 2006). 



Introdução     38 

 

As microcistinas e a microcistinas-cojugada são levadas pela corrente 

circulatória até outros órgãos, músculos e cérebro. Os rins são afetados e podem 

sofrer apoptose celular e degeneração morfológica das cápsulas de Bowman e 

dos túbulos renais (CHORUS & BARTRAM, 1998). 

A meia vida de eliminação da microcistina em ratos é de cerca de 30 min. A 

excreção em camundongos se dá principalmente pelas fezes (15%) e urina (9%), 

e sua maior parte não é metabolizada e detectada até seis dias após exposição 

(BISCHOFF, 2001). 

22..33..22  DDeetteeccççããoo  ee  ccaassooss  ddee  eexxppoossiiççããoo  àà  mmiiccrroocciissttiinnaa  

Populações de cianobactérias produtoras e não-produtoras de toxina 

podem coexistir no mesmo ecossistema e são indistinguíveis por microscopia 

ótica. Os métodos mais comumente usados para detectar as toxinas incluem 

cromatografia líquida de alta eficiência com diferentes detectores, como arranjo 

diodo (HPLC-PDA), cromatografia líquida e gasosa, também acopladas a 

diferentes detectores, mas especialmente a espectrometria de massas merece 

destaque (LC-MS). Além de outras técnicas, como cromatografia em camada 

delgada, ensaio de inibição das fosfatases, imunoensaios, entre outros (VAN 

APELDOORN et al., 2007). 

É difícil apurar a primeira ocorrência de floração de cianobactéria, 

justamente por elas estarem entre os primeiro organismos vivos do planeta. 

Apesar da falta de evidências, existe uma forte especulação sobre a primeira das 

dez pragas do Egito: “e todas as águas do rio se transformaram em sangue” 

[Exodus, 7:20] (BÍBLIA, 2002). Uma possível explicação a este fato é a ocorrência 

de um bloom de fitoplâncton (maré vermelha) que explicaria as pragas seqüentes 

(NORTON & LYONS, 2002). 

O primeiro relato de intoxicação de animais por cianobactérias data de 

1878, no sul da Austrália no lago Alexandrina (FRANCIS, 1878). Outros casos 

relacionados com cianotoxinas em todo o mundo são relatados e abrangem 

intoxicação de animais que bebem diretamente da água contaminada, sofrendo os 
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sintomas ou óbito. Há casos relacionados às exposições de origem recreativa, 

quando as pessoas entram em contato direto com as cianotoxinas ao se 

banharem em águas com altas concentrações das cianobactérias.  

No Brasil, as florações de cianobactérias provocadas pelo aumento de 

nutrientes nas águas, têm causado problemas para a saúde pública (DOMINGOS 

et al., 1999). Em fevereiro de 1996, em Caruaru, no Estado de Pernambuco, 110 

pacientes apresentaram sintomas de intoxicação relatados por hepatotoxinas após 

tratamento de hemodiálise de rotina. Subsequentemente 100 pacientes 

desenvolveram insuficiência hepática aguda e 70 deles morreram. Em outubro de 

1997, 53 destas mortes foram atribuídas a “Síndrome de Caruaru”. As vítimas 

foram intoxicadas, portanto, pela água contaminada com microcistinas oriunda de 

um açude (JOCHIMSEN et al., 1998; POURIA et al., 1998; CARMICHAEL et al., 

2001). Outra ocorrência no Brasil, relacionada a presença de cianobactérias na 

água utilizada para consumo humano, aconteceu em 1988 na represa de 

Itaparica, região de Paulo Afonso na Bahia. Cerca de 2000 casos de gastrenterite 

foram relatados e resultaram na morte de 88 pessoas num período de 42 dias 

(TEIXEIRA et al., 1993). 

 

22..44..  LLeeggiissllaaççããoo  ppaarraa  oo  ccoonnttrroollee  ddee  CCiiaannoobbaaccttéérriiaass  ee  mmoonniittoorraammeennttoo  ddee  

cciiaannoottooxxiinnaass  

 A portaria número 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, padrão de potabilidade entre outros.  

 As instituições fiscalizadoras são responsáveis pela realização do 

monitoramento de cianobactérias nas águas de mananciais. Segundo o capítulo V 

(dos planos de amostragem), artigo 19º, §1, o monitoramento no ponto de 

captação deve obedecer frequência mensal quando o número de cianobactérias 

não exceder 10.000 células/mL (ou 1mm3/L de biovolume), e semanal quando o 

número de cianobactérias exceder este valor. O capítulo IV (do padrão e 
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potabilidade) Art. 14°, §1, define os valores de padrão de potabilidade para as 

substâncias que oferecem risco à saúde humana. No tocante às cianotoxinas 

determina como valor máximo permitido de 1 µg/L para microcistina, de 15 µg/L 

para cilindrospermopsina e de 3 µg/L para saxitoxina, sendo as duas últimas 

apenas uma recomendação (BRASIL, 2004). 

 Esta Portaria ainda preconiza as técnicas para análise de cianobactérias e 

cianotoxinas e comprovação de toxicidade por bioensaios em camundongos, 

incluindo até o estabelecimento de especificações para normas nacionais ou 

internacionais que disciplinem a matéria, devendo ser adotadas as metodologias 

propostas pela OMS em sua publicação Toxic cyanobacteria in water: a guide to 

their public health consequences, monitoring and management (CHORUS & 

BARTRAM, 1998). 

Em 2010 ocorreu a revisão desta portaria, onde se mantiveram os valores 

para o monitoramento de cianotoxinas. Ainda foi incluída a necessidade de 

monitoramento da anatoxina-a(S), obedecendo-se alguns parâmetros prévios. A 

portaria esteve em discussões regionais durante todo o ano de 2010 e ainda 

segue em trâmites burocráticos para sua aprovação pelo governo federal. 

 

 



Justificativa     41 

33..  JJUUSSTTIIFFIICCAATTIIVVAA  

Tendo em vista o potencial risco que as cianobactérias representam para a 

qualidade dos recursos hídricos, principalmente os destinados ao abastecimento 

humano, é proposta deste trabalho aprofundar o conhecimento sobre esses 

organismos em culturas mantidas em laboratório. O desenvolvimento de técnicas 

de isolamento de cepas de cianobactérias produtoras de toxinas e seu cultivo em 

diferentes condições nutricionais permitem o estudo de alguns dos fatores que 

influenciam a produção de seus metabólitos tóxicos.  

O acompanhamento da produção destes compostos em nível molecular é 

fundamental para entender os mecanismos envolvidos na biossíntese de toxinas 

por estas espécies. Atualmente existem poucos trabalhos que avaliam a 

expressão gênica de espécies de cianobactérias frente a diferentes condições 

nutricionais de cultivo. O entendimento desses mecanismos é de grande 

importância para o melhor conhecimento das espécies e maior compreensão dos 

fatores envolvidos na síntese das toxinas. 
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44..  OOBBJJEETTIIVVOOSS    

44..11  OObbjjeettiivvoo  ggeerraall  

 

 O objetivo central do trabalho é estudar a partir de amostras de florações de 

cianobactérias coletadas em diversos reservatórios, cepas tóxicas de 

cianobactérias isoladas a fim de investigar alguns fatores relacionados à 

biossíntese e à expressão gênica da microcistina. 

 

44..22  OObbjjeettiivvooss  eessppeeccííffiiccooss  

 

• Isolar diferentes cianobactérias de amostras ambientais; 

 

• Estabelecer um banco de cianobactérias; 

 

• Determinar as toxinas produzidas nas diferentes linhagens isoladas; 

 

• Avaliar a variação do crescimento celular de uma cepa de 

Microcystis aeruginosa em diferentes meios de cultivo; 

 

• Analisar a variação na produção de toxina da cepa de Microcystis 

aeruginosa nos diferentes meios de cultivo; 

 

• Avaliar as diferenças na expressão de genes envolvidos no 

metabolismo celular e na síntese de microcistinas pela cepa de 

Microcystis aeruginosa em diferentes meios de cultivo. 
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55..  CCAAPPIITTUULLOO  II  ––  CCOOLLEETTAASS  DDEE  AAMMOOSSTTRRAASS  AAMMBBIIEENNTTAAIISS,,  IISSOOLLAAMMEENNTTOO  EE  DDEETTEERRMMIINNAAÇÇÃÃOO  
DDEE  TTOOXXIINNAASS  EEMM  CCEEPPAASS  DDEE  CCIIAANNOOBBAACCTTÉÉRRIIAASS  

 

55..11  IInnttrroodduuççããoo  

 

55..11..11  IIssoollaammeennttoo  ee  ccuullttiivvoo  ddee  cceeppaass  ddee  cciiaannoobbaaccttéérriiaass  

 As cianobactérias são um dos maiores grupos de organismos gram-

negativos, possuindo cerca de 56 gêneros, classificados em mais de 2000 

espécies (AZEVEDO & VASCONCELOS, 2006; RIVIERS, 2006). Nessas 

comunidades microbiológicas, diferentes populações de cianobactérias coexistem 

e em muitos casos, competem entre si. (CHORUS & BARTRAM, 2003). 

 Várias características das cianobactérias são observadas somente em seu 

habitat natural e não são bem reproduzidas em laboratório. Uma das 

características mais importantes que se observa é diferença na morfologia. 

Portanto a observação e identificação das espécies devem ser feitas logo que 

possível, sem a utilização de artifícios de conservação, como lugol ou formol, uma 

vez que essas substâncias podem dificultar alguns aspectos da identificação, no 

entanto seu uso é indicado quando a observação do material não for imediata. 

 O primeiro passo do isolamento das cianobactérias é suspender parte da 

amostra em meio de cultura e realizar diluições, principalmente se a floração for 

demasiada intensa. O isolamento pode ser feito a partir de dois procedimentos 

distintos. O primeiro é a separação manual de um único filamento, utilizando 

microscópio ótico e pipeta Pasteur esterilizada com ponta adaptada como um fino 

capilar (URMENETA et al., 2003). Através desta técnica é possível obter cepas 

clones que formam tricomas ou filamentos. 

 O segundo método de isolamento é o plaqueamento. Utilizam-se para isso 

técnicas microbiológicas, onde o meio de cultura é incorporado ao agar ou 

agarose, as amostras são semeadas em ambiente estéril e mantidas em 

incubadora até o aparecimento das primeiras unidades formadoras de colônia 
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(UFC). Depois de observada as características das UFC, as escolhidas são 

repicadas para o meio de cultura e mantidas em condições de cultivo juntamente 

com o restante das cepas (SHIRAI et al., 1989). Neste método diversas técnicas 

podem ser incorporadas, visando a diminuição e até mesmo eliminação do 

crescimento de diferentes tipos de bactérias juntamente com a cultura, e também 

o efeito inibitório de crescimento do agar. Para isso podem-se usar menores 

concentrações de agar, procedimentos de pré-lavagem, esterilização separada e 

soluções de nutrientes e a substituição do agar por agarose ou ainda outros 

agentes solidificantes. Paralelo a isso, alguns antibióticos podem ser incorporados 

ao agar para a inibição do crescimento de bactérias (FERRIS & HIRSCH, 1991). 

 Outro método de isolamento é próprio para cianobactérias unicelulares, por 

meio de técnicas intituladas auto-isolantes, para isso utilizam-se algumas 

características exclusivas da cianobactéria que se deseja isolar. É bastante útil 

também em culturas mistas ou quando há presença de espécies picoplanctônicas 

não desejadas (SHIRAI et al., 1989). Ainda o uso de outros agentes inofensivos às 

cianobactérias, porém tóxicos para as bactérias contaminantes, como fenol, 

irradiação gama ou UV, temperaturas elevadas, entre outros (FERRIS & HIRSCH, 

1991). 

 

55..22  OObbjjeettiivvooss  

• Isolar diferentes cianobactérias de amostras ambientais; 

• Estabelecer um banco de cianobactérias; 

• Determinar as toxinas produzidas nas diferentes linhagens isoladas; 
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55..33  MMaatteerriiaall  ee  MMééttooddooss  

55..33..11..  MMaatteerriiaall  

- Para coleta e armazenamento de amostras: Rede de fitoplâncton (malha de 20 

µm), geladeira (Eletrolux®) e Freezer -20ºC (Eletrolux®), frascos de polietileno ou 

vidro, materiais para identificação das amostras, etiquetas.  

- Identificação das amostras: Lâminas e lamínulas de vidro. Microscópio Primo 

Star, modelo 415500-0011-00 (Zeiss®). 

- Isolamento e cultivo das cepas: Tubos de ensaio de vidro neutro 24,5x1x200 mm 

e 15,5x1x150 mm, balões volumétricos, pipetas graduadas, analíticas e Pasteur, 

placas de petri de vidro e plástico marca Falcon® 100x15 mm estéril. Algodão e 

gaze. Erlenmeyers de diferentes capacidades (250 mL, 500 mL, 1 L e 2 L). 

Reagentes para preparo dos meios de cultura. pHmetro modelo µPA-210 

(Hipperquímica/Solumix®). Agitador magnético modelo Te-085 com aquecimento 

(Tecnal®). Bancada de fluxo laminar vertical modelo PCR2 (Pachane®). 

Incubadora – Câmara de Germinação, modelo TE-401 com controle de 

fotoperíodo COEL® (Tecnal®). Autoclave vertical, modelo 415 (Fanen®). 

Reagentes para preparo de soluções estoques. Agar. Balança analítica modelo 

APX60 (Denver Instrument®). Espátulas. 

- Para concentração, processamento das amostras, material resultante do 

aumento de biomassa, extração e análise de cianotoxinas: Centrífuga modelo 

5804-R da marca Eppendorf®. Liofilizador modelo L101 da Liotof®.  Speed Vac 

modelo Savant SPD1010 (Thermo Electron Corporation®). Tubos de plástico com 

capacidade para 15 e 50 mL da marca Biologix®, tubos plásticos com capacidade 

de 2mL da marca Eppendorf®, tubos tipo Corex®, metanol. Colunas para extração 

C18 (Sep-Pak®). Micro filtros, com diâmetro de 0,45 µm, marca Millex ®. Seringas 

de vidro com capacidade para 5 mL, marca ArtiGlass®. Banho de Ultrassom. 

Seringas de plástico com capacidade para 1 mL da marca (Becton Dickinson®) e 

agulhas descartáveis. Probe Ultra Sônica – Virsônic Digital 550 – Ultrasonic Cell 

Disrupter ® Modelo #274506. HPLC prominence (Shimadzu®) acoplado a 
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espectrômetro de massas modelo Esquire HCT (Bunker Daltonics®) – LC-MS Ion 

trap. Padrões analíticos de microcistinas (MC) – MC-LR; MC-RR e MC-YR 

Abraxis®. 

  

55..33..22    MMééttooddooss  

55..33..22..11  CCoolleettaa,,  iiddeennttiiffiiccaaççããoo  ee  sseeppaarraaççããoo  ddee  aammoossttrraass  

 A coleta do material foi feita de duas maneiras: (i) coleta de água em 

garrafas plásticas e (ii) uso de rede de fitoplâncton de 20 µm em água superficial 

nos reservatórios. O material foi acondicionado em garrafas plásticas até o 

laboratório. Uma parte da amostra foi encaminhada para observação em 

microscópio ótico, cuja identificação das espécies das cianobactérias foi feita 

pelas características morfológicos das mesmas. Outra parte da amostra (5 mL) foi 

inoculada em meio de cultura ASM-1 (descrito em 5.3.2.10)  e mantida em 

incubadora. O restante foi separado para ser concentrado. 

 

55..33..22..22  CCoonncceennttrraaççããoo  mmaatteerriiaall  ccoolleettaaddoo  oouu  pprroovveenniieennttee  ddoo  aauummeennttoo  ddee  

bbiioommaassssaa  

Em tubos Falcon com capacidade para 50 mL a amostra foi centrifugada a 

3.214 g por 10 min, com temperatura controlada em 4ºC. O sobrenadante foi 

desprezado e o centrifugado conservado sob refrigeração para etapa de extração. 

 

55..33..22..33    EExxttrraaççããoo  ppaarraa  aannáálliissee  ddee  mmiiccrroocciissttiinnaass  eemm  LLCC--MMSS  IIoonn  TTrraapp  

Os materiais precipitados foram retirados da refrigeração para 

descongelamento. Alíquotas de 150 mg a 200 mg da amostra foram pesados, em 

balança analítica. À amostra foi adicionado 10 mL de água Milli Q® e agitado por 

15 segundos no Vortex. Os tubos contendo as amostras em solução foram 

deixados em banho de ultrassom ou probe por 10 minutos, centrifugados a 3.214 
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g por 10 minutos, com temperatura controlada em 4ºC. A coluna de extração em 

fase sólida – Sep-Pak Cartridges® (C18) foi condicionada com 3 mL de metanol 

100% seguidos 3 mL água Milli Q®. Após a aplicação de 10 mL de amostra, a 

coluna foi lavada com 3 mL de água Milli Q®, 3 mL de metanol 30% e 3 mL de 

metanol 100% . A última fração foi coletada e o solvente evaporado em Speed Vac 

ou fluxo de nitrogênio. O resíduo foi reconstituído em 200 µL de metanol/água 1:1 

e filtrado em filtro Millex® (0,45 µm) para vial de HPLC.  

A separação cromatográfica foi realizada em coluna Fusion RP (150 x 2,0 

mm; 4 µm; Phenomemex) utilizando-se como fase móvel (A)  1 mM de formiato de 

amônio + 0,1% de ácido fórmico  em água e (B) 1 mM de formiato de amônio + 

0,1% de ácido fórmico em acetonitrila/água (90:10), sob uma vazão de 200 

µL/min. O gradiente empregado foi: 0 min, 30% B; 10 min, 50% B; 15 min, 90% B; 

17 min, 90% B; 18 min, 30% B; 25 min, 30% B. O efluente da coluna foi divido em 

4 partes, sendo apenas uma parte enviada para a fonte de electrospray do 

espectrômetro de massas (Esquire HCT, Bruker Daltonics), a qual foi operada no 

modo positivo a 3,5 kV. O espectrômetro foi operado monitorando-se os seguintes 

íons: 520 (MC-RR), 1045 (MC-YR), 995 (MC-LR) e 910 (MC-LA). Os demais 

parâmetros empregados para a fonte de íons foram: Nebulizer gas: 35 psi; Drying 

gas: 5 L/min a 280°C. Hélio foi utilizado como gás de colisão. 

 

55..33..22..44  EExxttrraaççããoo  ppaarraa  aannáálliissee  ddee  ssaaxxiittooxxiinnaa,,  aannaattooxxiinnaa--aa  ee  

cciilllliinnddrroossppeerrmmooppssiinnaa    eemm  LLCC--MMSS  IIoonn  TTrraapp  

Cerca de 50mg da amostra liofilizada foram pesados em balança analítica, 

e transferido para tubo de microcentrífuga, ao qual foi adicionado 1 mL de 

metanol/ácido acético 0,1% (1:1). A amostra foi agitada em vortex por 1 min, 

submetida a probe de ultrassom por 1 min e banho de ultrassom por 15 min, 

sendo em seguida centrifugada a 3.214 g por 10 minutos a 4ºC. O sobrenadante 

foi recolhido com seringa de 1 mL e filtrado em filtro Millex (0,45 µm) para vial de 

HPLC. 
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Para análise de saxitoxina, a separação cromatográfica foi realizada em 

coluna zic-HILIC (150 x 2,0 mm; 5 µm; Merck Sequant) utilizando-se como fase 

móvel (A)  10 mM formiato de amônio + 0,01% ácido fórmico em água e (B) 

acetonitrila, sob uma vazão de 200 µL/min. O gradiente empregado foi: 0 min, 50% 

B; 6 min, 15% B; 10 min, 15% B; 11 min, 50% B; 20 min, 50% B. O efluente da 

coluna foi divido em 4 partes, sendo apenas uma parte enviada para a fonte de 

electrospray do espectrômetro de massas (Esquire HCT, Bruker Daltonics), a qual 

foi operada no modo positivo a 3,5 kV. O espectrômetro foi operado monitorando-

se o íon de m/z 300 para a saxitoxina (MH+). Os demais parâmetros empregados 

para a fonte de íons foram: Nebulizer gas: 35 psi; Drying gas: 5 L/min a 280°C. 

Hélio foi utilizado como gás de colisão. 

Para análise de anatoxina e cilindrospermopsina, a separação 

cromatográfica foi realizada em coluna Polar RP (150 x 2,0 mm; 4 µm; 

Phenomenex) utilizando-se como fase móvel (A)  10 mM acetato de amônio + 

0,01% ácido acético em água e (B) metanol, sob uma vazão de 200 µL/min. O 

gradiente empregado foi: 0 a 5 min, 10% B; 6 min, 60% B; 7 min, 60% B; 7,5 min, 

10% B; 15 min, 10% B. O efluente da coluna foi divido em 4 partes, sendo apenas 

uma parte enviada para a fonte de electrospray do espectrômetro de massas 

(Esquire HCT, Bruker Daltonics), a qual foi operada no modo positivo a 3,5 kV. O 

espectrômetro foi operado monitorando-se o íon de m/z 166 para a anatoxina 

(MH+) e 416 para a cilindrospermopsina (MH+). Os demais parâmetros 

empregados para a fonte de íons foram: Nebulizer gas: 35 psi; Drying gas: 5 L/min 

a 280 °C. Hélio foi utilizado como gás de colisão. 

 

55..33..22..55  EExxttrraaççããoo  ddee  aannaattooxxiinnaa--aa((SS))  

Foram pesados cerca de 500 mg do material concentrado em tubos Eppendorf, 

adicionado 1 mL de solução extratora (ac. Acético 0,1M e etanol (80:20)) e agitado 

no vortex por 5 min. O sobrenadante foi recolhido após centrifugação a 3.214 g 

por 10 minutos. A solução extratora foi adicionada novamente na mesma 
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quantidade e o processo foi repetido por três vezes. O sobrenadante foi eluído 

coluna de extração em fase sólida - Sep-Pak Cartridges® (C18), previamente 

condicionada com 3 mL de metanol 100% e 3 mL de água Milli Q®.  O eluato foi 

recolhido e seco para a análise em LC-Ms Ion trap. Conforme técnica 

desenvolvida por nosso grupo de pesquisa (DORR et al., 2010).  

 

55..33..22..66    DDeetteerrmmiinnaaççããoo  ddaa  aattiivviiddaaddee//iinniibbiiççããoo  ddaa  aacceettiillccoolliinneesstteerraassee  

Preparo dos reagentes: 

Tampão fosfato: (PP, 0,1 mol/L, pH 7,4) 

Solução 1: 17,8 g de Na2HPO4.2H2O em 1000 mL de água destilada 

Solução 2: 2,72 g de KH2PO4 em 200 mL de água destilada. 

Adicionada a solução 2 na solução 1 até o pH atingir 7,4 em temperatura 

ambiente. Filtrar o tampão fosfato em filtro Millipore e estocado a 4°C, por até 

duas semanas. 

DTNB: (ácido 5,5-ditiobis(2-nitrobenzóico)) (10 mmol/L) 

Dissolvidos 396,3 mg de DTNB em 100 mL do tampão fosfato sob agitação 

magnética. Armazenado em alíquotas de 5 mL a -20°C. 

Hemolisado (sangue total): 

Reagente diluente: Adicionado 300 µL de Triton X-100 a 1000 mL do tampão 

fosfato. Armazenado em frasco âmbar a 4°C 

Coletado sangue com EDTA ou heparina e adicionado 200 µL do sangue total a 

20 mL do reagente diluente gelado. 

ASCh (Acetiltiocolina)- substrato- (28,4mmol/L) 

Dissolvido 82,24 mg de acetiltiocolina em 10 mL de água destilada. Armazenado 

em alíquotas de 1 mL a -20°C. 
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Procedimento: 

REFERÊNCIA I    AMOSTRAS  
Tampão fosfato 1000 µL  1 Tampão fosfato 1000 µL 
DTNB 50 µL  2 DTNB 50 µL 
Hemolisado 250 µL  3 Hemolisado 250 µL 
Solvente extração 20 µL  4 Amostra  20 µL 
   5 Acetiltiocolina 30 µL 
 

Os itens 1, 2 e 3 foram mantidos no gelo até o momento da reação. 

Os itens 1, 2, 3 e 4 foram colocados em tubo de ensaio de vidro e submetidos ao 

banho-maria a 37°C, por 3 minutos. Transferidos então para a cubeta do 

espectrofotômetro e nesta adicionado o 5 (acetiltiocolina). Leitura em 

espectrofotômetro ajustado (comprimento de onda de 436 nm) durante 3 minutos, 

com leituras de 30 em 30 s. Realizada leitura do material de referência, 

substituindo a amostra pelo solvente utilizado na ressuspensão da extração 

(ELLMAN et al., 1961; WOREK et al., 1999). 

 

55..33..22..77  TTééccnniiccaa  ddee  iissoollaammeennttoo  mmeeccâânniiccoo  

O isolamento de uma única cianobactéria filamentosa foi feito por 

separação mecânica, colocando-se a amostra em lâmina, observando-se em 

microscópio em aumento de 50 vezes. Com a ajuda de uma pipeta Pasteur 

esticada em chama, por capilaridade e proximidade foi absorvida uma quantidade 

de material, que foi então transferido para uma gota de meio ASM-1 também em 

lâmina. Todo o procedimento foi repetido até que permanecesse somente um 

filamento de cianobactéria.  Este último filamento foi transferido para tubo de 

ensaio contendo meio de cultura previamente esterilizado, com tampão de 

algodão e gaze.  Mantido em incubadora por 10 a 15 dias. O material foi então 

repicado para erlenmeyer por mais 20 dias para aumento de biomassa. Em 

seguida o material foi concentrado (como descrito em 5.3.2.2), foram realizadas as 

etapas de extração e analisadas em LC-MS para presença de cianotoxinas. 

Conforme descrito nos itens anteriores 5.3.2.3 e 5.3.2.4.  
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55..33..22..88  TTééccnniiccaa  ddee  ppllaaqquueeaammeennttoo  

Para isolamento de espécies coloniais e purificação de cepas isoladas, foi 

feito semeadura de 200 µL do material (cultura ou amostra da natureza 

previamente diluída) em placas de petri com meio ASM-1 incorporado em ágar 

previamente lavado, na proporção de 1:1. Ocorreu o crescimento das colônias que 

foram observadas em microscópio ótico. As colônias formadas foram recuperadas 

do agar e repicadas para meio ASM-1 líquido e então incubadas.  

 

55..33..22..99  MMaannuutteennççããoo  ddaass  cceeppaass  ee  aauummeennttoo  ddaa  bbiioommaassssaa  

As culturas são mantidas em cultivo em incubadoras. As condições de 

cultivo são: fotoperíodo de 12 h luz e 12 h escuro. Irradiância de 1000 (±100) lux e 

temperatura controlada em 23ºC (±0,5º). O meio de cultura utilizado foi o ASM-1. 

As culturas são repicadas quinzenalmente com todos os materiais e meio de 

cultura previamente esterilizados em autoclave (121ºC por 20 minutos). Para o 

aumento de biomassa, os procedimentos de esterilização do material e meio de 

cultura são os mesmos, a cultura é transferida para erlenmeyers maiores, 

dependendo da quantidade de biomassa desejada. 

 

55..33..22..1100  MMeeiioo  ddee  CCuullttuurraa  AASSMM--11  ((GGOORRHHAAMM  eett  aall..,,  11996644))  

 Para o preparo das soluções estoque, os reagentes foram pesados 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. 

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

g) e  CaCl2 . 2H2O (0,29 g). Completado volume 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 volume para 100 ml com água 

MilliQ®. Solução estoque C : H3BO3 (2,48 g); MnCl2.4H2O (1,39 g); FeCl3.6H2O 

(1,08 g); ZnCl2 (0,335 g); CoCl2.6H2O (0,019 g) e CuCl2 (0.0014 g).  Completado 
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volume para 100 mL com água Milli Q®. Solução estoque D : EDTA Na2 (1,86 g). 

Completado volume para 100 mL com água Milli Q®. 

          O preparo do meio 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, 0,1 mL da solução estoque C e 

0,4 mL da solução estoque D. 

 Esta solução foi homogeneizada e o volume completado para 1 L com água 

Milli Q®. O pH ajustado para 8,0 utilizando soluções de NaOH 1 M ou HCl 1 M. 
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55..44  RREESSUULLTTAADDOOSS  

55..44..11  CCoolleettaa  ddee  aammoossttrraass  ee  aannáálliissee  ddee  ttooxxiinnaass  

55..44..11..11  RReesseerrvvaattóórriioo  ddee  SSaallttoo  GGrraannddee  eemm  AAmmeerriiccaannaa  ––  SSPP  

A primeira coleta realizada no reservatório de Salto Grande, na cidade de 

Americana, São Paulo, ocorreu em setembro de 2006. Nesta data o reservatório 

apresentava floração intensa. Como mostrado na figura 4. 

 

Figura 4.  Reservatório de Salto Grande – Americana- SP. 
  

 Dois pontos de coleta foram estabelecidos para amostragem. A coleta foi 

realizada conforme item 5.3.2.1. Observações feitas por microscopia ótica 

revelaram a presença de dois gêneros de cianobactérias: Microcystis sp e 

Anabaena sp. Ficou evidente a predominância do gênero Microcistys sp. 

 Para cada amostra, os procedimentos de concentração, extração e análise 

por LC-MS Ion Trap foram realizados, como descrito nos itens 5.3.2.2, 5.3.2.3 e 

5.3.2.4. Pôde-se observar a presença de microcistinas, conforme mostra os 

cromatogramas e espectros de massa a seguir. 
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Figura 5. Cromatograma obtido por LC-MS para quatro padrões de microcistinas, 
conforme descrito no item 5.3.2.3. A fonte de electrospray foi operada no modo 
positivo monitorando-se os íons de m/z 520 (MC-RR, 5,1 min), 1045 (MC-YR, 8,7 
min), 995 (MC-LR, 9,0 min) e 910 (MC-LA, 15,9 min). 
 

 

Figura 6. Espectro de massas em MS/MS do íon de m/z 520 para padrão de MC-
RR (5,1 min), obtido por electrospray no modo positivo em ion trap. A 
fragmentação característica do íon (M+2H)2+ pode ser vista. 
 

 

Figura 7. Espectro de massas em MS/MS do íon de m/z 995 para padrão de MC-
LR (9,0 min), obtido por electrospray no modo positivo em ion trap. A 
fragmentação característica do íon (M+H)+ pode ser vista. 
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Figura 8. Espectro de massas em MS/MS do íon de m/z 1045 para padrão de MC-
YR (8,7 min), obtido por electrospray no modo positivo em ion trap. A 
fragmentação característica do íon (M+H)+ pode ser vista. 
 

  

Figura 9. Cromatograma obtido por LC-MS para a amostra referente ao ponto de 
coleta 1 (Barragem – setembro de 2006), no reservatório de Salto Grande, em 
Americana-SP.  A presença dos picos característicos para MC-RR (m/z 520, 5,0 
min), MC-YR (m/z 1045, 8,7 min) e MC-LR (m/z 995, 9,0 min) pode ser 
evidenciada. Análise realizada conforme descrito no item 5.3.2.3.  
 

  

Figura 10. Cromatograma obtido por LC-MS para a amostra referente ao ponto de 
coleta 2 (Fazenda Santa Lúcia – setembro de 2006), no reservatório de Salto 
Grande, em Americana-SP.  A presença dos picos característicos para MC-RR 
(m/z 520, 5,0 min), MC-YR (m/z 1045, 8,7 min) e MC-LR (m/z 995, 9,0 min) pode 
ser evidenciada. Análise realizada conforme descrito no item 5.3.2.3.  
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Portanto, pôde-se observar a presença de três tipos de microcistina (MC) 

nas respectivas amostras, MC-LR, MC-RR e MC-YR. No ponto 1 (Barragem) ficou 

evidente a presença da MC-LR e em menor concentração variantes RR e YR. Já 

no ponto 2 (Fazenda Santa Lúcia), houve menor concentração de MC-LR, seguido 

por traços da MC-RR e também traços da variante MC-YR. 

 Nova coleta realizada nesse mesmo reservatório em março de 2007 

demonstrou resultados semelhantes aos obtidos anteriormente. Ambos os pontos 

de coleta foram visitados e amostras de água coletadas, processadas conforme os 

itens 5.3.2.2, 5.3.2.3 e 5.3.2.4 descritos anteriormente e analisadas por LC-MS e 

os resultados são mostrados nas figuras 11 e 12. 

 As observações feitas por microscopia ótica revelaram a presença de dois 

gêneros de cianobactérias: Microcistys sp e Anabaena sp. Nesta coleta a 

dominância foi de cianobactérias do gênero Anabaena sp. 

 

  

Figura 11. Cromatograma obtido por LC-MS para a amostra referente ao ponto de 
coleta 1 (Barragem – março de 2007), no reservatório de Salto Grande, em 
Americana-SP.  A presença dos picos característicos para MC-RR (m/z 520), MC-
YR (m/z 1045) e MC-LR (m/z 995) pode ser evidenciada. Análise realizada 
conforme descrito no item 5.3.2.3.  
 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 Time [min]
0

2

4

6

4x10
Intens.

MC-RR

MC-YR

MC-LR



Capítulo I     57 

 

  

Figura 12. Cromatograma obtido por LC-MSn IonTrap para a amostra referente ao 
ponto 2 – Fazenda Santa Lúcia, reservatório de Salto Grande Americana-SP em 
março de 2007.  

 

Portanto, pode-se observar a presença das mesmas três variantes de 

microcistinas observadas anteriormente, nas respectivas amostras, MC-LR, MC-

RR e MC-YR.  

 Em ambos os pontos de coleta analisados, ficou evidenciada a presença da 

MC-LR em menores concentrações, MC-RR com maior expressão no ponto 1 

(Barragem) e menor concentração no ponto 2  (Fazenda Santa Lúcia) e a MC-YR 

em menor concentração em ambos os pontos. 

 Para todas estas amostras os resultados para detecção de outras toxinas, 

como saxitoxina, cilindrospermopsina e anatoxina-a foram negativos. 

 

55..44..11..22  UUssiinnaa  HHiiddrreellééttrriiccaa  GGoovv..  BBeennttoo  MMuunnhhoozz  ddaa  RRoocchhaa  NNeettttoo,,  CCrruuzz  

MMaacchhaaddoo..  

 A coleta foi realizada em 10 de janeiro de 2007 com auxílio do Instituto 

Ambiental do Paraná. Foram coletadas amostras em dois pontos distintos. As 

amostras foram processadas conforme os itens 5.3.2.2, 5.3.2.3 e 5.3.2.4 descritos 

anteriormente e analisadas por LC-MS. 
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• Ponto 1: Alagado do Rio Areia. 

  

Figura 13. Cromatograma obtido por LC-MS para a amostra referente ao ponto de 
coleta 1 (Alagado do Rio Areia – janeiro de 2007), no reservatório da Usina 
Hidrelétrica Gov. Bento Munhoz da Rocha Netto, em Cruz Machado-PR. A 
presença do pico característico para MC-LR (m/z 995) pode ser evidenciada. 
Análise realizada conforme descrito no item 5.3.2.3. 

 

• Ponto 2: Barragem do Rio Areia. 

  

Figura 14. Cromatograma obtido por LC-MS para a amostra referente ao ponto de 
coleta 2 (Barragem do Rio Areia – janeiro de 2007), no reservatório da Usina 
Hidrelétrica Gov. Bento Munhoz da Rocha Netto, em Cruz Machado-PR. A 
presença do pico característico para MC-LR (m/z 995) pode ser evidenciada. 
Análise realizada conforme descrito no item 5.3.2.3. 
 
 Ambos os pontos de coleta demonstram a presença de MC-LR (9,0). 

 Nenhuma outra toxina foi detectada nestas amostras. 

 

55..44..11..33  RReepprreessaa  ddee  GGuuaarraappiirraannggaa  

 Coleta realizada no dia 19 de janeiro de 2007, em parceria com os 

Professores Marcelo Pompêo e Viviane Moschini Carlos, colaboradores deste 
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trabalho. A amostra foi submetida aos mesmos procedimentos descritos 

anteriormente, itens 5.3.2.2, 5.3.2.3 e 5.3.2.4. 

 Pelas análises feitas por LC-MS, não foi detectada a presença de nenhuma 

variante da microcistina. Bem como nenhuma outra toxina. 

55..44..11..44  RReepprreessaa  BBiilllliinnggss  --  bbrraaççoo  TTaaqquuaacceettuubbaa  

A coleta foi realizada em 16 de fevereiro de 2007, pelos professores 

Marcelo Pompêo e Viviane Moschini Carlos, colaboradores deste estudo. A 

amostra foi analisada conforme itens descritos em 5.3.2.2 e 5.3.2.3. 

 

Figura 15: Cromatograma obtido por LC-MS para a amostra coletada no braço 
Taquacetuba (fevereiro de 2007), no reservatório Billings, em São Paulo-SP.  A 
presença dos picos característicos para MC-RR (m/z 520), MC-YR (m/z 1045) e 
MC-LR (m/z 995) pode ser evidenciada. Análise realizada conforme descrito no 
item 5.3.2.3. 

 

Por comparação com o cromatograma dos padrões, pôde-se identificar 

nesta amostra a presença de três tipos de Microcistinas: MC-RR em maior 

projeção, MC-LR e MC-YR. 

Análises para outras toxinas também foram realizadas para esta amostra, 

segundo procedimento descrito em 5.3.2.4. O que confirmou a presença de 

saxitoxina, como demonstra o cromatograma da figura 16: 
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Figura 16: Cromatograma obtido por LC-MS para a amostra coletada no braço 
Taquacetuba (fevereiro de 2007), no reservatório Billings, em São Paulo-SP.  A 
presença do pico característico para saxitoxina (m/z 300) pode ser evidenciada. 
Análise realizada conforme descrito no item 5.3.2.4. 
  

Nova coleta realizada nesta mesma represa e submetida às mesmas 

análises, porém em julho de 2007, demonstraram os resultados observados na 

figura 17. 

  

Figura 17: Cromatograma obtido por LC-MS para a amostra coletada no braço 
Taquacetuba (julho de 2007), no reservatório Billings, em São Paulo-SP.  A 
presença dos picos característicos para MC-RR (m/z 520), MC-YR (m/z 1045) e 
MC-LR (m/z 995) pode ser evidenciada. Análise realizada conforme descrito no 
item 5.3.2.3. 
 

 Nesta segunda coleta, conforme o cromatograma da figura 17 pode-se 

observar as mesmas variantes detectadas anteriormente. Porém, a intensidades 

dos picos é menor, o que sugere menor concentração de toxinas. Não foram 
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detectadas outras toxinas também investigadas pelo método descrito em 5.3.2.4, 

como: anatoxina-a, cilindrospermopsina, saxitoxinas. 

55..44..22  IIssoollaammeennttooss  ddee  cceeppaass  ee  aannáálliissee  ddee  ttooxxiinnaass    

Todas estas amostras foram submetidas a cultivo e posterior isolamento, 

como descritos em 5.3.2.6 e 5.3.2.7. Após a observação em microscopia ótica 

para certificação do sucesso no isolamento e identificação dos gêneros e em 

alguns casos da espécie, foi promovido o aumento da biomassa de cada uma das 

novas cepas. Posteriormente, foram empregados dois métodos de extração de 

toxinas para análise em LC-MS Ion Trap, conforme itens 5.3.2.3 e 5.3.2.4 

descritos anteriormente. 

Os cromatogramas obtidos foram comparados com cromatogramas dos 

padrões e a presença dos principais íons gerados no espectro de massas. 

Portanto é possível afirmar que três novas cepas isoladas são produtoras de 

microcistinas. Conforme mostram as figuras números 18,19 e 20. 

 

 

Figura 18: Cromatograma obtido por LC-MS para a cepa isolada LTPNA02.  A 
presença dos picos característicos para MC-RR (m/z 520; pico 1), MC-YR (m/z 
1045; pico 3) e MC-LR (m/z 995; pico 4) pode ser evidenciada. Análise realizada 
conforme descrito no item 5.3.2.3. 
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Figura 19: Cromatograma obtido por LC-MS para a cepa isolada LTPNA08.  A 
presença dos picos característicos para MC-RR (m/z 520; pico 1), MC-YR (m/z 
1045; pico 3) e MC-LR (m/z 995; pico 4) pode ser evidenciada. Análise realizada 
conforme descrito no item 5.3.2.3. 
 
 

 

Figura 20: Cromatograma obtido por LC-MS para a cepa isolada LTPNA09.  A 
presença dos picos característicos para MC-RR (m/z 520; pico 1), MC-YR (m/z 
1045; pico 3) e MC-LR (m/z 995; pico 4) pode ser evidenciada. Análise realizada 
conforme descrito no item 5.3.2.3. 
 

Para as outras cepas isoladas o resultado destas análises foi negativo. 

As análises para detecção de outras cianotoxinas (anatoxina-a, 

cillindrospermopsina e saxitoxina) foram realizadas, conforme item descrito em 

5.3.2.4 e todos os resultados foram negativos.  

O resultado do emprego destas técnicas pode ser visto na tabela 2, a 

seguir: 
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Tabela 2. Resultado dos experimentos de isolamento e análise de toxina. 
Cepa 

Isolada 
Organismo Técnica de 

Isolamento 
Reservatório 

de origem 
Toxina 

LTPNA 01 Microcystis sp Plaqueamento Salto Grande Não produtora* 

LTPNA 02 Microcystis aeruginosa Plaqueamento Salto Grande 

MC-RR, MC-YR, 
MC-LR,DesmMC-

LR*, DesmMC-
RR*, MC-LF* e 

MC-LW* 

LTPNA 03 Microcystis protocystis Plaqueamento Salto Grande Não produtora** 

LTPNA 04 Aphanocapsa sp Plaqueamento Salto Grande Não produtora** 

LTPNA 05 Microcystis sp Plaqueamento Salto Grande Não produtora** 

LTPNA 06 Pseudoanabaena sp Isolamento Mecânico Taquacetuba Não produtora** 

LTPNA 07 Pseudoanabaena sp Isolamento Mecânico Taquacetuba Não produtora** 

LTPNA 08 Microcystis sp Plaqueamento Salto Grande 

MC-RR, MC-YR, 
MC-LR,DesmMC-

LR*, DesmMC-
RR*, MC-LF* e 

MC-LW* 

LTPNA 09 Microcystis sp Plaqueamento Salto Grande 

MC-RR, MC-YR, 
MC-LR,DesmMC-

LR*, DesmMC-
RR*, MC-LF* e 

MC-LW* 
LTPNA 

10 Oscilatoria sp Plaqueamento Taquacetuba 
Não produtora* 

* Ver anexo III 
** Não produtora de microcistinas, saxitoxinas, anatoxia-a e cilindrospermopsina 
 

As variantes de microcistinas desmetiladas, aqui representadas por [Desm] 

MC-LR e [Desm] MC-RR foram identificadas a partir dos espectros de massa 

obtidos nas análises. Como esta análise basea-se nas massas dos fragmentos 

gerados, não é possível identificar qual dos aminoácidos do pepetídeo apresenta a 

desmetilação e portanto optou-se por essa representação genérica.  
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55..44..33  AAnnáálliisseess  ddaass  cceeppaass  mmaannttiiddaass  eemm  ccuullttiivvoo  nnoo  llaabboorraattóórriioo  

As cepas ITEP A1, ITEP 18, ITEP 24, ITEP 25, ITEP 26, ITEP 28, ITEP 30 

e Jucazinho, gentilmente doadas pelo Prof. Dr. Renato Molica, colaborador deste 

trabalho, estão em cultivo nas mesmas condições descritas em 5.3.2.9. Para cada 

uma delas foram realizados os procedimentos para aumento de biomassa para 

análises das toxinas produzidas. Nesta etapa três métodos diferentes foram 

utilizados. Todas as cepas foram submetidas aos métodos descritos em 5.3.2.3 e 

5.3.2.4. Para as ITEPS 24, 25 e 26 além destes métodos anteriores, foram 

utilizados os métodos descritos em 5.3.2.5 e 5.3.2.5.1, baseando-se nos achados 

de Molica et al., 2004 dessas cepas serem produtoras de anatoxina-a(S). Os 

resultados destes experimentos podem ser observados na tabela 3. 

 

Tabela 3: Resultados da análise de inibição da acetilcolinesterase. 
Cepa Ensaio de Inibição da Acetilcolinesteras (%) 

ITEP 24 78,35 
ITEP 25 84,06 
ITEP 26 79,18 

 

Os cromatogramas resultantes das análises das cepas foram comparados 

com os cromatogramas dos padrões de microcistina e saxitoxina. Assim como a 

observação dos principais íons gerados no espectro de massas.  

 

Figura 21. Cromatograma obtido por LC-MSn IonTrap para o padrão de saxitoxina. 
Tempos de retenção: 5 minutos. 
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Figura 22. Espectro de massas do pico em 5 min, que corresponde a saxitoxina e 
é utilizado para confirmação nas amostras. 
 

 

Figura 23: Cromatograma obtido por LC-MSn IonTrap para a cepa Itep A1, 
utilizando o método descrito em 5.3.2.4. Identificação de saxitoxina (pico1).  
 

      

Figura 24: Cromatograma obtido por LC-MSn IonTrap para a cepa Itep 18, 
utilizando o método descrito em 5.3.2.4. Identificação de saxitoxina (pico1).  
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Figura 25: Cromatograma obtido por LC-MSn IonTrap para a cepa Itep 28, 
utilizando o método descrito em 5.3.2.4. Identificação de saxitoxina (pico1).  
 

      

Figura 26: Cromatograma obtido por LC-MSn IonTrap para a cepa Jucazinho. 
 
 Para todas as amostras foi realizado o método de extração descrito em 

5.3.2.4.  

 Foi detectado a produção de saxitoxinas nas cepas ITEP A1, ITEP 18 e 

ITEP 28. Na cepa Jucazinho a intensidade do pico é muito inferior quando 

comparada aos outros resultados, o que sugere a menor produção de saxitoxina 

por esta cepa. A cepa ITEP 30 não demonstrou produzir toxinas. 

 O resultado destas análises pode ser observado na tabela 4.  

1

0 1 2 3 4 5 6 7 8 Time [min]
0

1000

2000

3000

4000

Intens.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 Time [min]
0

200

400

600

800

1000

Intens.



Capítulo I     67 

 

Tabela 4. Resultado dos experimentos de análise de toxinas. 
 

Cepa Organismo Reservatório de origem Toxina 

ITEP A1 Cylindrospermopsis sp Arcoverde - PE Saxitoxina ** 

ITEP 18 Cylindrospermopsis raciborskii Tabocas – Caruaru - PE Saxitoxina ** 

ITEP 24 Anabaena oumiana * Tapacurá - PE Anatoxina-a (S) 

ITEP 25 Anabaena oumiana * Tapacurá - PE Anatoxina-a (S) 

ITEP 26 Anabaena oumiana * Tapacurá - PE Anatoxina-a (S) 

ITEP 28 Cylindrospermopsis raciborskii Lago ITEP Saxitoxina ** 

ITEP 30 Cylindrospermopsis raciborskii Lago ITEP - 

JUCAZINHO Cylindrospermopsis sp Jucazinho - PE Saxitoxina ** 

* Anabaena spiroides – reclassificada (WERNER & LAUGHINGHOUSE, 2009). 

** Ver anexo III 

 

As análises para as toxinas anatoxina-a, cillindrospermopsina e 

microcistinas apresentaram resultado negativo para todas as cepas analisadas e 

referidas na tabela 4.  
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55..55  DDIISSCCUUSSSSÃÃOO  

O isolamento das cepas de cianobactérias presentes nas amostras 

ambientais positivas para toxinas, se mostrou satisfatório. Através do 

plaqueamento das amostras em agar 1% previamente lavado (FERRIS & 

HIRSCH, 1991) mesmo sem a adição de agentes inibidores do crescimento de 

bactérias contaminantes, como antibióticos, foi possível o isolamento completo de 

oito novas cepas. O isolamento através do método mecânico (URMENETA et al., 

2003) resultou no isolamento de somente duas novas cepas, porém as tentativas 

de isolamento foram dezenas, provando ser um método mais exaustivo e com 

menor probabilidade de sucesso. 

A análise das toxinas por meio de extração em fase sólida e posterior 

análise em LC-MSn Ion Trap já foram bem exploradas na literatura tanto na 

análise de amostras da natureza como na caracterização das toxinas produzidas 

por cepas isoladas (HAWKING et al., 2005; FRIAS et al., 2006; HILLER et al., 

2007; VAN APELDOORN et al., 2007). Para as amostras coletadas nos 

reservatórios citados, a utilização deste método propiciou a caracterização das 

principais toxinas presentes que foram determinantes para a escolha das técnicas 

de isolamento empregadas e o sucesso obtido destes procedimentos. 

As cepas já existentes no laboratório e algumas delas referidas na 

literatura, como as Iteps 24, 25 e 26 produtoras de anatoxina-a(s) (MOLICA et al., 

2005) provaram continuar produzindo a toxina pelos resultados das análises de 

inibição da acetilcolinesterase obtidos. Portanto os resultados foram concordantes 

com os descritos anteriormente. Outra cepa também referida na literatura, Itep 18 

produtora de saxitoxina (GUGGER et al., 2005; VAN APELDOORN et al., 2007) foi 

submetida ao método de extração proposto por Hiller et al., 2007. Os resultados 

de produção de saxitoxina por esta cepa demonstram concordância entre o 

referido na literatura e resultados obtidos neste estudo.  
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66..  CCAAPPÍÍTTUULLOO  IIII  ––  VVAARRIIAAÇÇÃÃOO  NNAASS  CCOONNDDIIÇÇÕÕEESS  DDEE  CCUULLTTIIVVOO  EE  AAVVAALLIIAAÇÇÃÃOO  DDOO  
CCRREESSCCIIMMEENNTTOO  EE  PPRROODDUUÇÇÃÃOO  DDEE  TTOOXXIINNAA  EEMM  UUMMAA  CCEEPPAA  DDEE  MMIICCRROOCCYYSSTTIISS  AAEERRUUGGIINNOOSSAA..  

66..11  IInnttrroodduuççããoo  

66..11..11  FFaattoorreess  qquuee  iinnfflluueenncciiaamm  aa  pprroodduuççããoo  ddee  cciiaannoottooxxiinnaass    

 Estudos feitos em laboratório demonstram que fatores ambientais podem 

influenciar tanto no crescimento quanto em alterações de toxicidade e também na 

concentração de cianotoxinas nas cepas isoladas e incubadas em condições 

específicas. Os fatores ambientais mais estudados na biossíntese da microcistina 

são temperatura, irradiância e concentração de nutrientes (SIVONEN, 1990; 

WIEDNER et al., 2003; AME & WUNDERLIN, 2005; MARINHO & AZEVEDO, 

2007). A maioria dos estudos indica que as cianobactérias produzem mais 

cianotoxinas quando estão sob condições mais favoráveis ao seu crescimento. 

Essas condições variam entre diferentes gêneros e espécies de cianobactérias. 

 Sivonen (SIVONEN, 1990) avaliou a influência de vários fatores ambientais 

no crescimento e produção de microcistinas por Oscillatoria agardhii. A autora 

correlacionou altas concentrações de toxinas com altas concentrações de nitrato e 

também a baixas intensidades luminosas. Ainda mostrou que a produção de 

toxinas depende da presença de fosfato em baixas concentrações, enquanto altas 

concentrações deste nutriente não demonstraram nenhum efeito sobre os 

parâmetros avaliados. Determinou que a temperatura ótima para o crescimento e 

produção de toxina pelo organismo avaliado é de 25ºC. Porém, alguns estudos se 

mostram contraditórios. Ernst e colaboradores (ERNST et al., 2005) afirmam que 

altas concentrações de nitrato e fosfato diminuem a velocidade de crescimento e o 

desenvolvimento de duas cepas de Synechococcus spp não formadoras de 

florações.  

 Um estudo avaliou os efeitos da radiação fotossintética ativa (RFA) na 

produção de microcistinas por cepas de Microcystis sp . Demonstrou que existe 

uma correlação positiva entre RFA e crescimento, bem como com a produção de 

toxinas. Este efeito é observado até que se alcança uma velocidade de 
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crescimento máxima, porém quando esta cepa é exposta a intensidades 

luminosas mais altas (> 400 moles de fótons m-2 s-1), a produção de microcistina é 

inibida (WIEDNER et al., 2003). 

 Amé e Wunderlin (AME & WUNDERLIN, 2005) também avaliaram 

diferentes fatores que podem influenciar o crescimento e produção de toxinas em 

cepa de Microcystis aeruginosa. Em presença de altas concentrações de ferro 

(10µM) há o aumento da concentração de proteínas e também de toxinas. Neste 

estudo, observa-se que o aumento da temperatura não afetou significativamente a 

concentração de proteínas, nem de toxinas. Porém a 28ºC houve alteração na 

razão da produção das duas variantes de microcistinas monitoradas (MC-LR e 

MC-RR). Este estudo ainda demonstrou que a concentração de nitrogênio em 

forma de amônia tem efeito negativo sobre a concentração de microcistina 

produzida. Sendo que a razão de microcistina por célula e de proteína por célula 

diminuíram cerca de três vezes quando a concentração de nitrogênio aumentou de 

0 a 54µM (AME & WUNDERLIN, 2005). Estes dados corroboraram o estudo 

anterior realizado em 2003, que relacionou nove fatores ambientais que estariam 

envolvidos com o crescimento de cianobactérias e concentração de toxinas. A 

concentração de fósforo inorgânico foi relacionada ao desenvolvimento de 

florações, enquanto a presença de pequenas quantidades de carbonatos, 

bicarbonatos, sulfatos e baixa população de Coliformes fecais foram relacionadas 

à baixa taxa de crescimento de cianobactérias (AME et al., 2003).  

 As taxas de crescimento máximas das cianobactérias são observadas a 

temperaturas próximas de 25°C (SIVONEN, 1990; CHORUS & BARTRAM, 2003). 

Estudos demonstraram que temperaturas mais altas ou mais baixas que essa 

proporciona uma diminuição na quantidade de toxina produzida pelas cepas. 

Entretanto, temperaturas diferentes podem ser observadas na ótima produção de 

diferentes variantes de microcistinas de uma mesma cepa (RAPALA et al., 1997; 

AME & WUNDERLIN, 2005). 
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66..11..22  NNiittrrooggêênniioo  ee  ffóóssffoorroo,,  ooss  pprriinncciippaaiiss  nnuuttrriieenntteess  ddaass  cciiaannoobbaaccttéérriiaass  

 O nitrogênio é um dos elementos mais importantes para o fitoplâncton e 

para as cianobactérias. Está presente nos ambientes aquáticos sob várias formas: 

nitrato (NO3
-), nitrito (NO2

-), amônia (NH3) e íon amônio (NH4
-), óxido nitroso (N2O) 

e nitrogênio molecular. O nitrato e o íon amônio representam as principais fontes 

de nitrogênio para os produtores primários, entre eles, as cianobactérias 

(ESTEVES, 1998). Estas formas de nitrogênio também são referidas como 

nitrogênio inorgânico dissolvido (DIN – dissolved inorganic nitrogen) (REYNOLDS, 

2006). 

 O fitoplâncton geralmente é capaz de ativar a entrada de DIN nas células, 

mesmo em concentrações baixíssimas, como 0,2 a 0,3 µM. Apesar do nitrato ser 

mais abundande do que os íons amônio nos corpos d’água, é provável que 

energeticamente seja a segunda escolha dos organismos fitoplanctônicos. A 

assimilação de nitratos e nitritos requer um gasto energético a mais para esses 

organismos, que precisam reduzir essas formas de DIN para a utilização do 

nitrogênio. Essa redução é feita pelas enzimas nitrato redutase e nitrito redutase, 

respectivamente.(REYNOLDS, 2006). 

 Uma vez dentro da célula, o nitrato é convertido a nitrito pela nitrato 

redutase (NR) no citosol e então a amônia pela nitrito redutase (NiR) nos 

cloroplastos. O nitrato regula a atividade da NR, que aumenta de acordo com a 

oferta de nitrato ao organismo, mas quando o nitrito formado pela NR é maior que 

o nitrito reduzido pela NiR, há o acúmulo de nitrito intracelular (CHEN et al., 2009). 

O nitrogênio então assimilado tem importante participação na formação de 

aminoácidos e proteínas. Este elemento volta para o ambiente na forma de 

peptídeos e polipeptídeos, excretados pelos organismos que os assimilaram 

anteriormente (ESTEVES, 1998).  

 Existem ainda as formas orgânicas de nitrogênio dissolvido também podem 

ser chamadas de nitrogênio orgânico dissolvido (DON – dissolved inorganic 

nitrogen). Compreendem uréia e também aminoácidos livres, que podem ser uma 

segunda fonte de nitrogênio para as cianobactérias (REYNOLDS, 2006). 
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 O fósforo também é um elemento de grande relevância para o fitoplâncton. 

É essencial na vida das cianobactérias, como um componente dos ácidos 

nucléicos, está envolvido diretamente na síntese de proteínas, nas reações da 

adenosina fosfato, que por sua vez impulsionam os transportes e metabolismo 

celular (REYNOLDS, 2006). 

 As formas biodisponíveis do fósforo para as cianobactérias ocorrem em 

combinação com o oxigênio nos íons do ácido ortofosfórico OP(OH)3. As 

proporções entre os diferentes ânions (PO4
3-, HPO4

2- e H2PO4
-) variam com o pH 

do meio. A presença de alguns cátions, como cálcio, alumínio e ferro, podem 

alterar a disponibilidade do fósforo pela interferência na solubilidade ânions 

(REYNOLDS, 2006). 

 

66..11..33  CCoonncceennttrraaççããoo  ddee  nniittrrooggêênniioo  ee  ffóóssffoorroo  nnoo  ccrreesscciimmeennttoo  ee  pprroodduuççããoo  ddee  

mmiiccrroocciissttiinnaass  

 Estudos demonstraram que a afinidade das cianobactérias pelos nitratos e 

fosfatos é maior que os outros organismos fotossintéticos. O que sugere uma 

competição por estes elementos com os outros organismos, principalmente 

quando fosfatos e nitratos estão em baixas concentrações, explicando desta 

maneira o grande sucesso ecológico das cianobactérias (CHORUS & BARTRAM, 

2003).   

 Por outro lado, estudos sobre a proporção entre nitrogênio e fósforo no 

crescimento de cianobactérias mostram-se muito contraditórios. Determinou-se 

que a proporção ótima para a formação de florações destes organismos seria N:P 

=10 a 16, ou seja, (10 a 16 átomos de N para cada átomo de P) (LEE et al., 2000; 

CHORUS & BARTRAM, 2003). Entretanto, esta razão nem sempre foi confirmada 

em outros estudos. Vezie e colaboradores (2002), determinaram em seu estudo 

que N e P tem efeito significativo no crescimento das duas cepas de Microcystis 

sp avaliadas. Ainda nesse estudo, reportam que a concentração intracelular de 

microcistina foi maior nos meios que continham a relação desses elementos entre 
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237<N:P<753 (VEZIE et al., 2002). Um estudo que avaliou o crecimento de uma 

cepa de Microcystis sp em três proporções de N:P (3, 10 e 15) não observou 

nenhuma diferença no crescimento exponencial, bem como na produção de 

biomassa (MARINHO & AZEVEDO, 2007). 

 Ao avaliar o comportamento de cepas produtoras e não produtoras de 

microcistinas foi observado que as cepas não produtoras se desenvolveram 

melhor no que diz respeito ao crescimento, em condições com menor 

concentração de nutrientes. Neste mesmo experimento também foi observado que 

o maior crescimento de cepas produtoras de microcistinas ocorreu nas condições 

com maiores concentrações de nitrato e fosfato (VEZIE et al., 2002). 

 A escolha dos diferentes meios de cultivo utilizados nos experimentos de 

variação levou em consideração as concentrações de nitrato e fosfato, bem como 

a presença de micronutrientes e elementos traços diferentes, para tentativa de 

associação com o aumento ou não da produção de toxinas. 
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66..11..44  PPoorr  qquuee  aass  cciiaannoobbaaccttéérriiaass  pprroodduuzzeemm  mmiiccrroocciissttiinnaass??  

 Muito foi discutido sobre qual o verdadeiro papel das microcistinas na vida 

das cianobactérias. As primeiras suposições da importância das microcistinas 

eram da microcistina fazer parte do sistema de defesa das cianobactérias a outros 

organismos no ambiente (CHORUS & BARTRAM, 1998), porém isso é contestável 

uma vez que o zooplancton não parece ser diretamente afetado pela presença 

delas.   

 Outros estudos observaram que as microcistinas estão associadas aos 

tilacóides das membranas da célula através do radical ADDA, permitindo que o 

anel polar da estrutura fique livre no citoplasma para, via C=O das ligações 

peptídicas, coordenar ou quelar com metais. Foi demonstrado que a microcistina-

LR tem a habilidade de se ligar a metais como cobre e zinco e ainda por suas 

propriedades ionofóricas a outros elementos, como cálcio, magnésio, manganês e 

ferro. Propriedade essa também descrita a outros peptídeos cíclicos (ORR & 

JONES, 1998).  

 Esta associação das microcistinas aos tilacóides pode sugerir uma união da 

toxina com outros elementos diretamente regulados pela luz, como a clorofila, com 

a função de receber e de certa forma armazenar a energia luminosa (LYCK, 

2004). Além disso, seria um mecanismo de resposta adaptativa (CAMPOS & 

VASCONCELOS, 2010). Essa hipótese seria uma explicação que corrobora 

estudos conduzidos em diferentes irradiâncias que observaram diferenças 

significativas na produção de toxina (WIEDNER et al., 2003). 

 Por outro lado cepas não produtoras de microcistina estariam então em 

desvantagem. O que não é verdade, visto que em situações com fatores externos 

limitantes, como luz e nutrientes, há o favorecimento do desenvolvimento de 

cepas não tóxicas, pois suas estruturas intracelulares colaboram para a captação 

mais eficiente desses recursos em comparação com as cepas produtoras (VEZIE 

et al., 2002).   

 Existe uma grande variedade de compostos produzidos pelas 

cianobactérias, muitos com estruturas químicas bastante similares, com funções 



Capítulo II     75 

bioquímicas e fisiológicas também bastante semelhantes, como os pigmentos 

fotossintéticos. Além das cianopeptolinas e aeruginosinas cuja biossíntese por 

complexos sistemas não ribossomais é idêntico ao das microcistinas. 

 É importante ressaltar que um dos métodos de detecção muito utilizado 

para as microcistinas é a cromatografia líquida acoplada a detectores de luz 

ultravioleta, cuja detecção justamente depende da presença do dieno conjugado 

presente no radial ADDA da molécula, sendo este imprescindível para o efeito 

tóxico da molécula. A hidrogenação desta parte da molécula a torna invisível por 

este método de detecção e também a perda de sua toxicidade (ORR & JONES, 

1998). Similarmente, uma mudança na isomeria deste mesmo dieno (E para Z), 

sem nenhuma alteração na massa molecular, inverte a toxicidade da 

molécula(CHORUS & BARTRAM, 1998). 

 O que se sabe é que a função da microcistina para a cianobactéria é 

incerta. A plasticidade bioquímica desses organismos é muito grande. Portanto 

sem se conhecer com certeza o papel da microcistina para a célula, é prudente 

atribuir às microcistinas a mesma importância celular de outros compostos 

estruturalmente semelhantes nas cepas não produtoras e consideradas então não 

tóxica. 
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66..22  OOBBJJEETTIIVVOOSS  

• Avaliar a variação do crescimento celular de uma cepa de 

Microcystis aeruginosa (LTPNA 02) em diferentes meios de cultivo; 

• Analisar a variação na produção de toxina da cepa de Microcystis 

aeruginosa (LTPNA 02) nos diferentes meios de cultivo; 

 

66..33  MMAATTEERRIIAALL  EE  MMÉÉTTOODDOOSS  

66..33..11  MMAATTEERRIIAALL  

- Para procedimentos de variação nas condições de cultivo: filtros estéreis 

Millipore® de 22µm, bombas de ar, difusores de fluxo. Algodão e gaze. 

Erlenmeyers de diferentes capacidades (500mL, 1L). Reagentes para preparo dos 

meios de cultura. pHmetro modelo µPA-210 (Hipperquímica/Solumix®). Agitador 

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

PCR2 (Pachane®). Incubadora – Câmara de Germinação, modelo TE-401 com 

controle de fotoperíodo COEL® (Tecnal®). Autoclave vertical, modelo 415 

(Fanen®). Reagentes para preparo de soluções estoques. 

- Para contagem das cianobactérias: câmara de Neubauer de 0,1mm profundidade 

e 0,0025mm2 no menor retículo, espectrofotômetro Bio-Tek® (Instruments Inc.), 

Sistema Power Wave X 340 e software KC4 v.3.0 com Power Reports ®, cubetas 

de quartzo com capacidade para 1mL. Microscópio Primo Star, modelo 415500-

0011-00 (Zeiss®). 

- Quantificação de microcistinas: Tubos de plástico com capacidade para 15 e 

50mL da marca Biologix®, micro filtros, com diâmtro de 0,45µm, marca Millex ®. 

Seringas de vidro com capacidade para 5mL, marca ArtiGlass®. Banho de 

Ultrassom.  Probe Ultra Sônica – Virsônic Digital 550 – Ultrasonic Cell Disrupter ® 

Modelo #274506. Centrífuga modelo 5804-R da marca Eppendorf®. Sistema HPLC 

Agilent® 1200, com bomba quaternária, degaseificador, autoinjetor e forno de 

colunas. Acoplado a espectrômetro de massas modelo Sciex da Applied 
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Biosystems® 3200 Q-Trap e fonte de electrospray Turbo -V. Software Analyst 

1.4.2. Padrões analíticos de microcistinas (MC) – MC-LR; MC-RR e MC-YR 

Abraxis®.  

66..33..22  MMÉÉTTOODDOOSS  

66..33..22..11  VVaarriiaaççããoo  nnaass  ccoonnddiiççõõeess  ddee  ccuullttiivvoo  

Uma cepa isolada nas etapas anteriores deste trabalho, produtora de 

microcistina foi investigada: 

LTPNA 02 – Microcystis aeruginosa  (produtora de microcistinas MC-LR, MC- YR, 

MC RR, Desm-MC-RR e Desm-MC-LR) 

 Primeiramente foram estabelecidas as fases de crescimento. Para a cepa 

de Microcystis sp foi realizada contagem das células por microscopia ótica em 

câmara de Neubauer (descrito em 6.3.2.6) e correspondência com absorvância 

em espectrofotômetro (descrito em 6.3.2.7) (VALER & GLOCK, 1999).  

Parâmetros de Variações 

 Os experimentos foram realizados em triplicata, com aeração constante, em 

condições de incubação referentes à temperatura (25ºC±0,5), luminosidade (1100 

lux) e fotoperíodo de 12h luz e 12h escuro, tempo de incubação (21 dias) e tempo 

de avaliação (a cada 72h) idênticos. 

 Os procedimentos para a montagem dos experimentos foram realizados 

com materiais previamente esterilizados em autoclave (121ºC por 20 min) e em 

ambiente estéril – fluxo laminar. 

O meio ASM-1 (descrito em 5.3.2.10) foi utilizado com três diferentes 

proporções nas concentrações molares de nitrato e fosfato (NO3:PO4 = 1, 10 e 

20). Os outros meios de cultura utilizados para a investigação da variação da 

produção de toxina foram: MLA (descrito em 6.3.2.3), Bold 3N (descrito em 

6.3.2.4) e BG11 (descrito em 6.3.2.5) em duas concentrações molares diferentes 

(NO3:PO4 = 10 e 100). 
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As tomadas de dados ocorreram em intervalos de 72 horas durante 21 dias. 

Uma alíquota de cada uma das triplicatas foi coletada e analisada para: contagem 

em câmara de Neubauer, tomada de dados espectrofotométricos e preparo da 

amostra para quantificação de toxina e quantificação desta por LC-MS Q trap.  

 

66..33..22..22  MMeeiioo  ddee  ccuullttuurraa  AASSMM  --  11  ((GGOORRHHAAMM  eett  aall..,,  11996644))  

 Descrito em 5.3.2.10 em sua condição normal [NO3:PO4 = 10]. Este meio foi 

utilizado para o experimento de variação 1 (E1). 

 Para os experimentos realizados com este meio modificado, somente a 

solução estoque A foi alterada, conforme segue: 

 Para [NO3:PO4 = 1] - Solução estoque A : NaNO3 (0,17 g); MgCl2.6H2O 

(0,41 g); MgSO4 . 7 H2O  (0,49 g) e  CaCl2 . 2H2O (0,29 g). Completado volume 

para 200ml com água Milli Q®. Solução preparada de acordo com 5.3.2.10. Este 

meio foi utilizado para o experimento de variação 2 (E2). 

 Para [NO3:PO4 = 20] - Solução estoque A : NaNO3 (3,4 g); MgCl2.6H2O 

(0,41 g); MgSO4 . 7 H2O  (0,49 g) e  CaCl2 . 2H2O (0,29 g). Completado volume 

para 200ml com água Milli Q®. Solução preparada de acordo com 5.3.2.10. Este 

meio foi utilizado para o experimento de variação 3 (E3). 
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66..33..22..33  MMeeiioo  ddee  CCuullttuurraa  MMLLAA    ((BBOOLLCCHH  &&  BBLLAACCKKBBUURRNN,,  11999966))  

Realizado em três etapas. A primeira é o preparo das soluções estoque. 

Os reagentes devem foram pesados em balança analítica um a um em 

bequer com capacidade para 50 mL e completados para os respectivos volumes 

com água ultrapura – Milli Q® em balão volumétrico. 

• Soluções estoques: 
Solução 
estoque 

Nutriente Quantidade 
(g) 

Volume final 
(mL) 

1 Mg SO4 . 7 H2O 4,94 100 
2 NaNO3 17 200 
3 K2HPO4. 3 H2O 4,38 500 
4 H3BO3 0,247 100 

 

• Solução vitamínica: pesado 0,01 g de Biotina e completado volume para 100 

mL com água ultrapura. Pesado 0,01 g de Vitamina B12 para 100 mL de água 

ultrapura. Pesado 0,01 g de Cloridrato de tiamina e adicionado 50 µL de cada 

uma das soluções anteriores. Completado volume para 100 mL. 

 

• Solução de micronutrientes: 

Solução 
estoque 

Nutriente Quantidade 
(g) 

Volume final 
(mL) 

5 CuSO4.5H2O 0,1 100 
6 ZnSO4.7H2O 0,22 100 
7 CoCl2 . 6 H2O 0,1 100 
8 Na2MoO4.2H2O 0,06 100 

Para o preparo de 1 L desta solução, foram pesados os seguintes 

compostos: 4,36 g de Edta Na2; 1,58 g de FeCl3 . 6H2O; 0,6 g de NaHCO3; 0,36 g 

de MnCl2 . 4H2O;  e adicionado 10 ml de cada uma das soluções estoque 5, 6, 7 e 

8. 

 A segunda etapa é o preparo das soluções de trabalho. 

Solução de trabalho 1: Em balão volumétrico de 500 mL, foram colocados 280 

mL de água ultrapura, adicionados 20 mL da solução estoque 1, 40 mL da solução 
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estoque 2, 100 mL da solução estoque 3, 20 mL da solução estoque 4, 20 mL da 

solução vitamínica e 20 mL da solução de micronutrientes. 

Solução de trabalho 2: Pesados 8,4 g de NaHCO3 e completados para 500 mL 

de água. 

Solução de trabalho 3: Pesados 2,94 g de CaCl2 . 2H2O e completado volume 

para 100 mL. 

 Por último foi feita a esterilização das soluções de trabalho e o preparo final 

de meio MLA. Cada uma das soluções de trabalho e também uma frasco 

SCHOTT® contendo 964 mL de água ultrapura foram autoclavados 

separadamente. Após o resfriamento das soluções de trabalho, foi realizado o 

procedimento final dentro do fluxo laminar vertical em total condições de assepsia. 

À água previamente autoclavada, foi adicionado 25 mL da Solução de trabalho 1, 

10 mL da solução de trabalho 2 e 1 mL da solução de trabalho 3. 

 Este meio de cultura foi utilizado para o experimento 4 (E4) 

NO3:PO4=10,41. 
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66..33..22..44  MMeeiioo  ddee  ccuullttuurraa  BBOOLLDD  33NN  ((NNIICCHHOOLLSS  &&  BBOOLLDD,,  11996655))  

Realizado em duas etapas. A primeira foi o preparo das soluções estoque. 

Os reagentes foram pesados em balança analítica um a um em bequer com 

capacidade para 50 mL e completados os respectivos volumes com água ultrapura 

– Milli Q® em balão volumétrico. 

 

Solução 
estoque 

Nutriente Quantidade 
(g) 

Volume final 
(mL) 

1 NaNO3 5 200 
2 CaCl 2 . 2 H2O 0,5 200 
3 Mg SO4 . 7 H2O 1,5 200 
4 K2HPO4 1,5 200 
5 KH2PO4 3,5 200 
6 NaCl 0,5 200 
7 CaCO3 0,1 200 

 

Solução vitamínica: 

Foram pesados 0,01 g de Biotina e completado o volume em balão analítico 

de 100 mL com água ultrapura. Pesados 0,01 g de Vitamina B12 para 100 mL de 

água ultrapura. Pesados 0,01 g de Cloridrato de tiamina e adicional 50 µL de cada 

uma das soluções anteriores. Completado o volume para 100 mL. 

Solução de micronutrientes: 

 Foi preparar 1 L desta solução com 0,750 g de Edta Na2 ; 0,097 g de  FeCl3 

. 6H2O; 0,041 g de ZnCl2; 0,002g de CoCl2 . 6H2O e 0,004 g de Na2MoO4.2H2O. 

 A segunda etapa foi o preparo do meio a partir das soluções estoque. 

 Em frasco SCHOTT contendo 940 mL de água ultrapura, foram 

adicionados: 

30 mL solução estoque 1, 10 mL das soluções estoque 2, 3, 4, 5, 6 e 7 

respectivamente. 1 mL da solução vitamínica e 1 mL da solução de 

micronutrientes. 

 O meio de cultura Bold 3N foi utilizado no experimento 5 (E5) NO3:PO4=16. 
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66..33..22..55  MMeeiioo  ddee  ccuullttuurraa  BBGG1111  ((RRIIPPPPKKAA  eett  aall..,,  11997799;;  BBIITTTTEENNCCOOUURRTT--

OOLLIIVVEEIIRRAA,,  22000033))  

Realizado em duas etapas. A primeira é o preparo das soluções estoque. 

Os reagentes foram pesados em balança analítica um a um em bequer com 

capacidade para 50 mL e completados os respectivos volumes com água ultrapura 

– Milli Q® em balão volumétrico. 

Solução 
estoque 

Nutriente Quantidade 
(g) 

Volume final 
(mL) 

1 NaNO3 15 1000 
2 K2HPO4. 3H2O 0,4 100 
3 Mg SO4 . 7H2O 0,75 100 
4 CaCl 2 . 2H2O 0,36 100 
5 Ácido cítrico 0,12 200 
6 Edta Na2 0,02 200 
7 Na2CO3 0,2 100 
8 FeCl3. 3H2O 0,12 100 

 

Solução de micronutrientes: 

 Para o preparo de 1 L de solução, as seguintes substâncias foram pesadas: 

2,86g de MnCl2 . 4H2O; 0,222 g de  ZnSO4 . 7H2O; 0,39 g de Na2MoO4.2H2O; 

0,079 g de CuSO4.5H2O e 0,0494 g de Co(NO3) 2 . 6H2O. 

 A segunda etapa consistiu no preparo do meio de cultivo: 

 Em frasco SCHOTT foi colocado 100mL da solução estoque 1; 10 mL das 

soluções estoque 2, 3, 4, 7 e 8 respectivamente. E 5 mL das soluções estoque 5 e 

6 e adicionado 1 mL da solução de micronutrientes. O pH foi ajustado para 7,4 e 

autoclavado por 20 minutos a 121ºC.  

 Este meio de cultura foi utilizado para o experimento 6 (E6) [NO3:PO4 = 

100]. 

 A concentrações de NaNO3 foi alterada de acordo com a proporção 

[NO3:PO4] desejada, para a realização dos experimentos 7 (E7) [NO3:PO4=10]. 

Neste experimento, a solução final foi preparada a partir de 10 ml da solução 

estoque 1, totalizando 0,15g de NaNO3 por litro de meio de cultivo. 
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66..33..22..66  CCoonnttaaggeemm  ddee  cciiaannoobbaaccttéérriiaass  eemm  ccââmmaarraa  ddee  NNeeuubbaauueerr  

 A lamínula foi fixada sobre a área demarcada da câmara. A suspensão 

celular foi homogeneizada e diluída quando necessário. Uma alíquota de 50µL foi 

transferida para os campos da câmara.  Após as células sedimentarem por 2 

minutos a câmara foi focalizada nas áreas demarcadas e a contagem realizada 

em aumento de 400x. Os cálculos de nº de células.mL-1 foram realizados 

conforme esquema que segue. 

 

66..33..22..77  DDeetteerrmmiinnaaççããoo  eessppeeccttrrooffoottoommééttrriiccaa  ((VVAALLEERR  &&  GGLLOOCCKK,,  11999999))  

 Exato 1 mL das culturas analisadas foram colocadas em cubetas de quartzo 

e procedeu-se a leitura em espetrofotômetro. Nos comprimentos de onda de 

680nm e 750nm as absorvâncias foram medidas, usando-se como branco o meio 

de cultura. 

 

66..33..22..88  PPrreeppaarroo  ddaass  aammoossttrraass  ppaarraa  aannáálliissee  ddee  ttooxxiinnaa  

 Em tubo falcon, cerca de 5 ml da cultura foram submetidos a probe 

ultrasônica por 1 minuto, para o rompimento das células. O material foi 

centrifugado a 3.214 g por 10minutos a 4ºC. 5 mL do sobrenadante foram filtrados 

em microfiltros (Millipore®). As amostras foram identificadas e guardadas sob 

refrigeração a -20ºC até momento da análise por LC-MS Q trap. 

  

66..33..22..99  QQuuaannttiiffiiccaaççããoo  ddee  mmiiccrroocciissttiinnaass  ppoorr  LLCC--MMSS  QQ  ttrraapp  

As análises foram realizadas em sistema HPLC Agilent® 1200 acoplado 

com espectrômetro de massas 3200 Q-Trap Sciex Applied Biosystems®. 

           
nº de céls/mL =  nº total de células  x  fator de diluição x 10.000 

                        nº de quadrantes contados 
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 A separação cromatográfica foi realizada em coluna Phenomenex Synergi 

MAX-RP (150 x 2.0 mm, 4 µm) utilizando-se como fase móvel (A)  água, ácido 

fórmico 0,1% e de 5mM de formiato de amônio e (B) Acetonitrila e ácido fórmico 

0,1%, sob uma vazão de 300 µL/min. O gradiente empregado foi: 0 min, 65%A e 

35%B; 3 min, 10%A e 90%B; 5 min, 65%A e 35%B. Temperatura da Fonte ESI: 

650 oC, em modo positivo. Os demais parâmetros de fonte foram: CUR (Curtain 

Gas Interface) 10; IS (Ion Spray Voltage) 5500; GS1 (Gas 1) 60; GS2 (Gas 2) 50 e 

CAD (Collision Gas) médio. A detecção foi realizada por meio de MRM (Multiple 

Reaction Monitoring), monitorando-se os seguintes íons: 519,8 (MC-RR), 995,6 

(MC-LR) e 1045,5 (MC-YR). Demais parâmetros de monitoramento de íons podem 

ser vistos na tabela abaixo. 

Tabela 5: Parâmetros de monitoramento de íons por  detecção MRM. 
Composto Q1 m/z Q3 m/z Dwell (ms) DP EP CEP CE CXP 

MC-YR 1045,5 135,1 150 100 10,5 35 95 4 

MC-LR 995,6 135,1 150 100 9,5 60 95 2 

MC-RR 519,8 135,1 150 50 4,5 20 45 2 

Q1 e Q3 – Qudrupolos; Dwell – tempo de parada; DP – Declustering Potential; EP – Entrance 
Potential; CEP – Colision Cell Entrance Potential; CE – Colision Energy; CXP – Colision Cell Exit 
Potential. 
 

66..33..33  CCáállccuullooss  

66..33..33..11  CCáállccuulloo  ddaa  vveelloocciiddaaddee  ddee  ccrreesscciimmeennttoo  ((µµ))  

A comparação entre os diferentes crescimentos da cepa LTPNA 02 

observados pode são apresentadas de duas maneiras: (i) pela comparação entre 

as taxas de crescimento das fases logarítmica de crescimento e estacionária e (ii) 

visualmente pela construção de gráficos que comparem os experimentos. 

Os tempos amostrais para contagem de células foram os mesmos dos 

parâmetros de avaliação (a cada 72h). 
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A determinação do crescimento celular foi realizada aplicando-se uma 

função exponencial aos valores do número de células pelo tempo de acordo com a 

fórmula: (REYNOLDS, 2006) 

                                       Nt=N0.e
rn.t . 

Onde Nt  corresponde ao número de células no final e N0 ao número de 

células no início do intervalo de tempo avaliado e t é o intervalo de tempo, RN 

representa a velocidade instantânea ou intrínseca de crescimento. 

                                                  rn= µ - m 

Onde µ é a velocidade de crescimento específico e m a taxa de mortalidade da 

população.  

Como nas culturas de microalgas a determinação da mortalidade é nula ou 

difícil de ser estimada, a taxa de crescimento instantânea (rn), passa a ser 

nominalmente igual à velocidade de crescimento específico (µ) que pode ser 

calculada pela expressão: 

                                             µ = ln (Nt / N0) 

                                                        ∆t 

Esta fórmula se baseia no princípio que em um cultivo de microalgas o 

padrão de reprodução predominante é vegetativa. A divisão da célula mãe em 

duas células filhas representa o aumento do número de indivíduos presentes. 

Assim, as expressões de crescimento dos cultivos tendem a ser representadas 

com base no número de duplicações das células por unidade de tempo 

(LOURENÇO, 2007). 

 As taxas de crescimentos são apresentadas como crescimento total e 

crescimento exponencial. O crescimento total é a taxa encontrada pela regressão 

da função exponencial de todos os dados do experimento. O crescimento 

exponencial é a taxa encontrada pela regressão da função exponencial dos dados 

com aderência de pelo menos 95% (R2 
≥ 0,95) e é neste período que é 

determinado o dia em que cessou a fase logarítmica de crescimento do organismo 

analisado (WIDDEL, 2007). 



Capítulo II     86 

 As curvas de crescimento são apresentadas como classicamente é descrito 

para o crescimento microbiano (log número de células x tempo) . 

66..33..33..22  CCáállccuulloo  ddaass  ttaaxxaass  ddee  pprroodduuççããoo  cceelluullaarr  ddee  ttooxxiinnaa  

Para a produção celular de toxinas, foi calculado um quociente de produção 

(QMC), que consiste na divisão da concentração das toxinas (ng/mL) pelo número 

de células.mL -1, gerando um resultado em fg de toxina/célula. 

 

66..33..33..33  AAnnáálliissee  eessttaattííssttiiccaa  ddooss  ddaaddooss  

A análise estatística foi realizada com o auxílio do software Statistica (versão 

8.0 Stat Soft Inc, Tulsa, USA). As variáveis foram tratadas como independentes. 

Foram testadas a normalidade através do teste W de Shapiro-Wilk e a 

homogeneidade de variância com o teste de Brown-Forsythe. De acordo com os 

resultados desses testes, utilizou-se o teste de one-way ANOVA, seguido de Tukey. 

Quando as variáveis não apresentaram distribuição normal, porém apresentaram 

homogeneidade de variância, optou-se por utilizar o teste paramétrico one-way 

Anova, considerando seu poder estatístico maior. 

Com relação à velocidade de crescimento foram considerados valores da 

média das triplicatas durante a fase logarítmica de crescimento e também 

crescimento total de cada grupo (E1 a E7). O grupo E1 foi considerado o grupo 

controle. 

Para a análise estatística das taxas de produção de toxina por célula foram 

considerados os resultados das triplicatas de cada grupo individual de toxina QMC-

LR, QMC-RR, QMC-YR e também a somatória QMC-Total. Os dados de cada um desses 

grupos foram analisados para cada dia de amostragem (dias 0; 3; 6; 9; 12; 15; 18 

e 21). 
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O nível de significância de 5% foi adotado como padrão. Quando esse nível 

apresentou-se entre 6-10% os resultados foram considerados marginalmente 

significativos. 
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66..44  RREESSUULLTTAADDOOSS  

  

66..44..11  DDeetteerrmmiinnaaççããoo  ddaa  ccuurrvvaa  ddee  ccrreesscciimmeennttoo  

Os experimentos de variação nas condições de cultivo iniciaram-se pela 

determinação da curva de crescimento da cepa LTPNA 02 de Microcystis 

aeruginosa, produtora das microcistinas MC-RR, MC-LR, MC-YR, [Desm] MC-RR 

e [Desm] MC-LR, a fim de se determinar as fases de crescimento. 

 Para isso foi montada uma cultura em erlenmeyer de 2 L, cuja concentração 

inicial de células era de 1,8x105 células/ml. As condições de cultivo foram: meio 

ASM-1, cultura mantida em incubadora a 25ºC (±0,5), fotoperíodo de 12 h luz, 12 h 

escuro, com irradiância de 1000 (±100) lux e aeração constante. 

 Para acompanhar o crescimento da cepa dois métodos diferentes foram 

empregados, conforme sugerido por Valer e Glock, 1999 (VALER & GLOCK, 

1999). Espectrofotometria para dados relativos à clorofila presente e contagem em 

câmara de Neubauer para posterior correlação de clorofila e número de células. 

Os dados espectrofotométricos foram tomados após a determinação do melhor 

comprimento de onda que refletiu a maior absorvância da clorofila. Diferentes 

diluições foram realizadas na cultura e através do método de varredura, 

inicialmente foi tomada a distribuição espectral da absorvância da cepa, nas 

concentrações diferentes, num intervalo de 500 a 800 nm, a fim de verificar os 

picos de absorção. O comprimento de onda que exprimiu a maior absorvância foi 

680 nm. Este comprimento de onda foi utilizado para todas as etapas seguintes, 

bem como o comprimento de onda sugerido na literatura (750 nm). O método 

utilizado para realização dessas leituras está no item 6.3.2.7. 

 O segundo método é o de contagem do número de células por câmera de 

Neubauer e através de microscopia ótica como descrito em 6.3.2.6. 

 As alíquotas e análises para realização da curva de crescimento foram 

tomadas em intervalos máximos de 48h. 

 Os resultados obtidos podem ser visualizados através dos gráficos a seguir: 
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Figura 27: Crescimento em número de células por mL da cepa LTPNA02. 
 

   

Figura 28. Crescimento da cepa LTPNA 02 por absorvância em 680 e 750 nm. 
 

Pela análise dos gráficos pode-se identificar a fase de crescimento 

exponencial e estacionária. Este experimento serviu para estabelecer a 

concentração celular inicial de cada experimento, como 5x105 cél/mL. A 

concentração inicial da fase de crescimento exponencial será usada como partida 

para os outros experimentos. 
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 A partir dos resultados obtidos pode-se comprovar a correlação entre os 

dois métodos. A figura 29 mostra a proporcionalidade entre os métodos escolhidos 

para avaliar o crescimento da cepa LTPNA 02. Tanto a contagem do número de 

células por mL, quanto as leituras das absorvâncias demonstram 

proporcionalidade, como mostra a razão de Pearson. Para 680nm, r=0,99 e para 

750nm r=0,98. 

         

Figura 29.Comparação entre os métodos utilizados para avaliar o crescimento. 
 

66..44..22  EExxppeerriimmeennttooss  ddee  vvaarriiaaççããoo  

Todos os experimentos foram processados conforme itens descritos em 

6.3.2. 

Primeiramente foi realizada a comparação da composição dos meios de  

cultura empregados como pode ser observado nas tabelas a seguir: 

Tabela 6: Proporção nitrato e fosfato nos meios de cultura utilizados. 

  * Meios de cultura não modificados dos originais referidos na literatura. 

750nm - R² = 0,977
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Tabela 7: Relação da composição dos meios de cultura utilizados e respectiva concentração por litro de solução. 
 

Composição  ASM-1* ASM-1 (20) ASM-1 (1) Bold 3N* MLA* BG11* BG11(10) 
NaNO3 0,17 g 0,34 g  0,017 g 0,75 g 0,17 g 1,5 g 0,15 g 
MgCl2 . 6 H2O 0,041 g 0,041 g 0,041 g - - - - 
Mg SO4 . 7 H2O   0,049 g 0,049 g 0,049 g 0,075 g 0,0494 g 0,075 g 0,075 g 
CaCl 2 . 2 H2O 0,029 g 0,029 g 0,029  g 0,025 g 0,0294 g 0,036 g 0,036 g 
KH2PO4 0,0136 g 0,0136 g 0,0136 g 0,175 g - - - 
Na2HPO4 . 7 H2O 0,0268 g 0,0268 g 0,0268 g - - - - 
H3BO3 2,48 mg 2,48 mg 2,48 mg  - 0,0123 g 2,86 mg 2,86 mg 
K2HPO4 - - - 0,075 g - - - 
K2HPO4. 3 H2O - - - - 0,0438 g 0,04 g 0,04 g 
MnCl2 . 4 H2O 1,39 mg 1,39 mg 1,39 mg 0,041 mg 0,36 mg 1,81 mg 1,81 mg 
FeCl3 . 6 H2O 1,08 mg 1,08 mg 1,08 mg 0,097 mg 1,58 mg 0,006 g 0,006 g 
Zn Cl2 3,35 mg 3,35 mg 3,35 mg 0,005 mg - - - 
CoCl2 . 6 H2O 0,19 mg 0,19 mg 0,19 mg 0,002 mg 0,01 mg - - 
CuCl2 1,4 µg 1,4 µg 1,4 µg - - - - 
Edta Na2 7,44 mg 7,44 mg 7,44 mg 0,75 mg 4,36 mg 1 mg 1 mg 
NaCl - - - 0,025 g - - - 
CaCO3 - - - 0,005 g - - - 
Biotina** - - - 0,05 µg 1 µg - - 
Cobalamina ** - - - 0,05 µg 1 µg - - 
Clorid. de Tiamina** - - - 0,1 mg 2 mg - - 
Na2MoO4.2H2O - - - 0,004 mg 6 µg 0,39 mg 0,39 mg 
NaHCO3 - - - - 169,6 mg - - 
CuSO4.5H2O - - - - 0,01 mg 0,079 mg 0,079 mg 
ZnSO4.7H2O - - - - 22 µg 0,222 mg 0,222 mg 
Ácido cítrico - - - - - 0,006 g 0,006 g 
Na2CO3 - - - - - 0,02 g 0,02 g 
Co(NO3)2.6H2O - - - - - 0,0494 mg 0,0494 mg 

* Meios de cultura não modificados dos originais referidos na literatura. 
** Biotina – C10H16N2O3S; Cobalamina – C63H88N14O14P; **Tiamina – C12H17CIN4OS.HCl; **Ácido cítrico – C6H8O7. 
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Tabela 8: Relação da composição dos meios de cultura utilizados e a concentração em Mol/L. 
 
Composição  ASM-1(10)* ASM-1 (20) ASM-1 (1) Bold 3N* MLA* BG11* BG11(10) 
NaNO3 2 mM 4 mM 0,2 mM 8,8 mM 2 mM 17,6 mM 1,76 mM 
MgCl2 . 6 H2O 0,2 mM 0,2 mM 0,2 mM - - - - 
Mg SO4 . 7 H2O   0,199 mM 0,199 mM 0,199 mM 0,3 mM 0,2 mM 0,3 mM 0,3 mM 
CaCl 2 . 2 H2O 0,1975 mM 0,1975 mM 0,1975 mM 0,17 mM 0,2 mM 0,245 mM 0,245 mM 
KH2PO4 0,1 mM 0,1 mM 0,1 mM 0,1 mM - - - 
Na2HPO4 . 7 H2O 0,1 mM 0,1 mM 0,1 mM - - - - 
K2HPO4 - - - 0,43 mM - - - 
K2HPO4. 3 H2O - - - - 0,192 mM 0,175 mM 0,175 mM 
H3BO3 40 µM 40 µM 40 µM - 0,199 mM 46 µM 46 µM 
MnCl2 . 4 H2O 7 µM 7 µM 7 µM 0,2 µM 1,8 µM 9,1 µM 9,1 µM 
FeCl3 . 6 H2O 3,9 µM 3,9 µM 3,9 µM 0,3 µM 5,8 µM 22,1µM 22,1µM 
Zn Cl2 24,6 µM 24,6 µM 24,6 µM 0,03 µM - - - 
CoCl2 . 6 H2O 0,7 µM 0,7 µM 0,7 µM 0,008 µM 0,042 µM - - 
CuCl2 0,0104 µM 0,0104 µM 0,0104 µM - - - - 
Edta Na2 19,9 µM 19,9 µM 19,9 µM 0,02 mM 11 µM 2,6 µM 2,6 µM 
NaCl - - - 0,427 mM - - - 
CaCO3 - - - 0,05 mM - - - 
Biotina** - - - 0,002 µM 0,004 µM - - 
Cobalamina** - - - 3,6 x 10-5 µM 7,4 x 10-4  µM - - 
Clorid. de Tiamina** - - - 0,2 µM 6 µM - - 
Na2MoO4.2H2O - - - 0,01 µM 0,0247 µM 1,6 µM 1,6 µM 
NaHCO3 - - - - 2,01 mM - - 
CuSO4.5H2O - - - - 0,04 µM 0,3 µM 0,3 µM 
ZnSO4.7H2O - - - - 7,66x10-3 µM 0,7 µM 0,7 µM 
Ácido cítrico** - - - - - 0,03 mM 0,03 mM 
Na2CO3 - - - - - 0,188 mM 0,188 mM 
Co(NO3)2.6H2O - - - - - 0,1 µM 0,1 µM 

* Meios de cultura não modificados dos originais referidos na literatura. 
** Biotina – C10H16N2O3S; Cobalamina – C63H88N14O14P; **Tiamina – C12H17CIN4OS.HCl; **Ácido cítrico – C6H8O7.
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66..44..22..11  EExxppeerriimmeennttoo  11  ––  ccoonnttrroollee  ((EE11))    

 Neste experimento a cepa LTPNA 02 não sofreu nenhuma variação nas 

suas condições de cultivo. O inóculo permaneceu uma semana em meio ASM-

1 nas mesmas condições em que se realizaram os experimentos. Aeração 

constante, temperatura em 25ºC(±1), fotoperíodo 12/12h, irradiância de 1100 

lux. Realizada em triplicata. Tomadas de dados em intervalos de 72h. 

Proporção de nutrientes: [NO3:PO4]=10. O experimento foi iniciado com 5x105 

células/mL. 

 

Figura 30: Crescimento da cepa em células/mL em meio ASM-1 [NO3:PO4]=10. 
Dados são apresentados como média ± desvio padrão (n=3). 
 

    

Figura 31: Crescimento da cepa em em meio ASM-1 [NO3:PO4]=10 em valores 
de absorvância. Dados são apresentados como média ± desvio padrão (n=3). 
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Figura 32: Proporcionalidade entre os métodos utilizados para avaliar o 
crescimento. (680nm e 750nm r=0.996). 
 

 

.  

Figura 33: Quantificação das microcistinas em meio ASM-1 [NO3:PO4]=10 para 
cada tempo amostral. Dados são apresentados como média ± erro padrão 
(n=3). 
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Figura 34: Relação de microcistinas por células (QMC-Total) em meio ASM-1 
[NO3:PO4]=10 para cada tempo amostral. Dados são apresentados como 
média ± erro padrão (n=3). 
 

O crescimento da cepa nas condições impostas neste experimento teve 

sua fase logarítmica nos quinze primeiros dias. O que pode ser observado na 

contagem do número de células. Pelas leituras das absorvâncias, pode-se 

também observar o crescimento da cepa. Os dois métodos são proporcionais e 

demonstram grande correlação (r= 0,996), como pode ser observado na figura 

32. 

A concentração de toxina oscilou durante o experimento, tendo sua 

máxima concentração entre os dias 9 a 15. A produção celular (QMC) 

observada na figura 34, quando se divide a concentração das toxinas pelo 

número de células demonstra um aumento gradual da produção durante os 

nove primeiro dias. Há um pequeno decréscimo nos dias 12 e 15. Durante a 

fase estacionária, que se inicia a partir do dia 15 é possível observar um 

decréscimo significativo na produção.  

Este experimento é considerado o experimento controle. 
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66..44..22..22  EExxppeerriimmeennttoo  22  ((EE22))  

Neste experimento a cepa LTPNA 02 sofreu variação na relação das 

concentrações de nitrato e fosfato no meio ASM-1. O inóculo permaneceu uma 

semana em meio ASM-1 nas mesmas condições em que se realizaram os 

experimentos. Aeração constante, temperatura em 25ºC(±1), fotoperíodo 12/12 

h, irradiância de 1100 lux. Realizada em triplicata. Tomadas de dados em 

intervalos de 72 h. Proporção de nutrientes: [NO3:PO4]=1. O experimento foi 

iniciado com 5x105 células/mL. 

 

Figura 35: Crescimento da cepa em células/mL em meio ASM-1 [NO3:PO4]=1. 
Dados são apresentados como média ± desvio padrão (n=3). 

  

 

Figura 36: Crescimento da cepa em meio ASM-1 [NO3:PO4]=1 em valores de 
absorvância. Dados são apresentados como média ± desvio padrão (n=3). 
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Figura 37: Proporcionalidade entre os métodos utilizados para avaliar o 
crescimento. (680 nm r=0,94 e 750 nm r=0,92). 
 
 

   .  

Figura 38: Quantificação das microcistinas em meio ASM-1 [NO3:PO4]=1 para 
cada tempo amostral. Dados são apresentados como média ± erro padrão 
(n=3). 
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Figura 39: Relação de microcistinas por células (QMC-Total) em meio ASM-1 
[NO3:PO4]=1 para cada tempo amostral. Dados são apresentados como média 
± erro padrão (n=3). 
 

Neste experimento pode-se observar uma considerável diminuição no 

número de células. Tanto a contagem do número de células quanto as leituras 

das absorvâncias observou os mesmos resultados e continuaram 

demonstrando correlação em 680 nm (r=0,94) e em 750 nm (r=0,92), conforme 

figura 37. O crescimento durante a fase logarítmica, que foi observada nos 6 

primeiros dias, foi significativamente menor que o controle (p<0,02). 

Durante a fase exponencial de crescimento, a produção de toxina por 

célula foi mais baixa até o sexto dia, quando se manteve nas suas maiores 

concentrações até 12º dia. A partir do dia 15 a concentração de microcistinas 

decaiu e manteve-se constante até o último dia do experimento. 

A quantificação das microcistinas, como era de se esperar visto o 

crescimento prejudicado, apresentou concentrações mais baixas para todas as 

variantes analisadas, como mostra a figura 38.  
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  66..44..22..33  EExxppeerriimmeennttoo  33  ((EE33))  

Neste experimento a cepa LTPNA 02 sofreu variação na relação das 

concentrações de nitrato e fosfato no meio ASM-1. O inóculo permaneceu uma 

semana em meio ASM-1 nas mesmas condições em que se realizaram os 

experimentos. Aeração constante, temperatura em 25ºC(±1), fotoperíodo 12/12 

h, irradiância de 1100 lux. Realizada em triplicata. Tomada de dados em 

intervalos de 72 h. Proporção de nutrientes: [NO3:PO4]=20. O experimento foi 

iniciado com 5x105 células/mL. 

 

Figura 40: Crescimento da cepa em células/mL em meio ASM-1 [NO3:PO4]=20. 
Dados são apresentados como média ± desvio padrão (n=3). 
 

   

Figura 41: Crescimento da cepa em meio ASM-1 [NO3:PO4]=20 em valores de 
absorvância. Dados são apresentados como média ± desvio padrão (n=3). 

1,00E+05

1,00E+06

1,00E+07

1,00E+08

0 3 6 9 12 15 18 21

C
él

u
la

/m
L

Dias

Crescimento

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

0 3 6 9 12 15 18 21

A
b

so
rv

ân
ci

a

Dias

Crescimento

680nm

750nm



Capítulo II     100 

 

 

 

  

Figura 42: Proporcionalidade entre os métodos utilizados para avaliar o 
crescimento. (680nm e 750nm r=0,98). 
 
 
 

.  

Figura 43: Quantificação das microcistinas em meio ASM-1 [NO3:PO4]=20 para 
cada tempo amostral. Dados são apresentados como média ± erro padrão 
(n=3). 
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Figura 44: Relação de microcistinas por células (QMC-Total) em meio ASM-1 
[NO3:PO4]=20 para cada tempo amostral. Dados são apresentados como 
média ± erro padrão (n=3). 
 

Nas condições impostas neste experimento, com maiores concentrações 

de nitrato, o desenvolvimento da cepa mostrou-se favorecido. A 

proporcionalidade entre os métodos utilizados para acompanhar o crescimento 

da cepa células/mL e absorvâncias em 680 nm e 750 nm também pode ser 

observada (680 nm r=0,979 e 750 nm r=0,977), conforme figura 42. 

 A fase logarítmica de crescimento foi a mais longa e todos os 

experimentos, sendo observada até o 18º dia. A concentração de toxinas 

aumentou com o tempo, sendo gradual até o 18º dia, quando começou a decair 

conforme figura 43.  

É possível observar na figura 44, que a produção de toxinas por células 

demonstrou um aumento também gradual, até o 9º dia. Depois disso decaiu no 

12º e 15º dias, voltando a aumentar no 18º. Neste período demonstrou a maior 

produção de toxina por célula.  
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66..44..22..44  EExxppeerriimmeennttoo  44  ((EE44))  

Neste experimento a cepa LTPNA 02 foi cultivada no meio MLA. O 

inóculo permaneceu uma semana em meio MLA nas mesmas condições em 

que se realizaram os experimentos. Aeração constante, temperatura em 

25ºC(±1), fotoperíodo 12/12 h, irradiância de 1100 lux. Realizada em triplicata. 

Tomada de dados em intervalos de 72 h. Proporção de nutrientes: 

[NO3:PO4]=10,4. O experimento foi iniciado com 5x105 células/mL.

 

Figura 45: Crescimento da cepa em células/mL em meio MLA [NO3:PO4]=10,4. 
Dados são apresentados como média ± desvio padrão (n=3). 
 

.  

Figura 46: Crescimento da cepa em em meio MLA [NO3:PO4]=10,4 em valores 
de absorvância. Dados são apresentados como média ± desvio padrão (n=3). 
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Figura 47: Proporcionalidade entre os métodos utilizados para avaliar o 
crescimento (680nm e 750nm r=0,99). 
 

 

Figura 48: Quantificação das microcistinas em meio MLA [NO3:PO4]=10,4 para 
cada tempo amostral. Dados são apresentados como média ± erro padrão 
(n=3). 

 

 

680nm R² = 0,989
750nm R² = 0,974

0,0E+00

5,0E+06

1,0E+07

1,5E+07

2,0E+07

2,5E+07

0 0,2 0,4 0,6 0,8

C
él

u
la

s/
m

L

Absorvância

Células x Absorvâncias

680nm

750nm 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

0 3 6 9 12 15 18 21

n
g/

m
L

Dias

Microcistinas

MC-LR

MC-RR

MC-YR



Capítulo II     104 

 

 

 

 

Figura 49: Relação de microcistinas por células (QMC-Total) em meio MLA 
[NO3:PO4]=10,4 para cada tempo amostral. Dados são apresentados como 
média ± erro padrão (n=3). 

 

 Neste experimento, a proporção de nitrato e fosfato é a próxima ao 

experimento controle (NO3/PO4=10). Os métodos utilizados para determinar o 

crescimento continuaram a demonstrar proporcionalidade (680 nm r=0,994 e 

750 nm r=0,987), conforme figura 47. 

 A quantificação das toxinas foi crescente durante todo o experimento, 

decaindo somente no último dia do experimento, como mostra figura 48. Isso  

não é observado na produção celular (QMC). Na primeira amostragem, a 

concentração de microcistina intracelular é muito superior aos outros dias, o 

que pode refletir a condição do inóculo. A concentração de microcistinas cai 

drasticamente nos 3 primeiros dias de experimento e volta a aumentar até o 9º 

dia, gradualmente. Mantendo-se constante até o final do experimento como 

visto na figura 49. 
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66..44..22..55  EExxppeerriimmeennttoo  55  ((EE55))  

 Neste experimento a cepa LTPNA 02 foi cultivada no meio Bold 3N. O 

inóculo permaneceu uma semana em meio Bold 3N nas mesmas condições em 

que se realizaram os experimentos. Aeração constante, temperatura em 

25ºC(±1), fotoperíodo 12/12 h, irradiância de 1100 lux. Realizada em triplicata. 

Tomada de dados em intervalos de 72 h. Proporção de nutrientes: 

[NO3:PO4]=16,6. O experimento foi iniciado com 5x105 células/mL.

 

Figura 50: Crescimento da cepa em células/mL em meio Bold 3N 
[NO3:PO4]=16,6. Dados são apresentados como média ± desvio padrão (n=3). 
 

   .  

Figura 51: Crescimento da cepa em valores de absorvância em meio Bold 3N 
[NO3:PO4]=16,6. Dados são apresentados como média ± desvio padrão (n=3). 
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Figura 52: Proporcionalidade entre os métodos utilizados para avaliar o 
crescimento (680nm e 750nm r=0,97). 
 

 

 .  

Figura 53: Quantificação das microcistinas em meio Bold 3N [NO3:PO4]=16,6 
para cada tempo amostral. Dados são apresentados como média ± erro padrão 
(n=3). 
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Figura 54: Relação de microcistinas por células (QMC-Total) em meio Bold 3N 
[NO3:PO4]=16,6 para cada tempo amostral. Dados são apresentados como 
média ± erro padrão (n=3). 
 

          Apesar da proporção dos nutrientes avaliados (NO3:PO4=16,6) não ter 

sido drasticamente modificada, este experimento demonstrou crescimento 

significativamente menor (p<0,0002) que o controle. A fase logarítmica de 

crescimento foi observada durante os 9 primeiros dias. 

 A proporcionalidade entre os métodos para determinação do 

crescimento se manteve (680 nm r=0,972 e 750 nm r=0,973), conforme figura 

52. 

 Já a quantificação das microcistinas foi surpreendente. As 

concentrações das variantes MC-LR e MC-YR estiveram abaixo do limite de 

quantificação. A variante MC-RR apresentou as menores concentrações dentre 

todos os experimentos conforme figura 53.  

 O mesmo se observou quando calculado a produção celular (QMC). 

Sugerindo a presença de algum fator estressante para o crescimento e também 

produção de toxinas. 
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66..44..22..66  EExxppeerriimmeennttoo  66  ((EE66))  

 Neste experimento a cepa LTPNA 02 foi cultivada no meio BG-11 (+). O 

inóculo permaneceu uma semana em meio BG-11 nas mesmas condições em 

que se realizaram os experimentos. Aeração constante, temperatura em 

25ºC(±1), fotoperíodo 12/12 h, irradiância de 1100 lux. Realizada em triplicata. 

Tomada de dados em intervalos de 72 h. Proporção de nutrientes: 

[NO3:PO4]=100,5. O experimento foi iniciado com 5x105 células/mL. 

 

Figura 55: Crescimento da cepa em células/mL em meio BG 11 
[NO3:PO4]=100. Dados são apresentados como média ± desvio padrão (n=3). 
 

 

Figura 56: Crescimento da cepa em meio BG 11 [NO3:PO4]=100, em valores de 
absorvância. Dados são apresentados como média ± desvio padrão (n=3). 
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Figura 57: Proporcionalidade entre os métodos utilizados para avaliar o 
crescimento (680 nm e 750 nm r=0,93). 
 

      

Figura 58: Quantificação das microcistinas em meio BG 11 [NO3:PO4]=100 para 
cada tempo amostral. Dados são apresentados como média ± erro padrão 
(n=3). 
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Figura 59: Relação de microcistinas por células (QMC-Total) em meio BG 11 
[NO3:PO4]=100 para cada tempo amostral. Dados são apresentados como 
média ± erro padrão (n=3). 
 

 Este experimento foi realizado com a proporção de nutrientes dez vezes 

a concentração do experimento controle (NO3:PO4=100). 

 A fase logarítmica foi observada nos 9 primeiros dias de experimento. O 

total número de células durante o crescimento não foi expressivo, sendo 

significativamente menor que o controle (p<0,05). Ainda assim, a 

proporcionalidade entre os métodos de determinação de crescimento foi 

mantida (680 nm r=0,932 e 750 nm r=0,935), conforme figura 57. 

 Apesar do crescimento ter sido menor,  o mesmo não ocorreu na 

quantificação das microcistinas, que demonstrou uma produção crescente após 

o 3º dia até o último dia do experimento, visto na figura 58. 

 Já a determinação da produção de toxina por célula (QMC), foi 

surpreendente, alcançando as maiores concentrações dentre todos os 

experimentos. Isso pode sugerir um fator que ao mesmo tempo diminua a 

divisão celular e aumente consideravelmente a produção de toxina. 

 Também se observa que a primeira amostragem se comporta como o 

experimento 4 – E4 (MLA), possivelmente refletindo as condições celulares do 

inóculo. A produção de toxina cai drasticamente durante o primeiro intervalo de 

3 dias, voltando a aumentar gradualmente durante todo o experimento. 
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66..44..22..77  EExxppeerriimmeennttoo  77  ((EE77))  

Neste experimento a cepa LTPNA 02 foi cultivada no meio BG11 (-). O 

inóculo permaneceu uma semana em meio BG11 nas mesmas condições em 

que se realizaram os experimentos. Aeração constante, temperatura em 

25ºC(±1), fotoperíodo 12/12 h, irradiância de 1100 lux. Realizada em triplicata. 

Tomada de dados em intervalos de 72 h. Proporção de nutrientes: 

[NO3:PO4]=10. O experimento foi iniciado com 5x105 células/mL. 

 

Figura 60: Crescimento da cepa em células/mL em meio BG 11 [NO3:PO4]=10. 
Dados são apresentados como média ± desvio padrão (n=3). 
 

            

Figura 61: Crescimento da cepa em meio BG 11 [NO3:PO4]=10 em valores de 
absorvância. Dados são apresentados como média ± desvio padrão (n=3). 
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Figura 62: Proporcionalidade entre os métodos utilizados para avaliar o 
crescimento (680 nm r=0,97 e 750 nm r=0,95). 
 

 

 

  

Figura 63: Quantificação das microcistinas em meio BG 11 [NO3:PO4]=10 para 
cada tempo amostral. Dados são apresentados como média ± erro padrão 
(n=3). 
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Figura 64: Relação de microcistinas por células (QMC-Total) em meio BG 11 
[NO3:PO4]=10 para cada tempo amostral. Dados são apresentados como 
média ± erro padrão (n=3). 
 

 Este experimento foi realizado com a mesma proporção de nutrientes 

que o experimento controle (NO3/PO4=10). A fase logarítmica de crescimento 

foi observada durante os 9 primeiros dias. Os métodos utilizados na 

determinação do crescimento se mantiveram proporcionais (680 nm r=0,968 e 

750 nm r=0,951), conforme figura 62. 

 A concentração das microcistinas foi crescente durante todo o intervalo 

de tempo analisado. 

 A produção de toxina por célula (QMC) mostrou similaridade ao E4 (MLA) 

e E6 (BG-11) no tempo 0, este dado pode ser reflexo do estado celular do 

inóculo. Ainda se observa a drástica queda na produção de toxinas por células 

no primeiro intervalo de 72h. Após o 3º dia não há variação significativa na 

produção de microcistinas por célula, sendo que os valores permanecem 

próximos e constantes até o 21º dia, como pode ser visto na figura 64. 
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66..44..33  CCoommppaarraaççããoo  eennttrree  ooss  eexxppeerriimmeennttooss  

66..44..33..11  CCrreesscciimmeennttoo  

 O crescimento foi determinado a partir da contagem do número de 

células e calculado de duas maneiras, como descrito em 6.3.2.6. Tanto o 

crescimento na fase exponencial, quanto na fase estacionária foram avaliados. 

 É possível observar na tabela 9, os valores calculados para cada uma 

das fases de crescimento, representados pela média das triplicatas de cada 

experimento. 

 Tabela 9: Comparação das taxas de crescimento entre os experimentos. 
 

Experimentos 
Dias 

crescimento 
exponencial 

Crescimento 
Exponencial Crescimento Total 

E1 15 0,2126 0,1661 
E2 6 0,1599 0,0425 
E3 18 0,2030 0,1731 
E4 12 0,2474 0,1588 
E5 9 0,1882 0,0979 
E6 9 0,1659 0,0682 
E7 9 0,3065 0,1484 

 

 

 De acordo com os testes realizados, os dados apresentaram distribuição 

normal e homogeneidade de variância, portanto, utilizou-se a análise de 

variância (ANOVA one way), seguida de Tukey, para comparação dos 

resultados. E as diferenças estatísitcas são vistas na tabela 10. 
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Tabela 10: Valores indicativos de diferença estatística (p) na comparação dos 
grupos (E2 – E7) com o grupo controle (E1) nos diferentes dias de 
amostragem, relativo ao crescimento exponencial e total. 
 

Grupo controle (E1) nos diferentes dias de amostragem 

Grupos Crescimento Exponencial Crescimento Total 

E2 0,0214* 0,0002* 

E3 0,9895 0,6371 

E4 0,2102 0,5854 

E5 0,5675 0,0002* 

E6 0,0476* 0,0002* 

E7 0,0002† 0,0103* 

  *Os valores de p são significativamente menores quando comparados com E1 
  † Os valores de p são significativamente maiores quando comparados com E1 

 

 A análise estatística dos dados demonstra que os crescimentos 

exponenciais dos experimentos E2 e E6 foram significativamente menores, 

quando comparados ao experimento controle, E1. O experimento E7 teve o 

crescimento exponencial significativamente maior que E1. 

 Em relação ao crescimento total, é possível observar que ao final de 21 

dias de experimento, os experimentos E2, E5, E6 e E7 foram todos 

significativamente menores que E1. 

 O crescimento ainda pode ser observado nos gráficos da figura 65, a 

seguir, que mostram o crescimento da cepa nos diferentes experimentos, 

durante todo o tempo avaliado. É possível notar uma estreita similaridade entre 

os experimentos E1, E3, E4 e E7 durante as fases estacionárias de 

crescimento, onde formam um grupo homogêneo. Já o experimento 5, durante 

a fase estacionária não atingiu as concentrações celulares dos outros 

experimentes. O E2 e E6 foram os experimentos que menos se desenvolveram 

durante as fases logarítmicas e estacionárias. 
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Figura 65: Comparação do crescimento em células/mL entre os experimentos 
E1-E7. 
 
 A figura 66 mostra a comparação entre os experimentos conduzidos em 

ASM-1. E1 [NO3:PO4=10]; E2 [NO3:PO4=1] e E3 [NO3:PO4=20]. Fica evidente a 

similaridade entre os experimentos E1 e E3, também confirmada pelo cálculo 

das velocidades de crescimento exponencial e total que não demonstraram 

diferenças estatisticamente significativas. O experimento E2 foi 

significativamente menor que E1 (p< 0,02) durante o crescimento exponencial 

e marginalmente menor que E3 (p< 0,07). Durante o crescimento total 

calculado, E2 demonstrou valor estatisticamente menor que E1 e E3 

(p<0,0002). Esses dados estatísticos podem ser conferidos no Anexo II. 

 

Figura 66: Comparação do crescimento em células/mL entre os experimentos 
conduzidos em ASM-1, em diferentes proporções de [NO3:PO4]. (E1=10; E2=1; 
E3=20)  
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 Quando comparados os experimentos realizados em diferentes meios de 

cultura, porém com a mesma proporção de nutrientes avaliados [NO3:PO4=10]; 

E1, E4 e E7 demonstram comportamento semelhante, no que diz respeito ao 

crescimento, com as maiores concentrações celulares. Entre E1 (ASM-1) e E4 

(MLA) não houve diferença estatística para os crescimentos exponencial e 

total. Por outro lado o experimento E7 (BG-11) teve o crescimento exponencial 

estatisticamente maior que E1 (p<0,0002) e E4 (0,009). Porém quando 

comparados os crescimentos totais, foi bastante semelhante, não havendo 

diferença com o E4 , mas menor que E1 (p<0,01). Essa comparação pode ser 

vista na figura 67 e os dados estatísticos no anexo II. 

 

.  

 
Figura 67: Comparação do crescimento em células/mL entre os experimentos 
conduzidos na mesma proporção de [NO3:PO4 = 10]. (E1 em ASM-1, E4 em 
MLA e E7 em BG-11) 
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66..44..33..22  PPrroodduuççããoo  ddee  mmiiccrroocciissttiinnaass  ppoorr  ccéélluullaa  

 Para possibilitar a comparação entre os experimentos, foi determinada a 

produção celular de microcistinas (QMC), como descrito em 6.3.3.2. Foi 

realizada a análise estatística para todas as variantes de microcistinas 

quantificadas (MC-RR, MC-LR e MC-YR), como pode ser visto na tabela 11 e 

no anexo II. 

  

Figura 68: Comparação da produção de microcistinas intracelular entre os 
experimentos E1 (NO3:PO4 = 10), E2 (NO3:PO4 = 1) e E3 (NO3:PO4 = 20), em 
meio ASM-1. Erros padrões podem ser observados (n=3). (* p<0,05). 
 

 A figura 68 mostra a comparação da produção intracelular de 

microcistinas totais nos experimentos realizados em ASM-1. E1 [NO3:PO4=10]; 

E2 [NO3:PO4=1] e E3 [NO3:PO4=20]. Não existe diferença estatística na 

produção de toxinas, nos dias 0, 9, 12, e 15. Nos dias 3 e 6, a Q MC Total de E2 e 

E3 é significativamente menor que E1. Nos dias finais do experimento, 18 e 21, 

E2 não é diferente do controle, enquanto E3 é significativamente maior que E1 

(p<0,004) e E2 (p<0,015). 

 Apesar de E1 e E3 terem sido bastante semelhantes entre si, no 

crescimento e produção de toxinas por células, a falta de nitrogênio afetou 

significativamente o desenvolvimento da cepa, como é observado em E2. Tanto 

o crescimento foi prejudicado, como a produção de toxina por células também 

foi bem menor.  
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Figura 69: Comparação da produção de microcistinas intracelular entre os 
experimentos E1 (ASM-1), E4 (MLA) e E7 (BG11), todos na mesma 
concentração de [NO3:PO4 =10]. Erros padrões são observados (n=3). 
(*p=0,05). 
 

 Nos experimentos realizados em diferentes meios de cultura, porém com 

a mesma proporção de nutrientes avaliados [NO3:PO4=10]; E1 (ASM-1), E4 

(MLA) e E7(BG-11), a produção de microcistina intracelular demonstrou  ser 

estatisticamente maior nos experimentos E7, E4 em comparação com E1. 

Neste primeiro tempo amostral a Q MC Total de E7 também foi significativamente 

maior que E4 (p<0,004). Para os outros dias, as concentrações de toxinas não 

foram diferentes entre esses dois experimentos. É interessante lembrar que as 

durações dos crescimentos exponenciais desses experimentos variaram 

bastante. E1 atingiu seu máximo crescimento em 15 dias, E4 em 12 e E7 em 9 

dias. Nesses tempos amostrais a Q MC Total dos experimentos não demonstrou 

diferenças estatísticas. 
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Figura 70: Comparação da produção de microcistinas intracelular entre os 
experimentos controle E1 (NO3:PO4 = 10) verso experimentos em BG-11: E6 
(NO3:PO4 = 100) e E7 (NO3:PO4 = 10). Erros padrões podem ser observados 
(n=3). (* p<0,05) 
 
 Ambos os experimentos conduzidos em BG-11 apresentaram diferença 

estatística para os valores de Q MC Total quando comparados ao controle no 

primeiro dia amostral (p<0,0002 para ambos), sendo estatisticamente maiores. 

Esta diferença se inverteu no 6º dia, quando estes valores se tornaram 

estatisticamente menores que o controle E6 (p<0,001) e E7 (p<0,0003). A partir 

do 9º até o 15º dia, não foi observada nenhuma diferença. Já nos últimos dias 

de experimento, dias 18 e 21, os valores de Q MC Total do experimento E6 

demonstraram ser significativamente maiores que E1 (controle) (p<0,001) e E7 

(p<0,02 no dia 18 e p<0,0002 no dia 21). 

 O crescimento de E7 acompanhou os experimentos semelhantes em 

[NO3:PO4] na comparação do crescimento, mas foi diferente na análise da 

produção de toxina.  Já o E6, surpreendentemente, apesar de apresentar um 

crescimento bastante inibido, teve a maior concentração de toxina por célula 

observada em todo o trabalho.   
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Figura 71: Comparação entre os experimentos E1-E7 da produção intracelular de microcistinas totais (QMCTotais). Erros padrões 
podem ser observados (n=3). (a=p<0,05; b=p<0,005 e c<0,0005). 
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 Na tabela abaixo estão os resultados das análises estatísticas a que se 

refere o texto a seguir. 

 
Tabela 11: Valores indicativos de diferença estatística (p) obtidos por meio de 
teste de ANOVA seguida de Tukey na comparação dos grupos (E2 – E7) com o 
grupo controle (E1) nos diferentes dias de amostragem. 

 

Grupos 
Grupo controle (E1) nos diferentes dias de amostragem 

 0 3 6 9 12 15 18 21 

E2 

QMC-LR 0,998 0,0008* 0,0004* 0,168 0,635 0,906 0,999 0,999 
QMC-RR 0,653 0,002* 0,002* 0,529 0,449 0,938 0,997 0,914 
QMC-YR 1 0,02* 0,004* 0,103 0,955 0,956 1 1 
QMC-Total 0,847 0,0048* 0,002* 0,307 0,502 0,924 0,999 0,987 

E3 

QMC-LR 0,987 0,009* 0,0005* 0,991 0,772 0,996 0,005† 0,02† 
QMC-RR 0,09 * 0,131 0,002* 0,685 0,938 0,970 0,008† 0,003† 
QMC-YR 1 0,008* 0,009* 0,999 0,661 0,979 0,05† 0,003† 
QMC-Total 0,120 0,04* 0,002* 0,989 0,869 0,985 0,02† 0,005† 

E4 

QMC-LR 0,0002† 0,003* 0,0002* 0,334 0,999 0,999 0,952 0,768 
QMC-RR 0,0006† 0,003* 0,0003* 0,964 0,999 0,999 0,433 0,252 
QMC-YR 0,0007† 0,05* 0,002* 0,555 0,999 1 0,817 0,335 
QMC-Total 0,0002† 0,008* 0,0002* 0.720 0,999 1 0,714 0,426 

E5 

QMC-LR 0,997 0,0003* 0,0002* 0,002* 0,002* 0,346 0,937 0,966 
QMC-RR 0,05* 0,0009* 0,0002* 0,002* 0,003* 0,282 0,972 0,999 
QMC-YR 1 0,002* 0,0002* 0,002* 0,04* 0,405 0,952 0,996 
QMC-Total 0,08* 0,0004* 0,0002* 0,002* 0,002* 0,305 0,957 0,992 

E6 

QMC-LR 0,0002† 0,999 0,002* 0,990 0,003* 0,07† 0,0007† 0,0002† 
QMC-RR 0,0002† 0,999 0,002* 0,999 0,752 0,425 0,002† 0,0002† 
QMC-YR 0,0002† 0,992 0,02* 0,999 0,006* 0,03 * 0,0003† 0,0002† 
QMC-Total 0,0002† 0,999 0,002* 0,999 0,109 0,182 0,001† 0,0002† 

E7 

QMC-LR 0,0002† 0,08† 0,0003* 0,303 0,999 1 0,782 0,193 
QMC-RR 0,0002† 0,627 0,0009* 0,792 0,998 0,999 0,405 0,07† 
QMC-YR 0,0002† 0,855 0,02* 0,428 0,987 0,998 0,516 0,03† 
QMC-Total 0,0002† 0,302 0,0004* 0,544 0,999 0,999 0,570 0,10† 

*Os valores de p são significativamente ou marginalmente menores quando comparados com E1 
† Os valores de p são significativamente ou marginalmente maiores quando comparados com E1 
Valores em vermelho são significativamente diferentes do controle. 
Valores em verde são marginalmente diferentes do controle. 

 

 As produções de toxina por célula analisadas apresentaram 

homogeneidade de variância pelo teste de Brown-Forsythe. Portanto foi 

realizada uma análise de one way ANOVA, seguida de Tukey. Sempre usando 

E1 como experimento controle. 
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 Em relação à QMC-LR, no tempo 0, somente os experimentos E4, E6 e E7 

produziram toxina em quantidades significativamente maior que o controle. 

Neste mesmo tempo de amostragem, os dados referentes à produção de MC-

RR por célula mostram que E4, E6 e E7 são significativamente maiores,  

enquanto E2 é igual a E1 e E3 marginalmente menor. Ainda neste tempo, as 

concentrações de MC-YR por célula mostram que os valores de E4, E6 e E7 

são significativamente maiores que E1. Já para a somatória das três 

microcistinas, QMC-Total, percebe-se que E4, E6 e E7 são significativamente 

maiores que E1, enquanto E5 é marginalmente maior. 

 Após 72h, os dados referentes à QMC-LR, demonstram que em E2, E3, E4 

e E5 as concentrações são significativamente menores que E1. E7 se mostra 

marginalmente maior quando comparado ao controle. Já as concentrações de 

MC-RR por célula neste tempo são menores em E2, E4 e E5 Para os dados 

relativos à MC-YR, as concentrações de E2, E3, E4 e E5 foram menores que 

E1. A somatória das variantes de microcistinas mostra que E2, E3, E4 e E5 são 

significativamente menores que o controle. 

 No dia 6, a produção celular de MC-LR foi significativamente menor em 

todos os experimentos quando comparados ao controle. O mesmo ocorreu 

para as concentrações de QMC-RR e QMC-YR. Consequentemente também refletiu 

nos valores de QMC-Total. 

 No 9º dia de crescimento, os valores de QMC-LR não foram 

significativamente diferentes do controle nos experimentos E2, E3, E4, E6 e 

E7. Já o E5 foi menor que E1. Os mesmos resultados podem ser observados 

ao se analisar as concentrações de QMC-RR, QMC-YR e QMC-Total.  

 Já nas amostras do dia 12, pode-se dizer que o experimento 6 

demonstrou variações neste tempo amostral, apresentando-se 

significativamente menor que E1 nas quantificações de QMC-LR e QMC-YR e 

estatisticamente igual para QMC-RR e QMC-Total. As concentrações observadas no 

E5 foram todas significativamente menores que o controle, em todas as toxinas 

analisadas. 
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 No 15º dia as concentrações de MC-LR por célula nos experimentos E2, 

E3, E4, E5 e E7 não são diferentes do controle, somente o E6 se mostrou 

marginalmente maior que E1. Para QMC-RR nenhuma diferença estatística para 

nenhum dos experimentos foi observado em comparação com o controle. Os 

dados de QMC-YR para os experimentos de E2, E3, E4, E5 e E7 são iguais ao 

controle e E6 significativamente menor que E1. Já na somatória das 

concentrações de microcistinas produzidas por células, não houve diferença 

estatística entre nenhum dos experimentos. 

 As concentrações celulares para todas as microcistinas e também para a 

somatória delas, no 18º dia foram consideradas iguais para os experimentos 

E2, E4, E5 e E7 em relação ao controle. Já os experimentos E3 e E6 

demonstraram ter essas concentrações significativamente maiores que E1, 

também para todas as toxinas analisadas. 

 No último dia de amostragem foi observado que os QMC-LR, QMC-RR, QMC-

YR e QMC-Total dos experimentos E2, E4 e E5 não são estatisticamente diferentes 

do experimento controle, assim como o E3 e o E6 para todas as toxinas 

analisadas se mostrou significativamente maior que E1. Diferentemente, o 

experimento E7 no que diz respeito à concentração de MC-LR por célula, foi 

considerado igual a E1. Já a concentração celular de MC-RR e a MC-Total é 

marginalmente maior que o controle. Para a concentração de MC-YR por 

célula, apresentou valor significativamente maior que o controle. 
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66..55  DDiissccuussssããoo  

Os métodos utilizados para determinar o crescimento da cepa durante 

os estudos de variação permaneceram em perfeita correlação durante todo o 

tempo. Tanto a contagem, quanto as leituras das absorvâncias podem ser 

utilizados para o acompanhamento do desenvolvimento e avaliação do 

comportamento de culturas de cianobactérias, estando de acordo com Valer e 

Glock (VALER & GLOCK, 1999). Os comprimentos de onda utilizados (680 nm 

e 750 nm) refletem a absorbância máxima dos fotossistemas I e II 

respectivamente (WITT, 2004). 

 O crescimento e a concentração intracelular de microcistinas variam 

muito sob o efeito de diferentes concentrações de NO3:PO4. O que reflete o 

grande efeito que os nutrientes exercem sobre os fatores relacionados à 

biossíntese de microcistinas. Estudos mais antigos concluíam que as maiores 

concentrações de toxina por célula de cianobactérias são observadas sobre 

condições favoráveis ao crescimento, porém estudos atuais provam o contrário. 

Os resultados observados neste trabalho corroboram estes novos estudos. 

Orr e Jones (ORR & JONES, 1998) avaliaram a relação entre a 

produção de toxinas e taxas de divisão celular em culturas de Microcystis 

aeruginosa com limitação na disponibilidade de nitrogênio. Culturas axênicas, 

ou seja, livre de outros organismos e contaminantes neste caso bactérias e 

fungos, e também culturas não axênicas foram avaliadas às mesmas 

alterações de nutrientes. Os autores observaram que as maiores 

concentrações celulares estavam diretamente relacionadas à concentração 

inicial de nitrato. Isso não foi observado em todos os nossos experimentos. 

Observamos aqui que os experimentos E5 e E6; conduzidos com as maiores 

concentrações de nitrato (NO3 = 8,8 mM e 17,6 mM respectivamente) não 

alcançaram grandes concentrações celulares em nenhum momento durante o 

crescimento. Porém na menor concentração de nitrato avaliada em nossos 

experimentos: E2 (NO3 = 0,2mM) o comportamento observado por Orr e Jones 

foi corroborado, pois com menor disponibilidade de nitrato, o crescimento foi 

menor que o controle. 

A justificativa para os experimentos E5 e E6 não terem apresentado um 

bom desenvolvimento no que diz respeito ao crescimento aparece quando 
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comparamos nossos resultados ao estudo conduzido por Chen e 

colaboradores (CHEN et al., 2009). Esses pesquisadores avaliaram o efeito do 

nitrato na concentração intracelular de nitrito e crescimento de cepa de 

Microcystis aeruginosa. Eles variaram as concentrações de nitrato nas culturas 

em valores de 3,57 mM a 21,43 mM. Ao avaliar o crescimento das cepas, 

observaram que o crescimento foi inibido nos experimentos com altas 

concentrações de nitrato. O mesmo foi observado em nossos experimentos E5 

e E6. Eles apontam o fato de que em altas ofertas de nitrato, há um aumento 

significativo na concentração de nitrito intracelular. Em geral, o excesso de 

nitrato pode ser estocado nas células sem causar efeito deletério à célula, mas 

o nitrito afeta significativamente o processo fotossintético por inibir o transporte 

de elétrons, alterar o pH intracelular e causar danos diretos às membranas 

celulares (CHEN et al., 2009).  

Ainda no que diz respeito ao crescimento, Orr e Jones observaram 

relação entre o tempo de transição entre a fase logarítmica de crescimento 

para a fase estacionária quando há aumento da concentração de nitrato (ORR 

& JONES, 1998). Essa relação não foi observada em nossos experimentos. As 

diferenças que observamos podem ser atribuídas a outros fatores, mas não 

especificamente a concentração de nutrientes imposta. 

Marinho e Azevedo, 2007 não encontraram alterações na velocidade de 

crescimento em diferentes concentrações de nitrogênio/fósforo. Diferente do 

que observamos neste trabalho. Por outro lado, no tocante à biomassa gerada 

nos experimentos, Marinho e Azevedo encontraram diferença significativa entre 

o aumento de biomassa e concentração de nitrato no meio, sendo esta relação 

proporcional (MARINHO & AZEVEDO, 2007). A mesma relação foi observada 

para os experimentos E1, E2, E3, E4 e E7 com proporção NO3:PO4 variando 

entre 1 e 20. Os experimentos E1, E3, E4 e E7 (NO3:PO4 = 10 a 20) 

apresentaram as maiores concentrações celulares durante a fase estacionária, 

formando um grupo homogêneo. Enquanto E2 (NO3:PO4 = 1) teve a menor 

concentração celular durante todo o experimento. Este mesmo resultado 

também foi observado em estudo conduzido por Vézie e colaboradores (VEZIE 

et al., 2002). A exceção encontrada foi para os experimentos E5 e E6, que 
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apesar da alta proporção entre os nutrientes avaliados, apresentaram as 

menores concentrações celulares ao final do experimento. 

Existe uma grande discussão em torno do papel das microcistinas. 

Enquanto Orr e Jones afirmam que este composto é um metabólito primário, 

participando em algum processo metabólico essencial para a célula e, portanto 

sendo constantemente produzido. Por outro lado, Carmichael (CARMICHAEL, 

1992) afirma que esses heptapeptídeos são metabólitos secundários e sua 

síntese é estimulada assim que termina a fase exponencial de crescimento. 

Para provar sua teoria, Orr e Jones encontraram uma correlação linear direta 

entre divisão celular e produção de microcistina. Eles afirmam que isso pode 

ser estendido a todas as cianobactérias produtoras de toxinas, a não ser pela 

presença de algum fator ambiental que limite a divisão celular. Ou seja, 

nutrientes e fatores limitantes de crescimento como luz, temperatura, entre 

outros que influenciem a produção de microcistinas pelas cianobactérias pelo 

seu efeito no crescimento e divisão celular, mas não por algum efeito direto nas 

vias metabólicas ou biossintéticas das toxinas (ORR & JONES, 1998). 

Sendo assim, a taxa de produção de toxina por célula (QMC) deveria ser 

uma constante, porém as variações das concentrações dessa taxa são 

significativas e constantemente observadas em vários estudos (SIVONEN, 

1990; VEZIE et al., 2002). O que sugere uma relação mais complexa entre 

crescimento e produção de toxina (LYCK, 2004). A correlação linear existente 

entre crescimento e produção de microcistinas reportada por Orr e Jones 

também foi observada por Lyck. Neste trabalho também observamos essa 

correlação. Por outro lado a grande variação nas concentrações de toxina por 

célula não permite que possamos afirmar que existe constância na produção 

de toxinas. 

 Maiores valores QMC no final da fase logarítmica de crescimento e início 

da fase estacionária foram observados para todos os experimentos conduzidos 

por Orr e Jones (ORR & JONES, 1998). Em nosso trabalho o mesmo foi 

observado nos experimentos E1, E2 e E3 este último com a ressalva que a 

maior concentração de QMC foi durante a fase estacionária, porém neste 

período de transição de fases, houve um grande aumento em comparação com 

os outros tempos avaliados. Já nos experimentos E4, E6 e E7 esse 
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comportamento não foi observado. Nesses experimentos foi observado um 

aumento gradual da produção intracelular de microcistina, porém a máxima 

concentração de QMC não foi encontrada no período de tempo mencionado 

anteriormente. Os referidos pesquisadores perceberam similaridade da QMC na 

fase estacionária de seus experimentos, onde esses valores diminuíam e 

permaneciam constantes e isso só foi observado em nosso experimento E7. 

 Este aumento da concentração celular de microcistinas durante a fase 

estacionária tardia pode ser a explicação dos altos valores de QMC observados 

no tempo zero em vários experimentos. Uma vez que o tempo zero reflete a 

condição celular quando inóculo, e é perfeitamente justificável o aparecimento 

de grandes concentrações celulares de microcistina nos experimentos E4, E7 e 

E6. O que não se observa em E1, E2 , E3 e E5. Com exceção de E5, todos 

foram realizados em meio ASM-1. Chama a atenção que no tempo zero, todos 

apresentam as menores concentrações celulares de toxina. 

 No estudo de Vézie e colaboradores (VEZIE et al., 2002), também se 

observou a significativa influência que os nutrientes tem sobre a concentração 

intracelular de toxinas. Eles encontraram altas concentrações intracelulares de 

microcistinas nos experimentos onde foram observados os maiores 

crescimentos celulares, bem como no experimento que apresentou menor 

desenvolvimento celular. Entra, portanto em concordância com nossos 

resultados, onde altas concentrações celulares de microcistina foram 

encontradas nos experimentos que melhor se desenvolveram E1, E4 e E7; 

assim como no experimento que teve seu crescimento pouco expressivo E6. 

 Lee e colaboradores (LEE et al., 2000) observaram as mudanças nas 

concentrações de microcistinas em cepa de Microcystis aeruginsa sobre 

diferentes razões de N:P. Eles observaram que a razão desses nutrientes 

quando N:P=16 , propiciou melhor crescimento e produção de toxinas. Ainda 

nesse estudo, os autores observaram as maiores absorvâncias de clorofila em 

680nm nos experimentos com as maiores concentrações de N no meio e 

também as menores leituras de absorvância neste comprimento de onda nos 

experimentos cujo meio era composto com as menores concentrações de 

nitrogênio (LEE et al., 2000). 
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 Um estudo realizado por Downing e colaboradores (DOWNING et al., 

2005) encontrou as maiores concentrações de microcistinas em relações de 

N:P 18 a 51, sendo a proporção ótima de N:P=31,1. Os autores não 

encontraram correlações significativas entre os constituintes celulares das 

cepas de M. aeruginosas avaliados, tal como teor de microcistinas, clorofila e 

proteínas e o crescimento da mesma nos experimentos realizados com 

diferentes concentrações de nitrogênio e fósforo. No entanto, observaram que 

quanto maior o crescimento também é maior a concentração de microcistinas 

por célula. Os autores ressaltam que as microcistinas são produzidas em 

função do teor de nitrogênio intracelular e que a contradição entre vários 

estudos é devido a modulação da concentração intracelular de nitrogênio por 

fatores que controlam a entrada deste nutriente nas células e o assimilam 

(DOWNING et al., 2005). 

  Estudos conduzidos com outros parâmetros que não a produção de 

microcistina por células tornam a comparação difícil. Uma vez que teores de 

proteína, clorofila e peso seco mesmo sendo parâmetros correlacionados ao 

crescimento podem não representar uma interpretação precisa dos dados. 

Principalmente pelo fato de serem também fatores dependentes de processos 

celulares e passíveis de alterações no que diz respeito ao efeito de fatores 

ambientais possíveis de alterar crescimento e produção de toxina, levando a 

conclusões errôneas.  
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77..  CCAAPPÍÍTTUULLOO  IIIIII  ––  TTRRAANNSSCCRRIIÇÇÃÃOO  GGÊÊNNIICCAA  EE  BBIIOOSSSSÍÍNNTTEESSEE  DDAASS  MMIICCRROOCCIISSTTIINNAASS  

  

77..11  IInnttrroodduuççããoo  

 Os recentes avanços das técnicas de biologia molecular promoveram a 

compreensão mais detalhada da produção dos metabólitos secundários 

produzidos pelas cianobactérias. Possibilitaram estudos que envolvem a 

descoberta dos genes e vias biossintéticas envolvidas na produção da 

cianotoxina microcistina a partir de espécies de Microcystis sp. Isto foi possível 

a partir da elucidação da organização estrutural dos genes relacionados com a 

síntese desta toxina pela cepa Microcystis aeruginosa PCC-7806 (TILLETT et 

al., 2000). 

 O genoma completo desta espécie já foi totalmente elucidado. É um 

único cromossomo circular que contém 5.842.795 pares de base, 

compreendendo 6312 genes codificadores de proteínas. Sequências 

insercionais e elementos de transposição representam 11,8% do genoma e 

conferem à espécie grande plasticidade através de mecanismos que envolvem 

recombinações homólogas mediante elementos repetitivos de DNA. Três 

agrupamentos de genes responsáveis pela síntese não ribossômica de 

peptídeos foram encontrados durante a caracterização do genoma da 

Microcystis aeruginosa – NIES-843. Um deles é responsável pela síntese de 

microcistinas (mcyA-J) outro pela síntese de cianopeptolinas e o último ainda 

com função desconhecida (KANEKO et al., 2007). 

 A síntese da microcistina ocorre fora dos ribossomos através de um 

grande complexo enzimático multifuncional, o qual consiste de vários módulos 

de síntese de peptídeos não ribossomais e síntese de policetídeos, 

denominados NRPS (non-ribossomal peptide synthase) e PKS (polyketide 

synthase) respectivamente.  Esses complexos enzimáticos constituem uma 

classe de proteínas multifuncionais que regem complexas reações enzimáticas 

com mecanismos muito interessantes e de grande apelo comercial pelo fato 

desses complexos sintetizarem uma infinidade de metabólitos secundários, 

muitos dos quais são fármacos utilizados na terapêutica, como antibióticos e 

imunossupressores. Essas enzimas representam algumas das maiores 
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proteínas conhecidas e por conseqüência desta característica multifuncional, 

uma única proteína pode catalizar dezenas de reações bioquímicas 

(HUTCHINSON, 2003). 

 Na biossíntese da microcistina, os módulos de síntese de peptídeos 

individuais catalisam a ativação de amino/hidroxi ácidos e reações de formação 

de tioésteres na mesma razão na qual seus resíduos são incorporados nas 

cadeias heptapeptídicas em formação. O elongamento desta cadeia é 

catalisado pelo cofator de enzima de ligação, a 4-fosfopanteteína. É proposto 

que a síntese de policetídeos esteja envolvida na produção do ácido graxo 

presente em um dos lados da cadeia do aminoácido Adda, cuja presença 

confere toxicidade para a molécula (KAEBERNICK et al., 2000; KAEBERNICK 

& NEILAN, 2001)  

 Estudos genéticos sobre sínteses não ribossômicas de peptídeos, via 

enzimas multifuncionais, não são exclusivos de cianobactérias. Ao contrário, 

foram primeiramente estudados em vários gêneros de bactérias, fungos e 

actinomicetos. Os genes envolvidos na síntese de peptídeos estão geralmente 

relacionados à biossintese de antibióticos, exotoxinas e outros compostos 

bioativos. Acredita-se que a regulação destes genes seja um controle primário 

do início da transcrição, possivelmente via sistema duplo de componentes 

bacterianos que estão envolvidos na transdução de informações referentes a 

condições ambientais através de um ativador (sensor quinase) e uma proteína 

receptora, via fosforilação (KAEBERNICK & NEILAN, 2001). Genes 

codificadores da síntese de peptídeos das cianobactérias estão geralmente 

agrupados em unidades funcionais do genoma com domínios repetidos onde 

os núcleos sequenciais bem conservados foram identificados.  

A elucidação do agrupamento gênico (mcy) responsável pela síntese da 

microcistina tornou possível o desenvolvimento de técnicas moleculares 

capazes de estudar diferentes gêneros produtores dessa toxina. O 

agrupamento mcy é significativamente diferente entre os diferentes gêneros 

produtores de microcistinas, como Microcystis, Anabaena e Planktothrix; as 

diferenças encontradas dizem respeito à organização e à presença dos genes 

mcy envolvidos, bem como na seqüência de nucleotídeos (HOTTO et al., 

2007). O agrupamento mcyA-J foi identificado e seqüenciado na espécie 
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Microcystis aeruginosa PCC 7806 (TILLETT et al., 2000) e na cepa também de 

M. aeruginosa NIES-843 (KANEKO et al., 2007). É composto de 55kb por 10 

quadros de leitura (ORFs), ou módulos, arranjados em duas prováveis 

unidades funcionais - operons (mcyA-C e mcyD-J), o que também revelou ser 

uma estrutura bidirecional. Sabe-se, portanto que o gene mcy é modular e cada 

um dos módulos que o compõem ativa e incorpora à molécula diferentes 

constituintes do heptapeptídeo. Pode ser dividido da seguinte maneira: os 

genes mcyA-C, são responsáveis pela síntese dos heptapeptídeos, ativação e 

incorporação do N-metildiidroalanina (Mdha), D-alanina, arginina (X/Z) e  D-

Metil-aspartato durante a biossíntese da microcistina e também pela ciclização 

final do heptapeptídeo (KURMAYER & KUTZENBERGER, 2003). Enquanto os 

genes mcyD-J  são responsáveis  pela síntese tanto dos peptídeos quanto dos 

policetídeos, catalisando a formação do Adda e sua ligação ao glutamato.  

De um total de 48 reações sequenciais envolvidas na biossíntese da 

microcistina, 45 foram atribuídas aos domínios catalíticos com seis grandes 

multienzimas de síntese (mcyA-E, G), as quais incorporam à molécula 

precursores do fenilacetato, malonil-coenzimaA, S-adenosil-L-metionina, serina 

e leucina. O gene mcyJ está envolvido na O-metilação, mcyF na epimerização, 

mcyI na desidratação e o mcyH na localização (TILLETT et al., 2000).  

 A mutagênese insercional de alguns desses genes (mcyA, B e D) 

produzem mutantes não produtores de toxina, evidenciando ainda mais o 

envolvimento deste gene na síntese de microcistinas (KAEBERNICK & 

NEILAN, 2001).  

O mcyB codifica a síntese para um peptídeo de 242,334Da, composto 

por dois módulos que possuem domínios de adenilação, tiolação e 

condensação. É provável que o mcyB esteja envolvido na ativação dos dois 

aminoácidos que podem variar nas posições X/Z da molécula.  Vários estudos 

foram realizados utilizando os iniciadores de oligonucleotídeos desta região, 

FAA e RAA, para se identificar cepas produtoras de microcistina. 

(BITTENCOURT-OLIVEIRA, 2003; DOS ANJOS et al., 2006) 

O controle do nitrogênio nas cianobactérias é mediado por um regulador 

transcricional chamado NtcA, que pertence á família CAP (ativador de gene 
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catabólito ou receptor de proteína AMP cíclico), porém diferente dos sistemas 

Ntr com a função semelhante encontrados em outros procariotos. 

 Pouco é conhecido sobre fatores regulatórios envolvidos na biossíntese 

de toxinas. Estudos envolvendo diferentes concentrações de nitrato são 

contraditórios. Entretanto a existência de boxes de NtcA nas regiões 

promotoras do gene bidirecional mcy sugere que esse fator de transcrição 

poderia participar na regulação da síntese de microcistinas. Outros genes 

também estão ligados a modulação no NtcA e não somente envolvidos na 

metabolismo do nitrogênio, mas na fixação de carbono, na fotossíntese e na 

homeostase (SEVILLA et al., 2008). 

 O esquema do grupamento gênico responsável pela síntese das 

microcistinas pode ser visto na figura a seguir (figura 72). 



 

 

Figura 72: Representação esquemática da organização do gene cluster 
Adaptada de (TILLETT et al.
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Representação esquemática da organização do gene cluster 
et al., 2000). 
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Representação esquemática da organização do gene cluster mcy. 
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77..22  OObbjjeettiivvoo  

• Avaliar as diferenças na expressão de genes envolvidos no 

metabolismo celular e na síntese de microcistinas pela cepa de 

Microcystis aeruginosa em diferentes meios de cultivo. 

  

77..33  MMaatteerriiaall  ee  MMééttooddooss  

77..33..11  MMaatteerriiaall  

 Kit para extração de RNA RNAqueous da Applied Biosystems®, RNA 

Later - Applied Biosystems®, Kit de síntese de cDNA High Capacity RNA-to-

cDNA Master Mix da Applied Biosystems® e  kit para amplificação TaqMan® 

Gene Expression Master Mix da Applied Biosystems® e Custom TaqMan® 

Gene Expression Assay com iniciadores e sondas. Primers específicos dos 

genes monitorados mcyB e rRNA 16S. Como controle endógeno, o gene cpc  

Placas para RT-PCR de 96 poços e adesivos ópticos. Termociclador modelo 

PTC-200 (MJ-Research. Inc.). Microcentrífuca Eppendrof® modelo 5415R. 

Equipamento de PCR Real time modelo 7500 da Applied Biossystems® 

Software & Version: SDS v.2.0.3. Software Bio Edit ® - Biological sequence 

alignment editor for Win 95/98/NT/2K/XP. 

Primers para confirmação de síntese de cDNA Fermentas® mcyB (F-

TGGATACCTCAACCAACCTGAATTG, R-CCCTGAGCAAAAGGATGAGGAA) 

e 16s rRNA (F- GCGTGAAATGCGTAGAGATTGG e R- 

TGTCAGATACAGCCCAGTAGCA), Taq DNA Polymerase Fermentas®  

recombinante, DNTPs Fermentas®  , gel de agarose a 1,2%, corante GelRed 

(Biotium®, Inc.).  Dietil pirocarbonato - Sigma Aldrich®. Microcutbos, ponteiras e 

pipetas Eppendorff ®. Nano Drop® ND-1000 Spectrophotometer Uniscience. 

Para a contagem de células, preparo das amostras e quantificação das 
microcistinas, os mesmos materiais descritos em 6.3.1 foram utilizados. 
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77..33..22  MMééttooddooss  

77..33..22..11  VVaarriiaaççõõeess  ccoonnddiiççõõeess  ddee  ccuullttiivvoo  

 A mesma cepa estudada no capítulo anterior foi utilizada para se 

realizarem os experimentos propostos no capítulo presente. Como descrito em 

6.3.2.1, a cepa LTPNA 02 – Microcystis aeruginosa (produtora de microcistinas 

MC-LR, MC- YR, MC RR, Desm-MC-RR e Desm-MC-LR) foi cultivada em dois 

diferentes meios de cultura, cada um com duas variações na proporção 

[NO3:PO4] 

• Meio ASM-1 

 Descrito em 5.3.2.10 em sua condição normal [NO3:PO4 = 10]. Este meio 

foi utilizado para o experimento de variação 1 (E1). 

 Para o experimento realizado com este meio modificado, somente a 

solução estoque A foi alterada, conforme segue: 

 Para [NO3:PO4 = 100] - Solução estoque A : NaNO3 (17 g); MgCl2.6H2O 

(0,41 g); MgSO4 . 7 H2O  (0,49 g) e  CaCl2 . 2H2O (0,29 g). Completado volume 

para 200ml com água Milli Q®. Solução preparada de acordo com 5.3.2.10. 

Este meio foi utilizado para o experimento de variação 2 (E2). 

• Meio BG-11 

Descrito em 6.3.2.5. 

  Foram utilizadas as duas concentrações de meio já descritas 

anteriormente. BG-11 [NO3:PO4 = 10]  - Experimento de variação 3 (E3) e BG-

11 [NO3:PO4 = 100] – experimento de variação 4 (E4). 

  Os experimentos foram realizados em triplicata, com aeração constante, 

em condições de incubação referentes à temperatura (25ºC±0,5), luminosidade 

(1100 lux) e fotoperíodo de 12 h luz e 12 h escuro, tempo de incubação (21 

dias) e tempo de avaliação (a cada 120 h) idênticos. 

  Os procedimentos para a montagem dos experimentos foram realizados 

com materiais previamente esterilizados em autoclave (121ºC por 20 min) e em 

ambiente estéril – fluxo laminar. 
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77..33..22..22  CCoonnttaaggeemm  ddee  cciiaannoobbaaccttéérriiaass  eemm  ccââmmeerraa  ddee  NNeeuubbaauueerr  

 Procedimento realizado como descrito em 6.3.2.6. 

 

77..33..22..33  PPrreeppaarroo  ddaass  aammoossttrraass  ppaarraa  aannáálliissee  ddee  ttooxxiinnaass  

 Procedimento realizado como descrito em 6.3.2.8. 

 

77..33..22..44  QQuuaannttiiffiiccaaççããoo  ddee  mmiiccrroocciissttiinnaass  ppoorr  LLCC--MMSS  QQ  TTrraapp  

 Procedimento realizado como descrito em 6.3.2.9. 

 

77..33..22..55  IIssoollaammeennttoo  RRNNAA  

 Para o isolamento do RNA foi utilizado o RNAqueous® Kit (AM 1912). 

Primeiramente foram preparadas as soluções de trabalho como descrito no kit. 

A partir de 75mg de material concentrado das culturas, as células foram lisadas 

por processo de congelamento/descongelamento repetido três vezes. Ao lisado 

de células foi adicionado 75mL de etanol 64% (solução de lise), agitado em 

Vortex ®. Centrifugado por 2 minutos a 15.682 g. Esta solução de lisado foi 

aplicada pelo filtro, provido no kit de isolamento e então centrifugado por 1 min 

a 15.682 g. O filtrado foi descartado. Ao filtro foram aplicados 700 µL da Wash 

Solution nº1, centrifugado por 30 s a 15.682 g, descartado o filtrado. 

Novamente ao filtro foram aplicados 500 µL da Wash Solution 2/3 e 

centrifugado por 1 min a 15.682 g. Após esse passo, o filtro é removido do tubo 

e acondicionado em novo tubo, estéril. Ao filtro são adicionados 40 µL da 

solução de eluição e centrifugado por 30s a 15.682 g. O filtrado desta etapa 

consiste no RNA.  

 A qualidade e concentração do RNA extraído foram determinadas por 

nanodrop, monitorando as absorvâncias em 260 nm e 280 nm. A qualidade é 

representada pela razão das absorvâncias A260 nm /A280 nm, que deve estar entre 

1,8 a 2,1. A concentração foi calculada pela fórmula:  

  A260nm x fator diluição x 40 = µgRNA/mL 
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77..33..22..66  SSíínntteessee  ddee  ccDDNNAA  

A síntese do cDNA foi realizada com o kit High Capacity RNA-to-cDNA 

Master Mix da Applied Biossystems®. A partir do RNA extraído na etapa 

anterior, o procedimento foi realizado com o protocolo do kit.  

No termociclador foram seguidos os seguintes passos: (i) 25ºC por 5 

min; (ii) 42ºC por 30 min; (iii) 85ºC por 5 min e (iv) 4ºC.  

 

77..33..22..77  PPCCRR  eemm  tteemmppoo  rreeaall  

 As reações para as análises de PCR em tempo real foram obtidas a 

partir do cDNA sintetizado na etapa anterior, adicionado a TaqMan® Gene 

Expression Master Mix da Applied Biosystems® e Custom TaqMan® Gene 

Expression Assay, na seguinte proporção: 

 

20X Custom TaqMan® Gene Expression Assay…….. 1 µL 
TaqMan® Gene Expression Master Mix……………… 10 µL 
cDNA……………………………………………………. 9 µL 

Volume total de reação 20  µL 

 Todas as reações para os três genes analisados fora realizadas em 

triplicatas. 

77..33..22..88  DDeesseennhhoo  ddooss  iinniicciiaaddoorreess  ee  ssoonnddaass  

 Para o desenho dos iniciadores, foram escolhidas partes das sequências 

dos genes trabalhados que são mais conservados, descritos na literatura e 

disponíveis no banco de dados do NCBI - National Center for Biotechnology 

Information (NCBI, 1999). Para escolher as partes dos genes, foi utilizado o 

software Bio Edit ® - Biological sequence alignment editor for Win 

95/98/NT/2K/XP. Após a escolha das sequências de interesse, o desenho dos 

iniciadores e sondas foi realizado pela empresa Applied Biosystems®, na forma 

do kit Custom TaqMan® Gene Expression Assay. Genes analisados: 

• cpc (parte do gene da ficocianina) – Controle endógeno 

• 16S (parte do gene 16S RNA ribossomal) – Gene alvo 

• mcyB (parte do gene mcyB – responsável pela síntese de microcistinas) 

– Gene alvo 
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Tabela 12: Sequência dos iniciadores e sondas 

cpc 

F - GGCGATTGCAGTGCTTTAATGTC 

R - GAGACTAGCCCCAGGGACTA 

Sonda (FAM) - TAGCTGGCAATTTCA 

16S 

F - GGCGATTGCAGTGCTTTAATGTC 

R - GAGACTAGCCCCAGGGACTA 

Sonda (FAM) - TAGCTGGCAATTTCA 

mcyB 

F - TGGATACCTCAACCAACCTGAATTG 

R - CCCTGAGCAAAAGGATGAGGAA 

Sonda (FAM) - ACGGCTGAGAAATTTA 

 

 Os parâmetros do termociclador foram 50ºC por 2 min, seguido de 95ºC 

por 10 min e então 52 ciclos de 95ºC por 15 s e 60ºC por 1 min.  

  

77..33..22..99  EEffiicciiêênncciiaa  ddaass  rreeaaççõõeess  

 Para calcular as eficiências das reações, os mesmos procedimentos 

descritos em 7.3.2.5, 7.3.2.6 e 7.3.2.7 foram realizados.  As concentrações dos 

genes analisados para realizar as curvas de calibração e então calcular as 

eficiências foram diluições dos templates, de 1:2, 1:4; 1:8 e 1:16. 
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Figura 73: Esquema da execução dos experimentos de análise da expressão 
gênica.  
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77..44  RReessuullttaaddooss  

77..44..11  CCoommppaarraaççããoo  mmeeiiooss  ddee  ccuullttuurraass  

Todos os experimentos foram processados conforme itens descritos de 

7.3.2.2 a 7.3.2.7. 

Comparação da composição dos meios de cultura empregados como 

pode ser observado nas tabelas  13, 14 e 15 a seguir: 

 

Tabela 13: Proporção nitrato e fosfato nos meios de cultura utilizados. 
  

 

 

 

 * Meios de cultura não modificados dos originais referidos na literatura. 

 

Tabela 14: Relação da composição dos meios de cultura utilizados e respectiva 
concentração por litro de solução. 
 

Composição  ASM-1* ASM-1 (100) BG11(10) BG11* (100) 
NaNO3 0,17 g 1,7 g 0,15 g 1,5 g 
MgCl2 . 6 H2O 0,041 g 0,041 g - - 
Mg SO4 . 7 H2O   0,049 g 0,049 g 0,075 g 0,075 g 
CaCl 2 . 2 H2O 0,029 g 0,029  g 0,036 g 0,036 g 
KH2PO4 0,0136 g 0,0136 g - - 
Na2HPO4 . 7 H2O 0,0268 g 0,0268 g - - 
H3BO3 2,48 mg 2,48 mg  2,86 mg 2,86 mg 
K2HPO4. 3 H2O - - 0,04 g 0,04 g 
MnCl2 . 4 H2O 1,39 mg 1,39 mg 1,81 mg 1,81 mg 
FeCl3 . 6 H2O 1,08 mg 1,08 mg 0,006 g 0,006 g 
Zn Cl2 3,35 mg 3,35 mg - - 
CoCl2 . 6 H2O 0,19 mg 0,19 mg - - 
CuCl2 1,4 µg 1,4 µg - - 
Edta Na2 7,44 mg 7,44 mg 1 mg 1 mg 
Na2MoO4.2H2O - - 0,39 mg 0,39 mg 
CuSO4.5H2O - - 0,079 mg 0,079 mg 
ZnSO4.7H2O - - 0,222 mg 0,222 mg 
Ácido cítrico - - 0,006 g 0,006 g 
Na2CO3 - - 0,02 g 0,02 g 
Co(NO3)2.6H2O - - 0,0494 mg 0,0494 mg 

* Meios de cultura não modificados dos originais referidos na literatura. 
** Ácido cítrico – C6H8O7. 
 

 

 ASM-1 

(10)* 

ASM-1  

(100) 

BG11* 

(100) 

BG11 

(10) 

[NO3:PO4] 10 100 100,5 10,05 



Capítulo III     142 

 

 

 

Tabela 15: Relação da composição dos meios de cultura utilizados e suas 
concentração molar. 
Composição  ASM-1(10)* ASM-1 (100) BG11(10) BG11 (100) * 
NaNO3 2 mM 20 mM 1,76 mM 17,6 mM 
MgCl2 . 6 H2O 0,2 mM 0,2 mM - - 
Mg SO4 . 7 H2O   0,199 mM 0,199 mM 0,3 mM 0,3 mM 
CaCl 2 . 2 H2O 0,1975 mM 0,1975 mM 0,245 mM 0,245 mM 
KH2PO4 0,1 mM 0,1 mM - - 
Na2HPO4 . 7 H2O 0,1 mM 0,1 mM - - 
K2HPO4. 3 H2O - - 0,175 mM 0,175 mM 
H3BO3 40 µM 40 µM 46 µM 46 µM 
MnCl2 . 4 H2O 7 µM 7 µM 9,1 µM 9,1 µM 
FeCl3 . 6 H2O 3,9 µM 3,9 µM 22,1µM 22,1µM 
Zn Cl2 24,6 µM 24,6 µM - - 
CoCl2 . 6 H2O 0,7 µM 0,7 µM - - 
CuCl2 0,0104 µM 0,0104 µM - - 
Edta Na2 19,9 µM 19,9 µM 2,6 µM 2,6 µM 
Na2MoO4.2H2O - - 1,6 µM 1,6 µM 
CuSO4.5H2O - - 0,3 µM 0,3 µM 
ZnSO4.7H2O - - 0,7 µM 0,7 µM 
Ácido cítrico** - - 0,03 mM 0,03 mM 
Na2CO3 - - 0,188 mM 0,188 mM 
Co(NO3)2.6H2O - - 0,1 µM 0,1 µM 

* Meios de cultura não modificados dos originais referidos na literatura. 
** Ácido cítrico – C6H8O7. 
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77..44..22  DDeetteerrmmiinnaaççããoo  ddaass  eeffiicciiêênncciiaass  ddaass  rreeaaççõõeess  ddee  RRTT--PPCCRR  

 O método utilizado para o estudo da expressão dos genes 16S, mcyB e 

cpc foi o método de quantificação relativa ∆∆Ct. Este método foi escolhido, pois 

não existem padrões comerciais disponíveis para as amostras deste estudo 

que permitiriam realizar o método de quantificação absoluta e também porque 

a quantificação relativa simples demanda uma curva de calibração presente em 

cada placa analisada. Pelo número de amostras e genes analisados, este 

último método se tornaria impraticável tanto na execussão, quanto na 

quantidade de reagentes requeridos. 

  Para a realização da quantificação relativa ∆∆Ct é necessário que as 

amplificações dos genes escolhidos tenham as suas eficiências determinadas e 

que essas estejam dentro de uma variação de 20%, ou seja entre 90% e 110%. 

 As eficiências das reações são geradas a partir de curvas de 

amplificação de reações de PCR em tempo real, com diferentes concentrações 

de templates, neste caso foi utilizado o cDNA da cepa LTPNA-02. As 

respectivas eficiências podem ser observadas na tabela 16 e figuras 74, 75 e 

76. 

 Tabela 16: Relação das eficiências das reações de RT-PCR. 
Gene Eficiência 
cpc 101,1% 
16S 108,1% 

mcyB 105,77 
 

  

Figura 74: Eficiência da reação do gene cpc. Dados são apresentados 
como média ± desvio padrão (n=3). 
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Figura 75: Eficiência da reação do gene 16S. Dados são apresentados 
como média ± desvio padrão (n=3). 
 

 

  

Figura 76 : Eficiência da reação do gene mcyB. Dados são apresentados 
como média ± desvio padrão (n=3). 
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77..44..33  EExxppeerriimmeennttoo  11  ––  ccoonnttrroollee  ((EE11))  

Neste experimento a cepa LTPNA 02 não sofreu nenhuma variação nas 

suas condições de cultivo. O inóculo permaneceu uma semana em meio ASM-

1 nas mesmas condições em que se realizaram os experimentos. Aeração 

constante, temperatura em 25ºC(±1), fotoperíodo 12/12 h, irradiância de 

1100lux. Realizada em triplicata. Tomadas de dados em intervalos de 120 h. 

Proporção de nutrientes: [NO3:PO4]=10. O experimento foi iniciado com 5x105 

células/mL. 

  

Figura 77: Crescimento da cepa em células/mL em meio ASM-1 [NO3:PO4]=10. 
Dados são apresentados como média ± desvio padrão (n=3). 
 

  

Figura 78: Quantificação das microcistinas totais em meio ASM-1 
[NO3:PO4]=10 para cada tempo amostral. Dados são apresentados como 
média ± erro padrão (n=3). 
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Figura 79: Relação de microcistinas por células (QMC-Total) em meio ASM-1 
[NO3:PO4]=10 para cada tempo amostral. Dados são apresentados como 
média ± erro padrão (n=3). 
 

  

Figura 80: Expressão dos genes 16S e mcyB em relação ao gene cpc em meio 
ASM-1 [NO3:PO4]=10. 
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 O quociente de microcistinas por célula, para todas as variantes foi 

maior no tempo 0, sendo este um reflexo das condições do inóculo. Teve 

diminuição nos primeiros 10 dias, mantendo-se constante até o final do 

experimento, como pode ser visto na figura 79. 

 A análise da expressão dos genes, demonstrada na figura 80 pode 

sugerir uma decrescente expressão tanto do gene 16S, quanto do mcyB nos 10 

primeiros dias, seguido de um aumento . A comparação das diferenças nas 

quantificações relativas nos tempos amostrais não expressa uma variação real, 

pois são valores muito sutis e podem ser interpretadas como se não houvesse 

nenhuma diferença. 

77..44..44  EExxppeerriimmeennttoo  22  ––  ((EE22))  

 Neste experimento a cepa LTPNA 02 foi cultivada em meio ASM-1 

modificado. O inóculo permaneceu uma semana em meio ASM-1 nas mesmas 

condições em que se realizaram os experimentos. Aeração constante, 

temperatura em 25ºC(±1), fotoperíodo 12/12 h, irradiância de 1100 lux. 

Realizada em triplicata. Tomadas de dados em intervalos de 120 h. Proporção 

de nutrientes: [NO3:PO4]=100. O experimento foi iniciado com 5x105 

células/mL. 

  

Figura 81: Crescimento da cepa em células/mL em meio ASM-1 
[NO3:PO4]=100. Dados são apresentados como média ± desvio padrão (n=3). 
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Figura 82: Quantificação das microcistinas totais em meio ASM-1 
[NO3:PO4]=100 para cada tempo amostral. Dados são apresentados como 
média ± erro padrão (n=3). 
 
 

  

Figura 83: Relação de microcistinas por células (QMC-Total) em meio ASM-1 
[NO3:PO4]=100 para cada tempo amostral. Dados são apresentados como 
média ± erro padrão (n=3). 
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Figura 84: Expressão dos genes 16S e mcyB em relação ao gene cpc em meio 
ASM-1 [NO3:PO4]=100. 
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77..44..55  EExxppeerriimmeennttoo  33  ––  ((EE33))  

 Neste experimento a cepa LTPNA 02 foi cultivada no meio BG11 (-). O 

inóculo permaneceu uma semana em meio BG11 nas mesmas condições em 

que se realizaram os experimentos. Aeração constante, temperatura em 

25ºC(±1), fotoperíodo 12/12 h, irradiância de 1100 lux. Realizada em triplicata. 

Tomada de dados em intervalos de 72 h. Proporção de nutrientes: 

[NO3:PO4]=10. O experimento foi iniciado com 5x105 células/mL. 

 

  

Figura 85: Crescimento da cepa em células/mL em meio BG-11 [NO3:PO4]=10. 
Dados são apresentados como média ± desvio padrão (n=3). 
 

  

Figura 86: Quantificação das microcistinas totais em meio BG-11 [NO3:PO4]=10 
para cada tempo amostral. Dados são apresentados como média ± erro padrão 
(n=3). 
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Figura 87: Relação de microcistinas por células (QMC-Total) em cada tempo 
amostral. Dados são apresentados como média ± erro padrão (n=3). 

 

  

Figura 88: Expressão dos genes 16S e mcyB em relação ao gene cpc em meio 
BG-11 [NO3:PO4]=10. 
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pequeno decréscimo nos 5 primeiros dias, voltando a ter um aumento gradual, 

porém sutil até o final do experimento, como é visto na figura 87. 

 A expressão do gene alvo 16S, em relação ao controle endógeno cpc 

sugere uma  diminuição na expressão nos 15 primeiros dias, com um pequeno 

aumento no 20º dia. Já a expressão do gene alvo mcyB, demonstra um leve 

aumento nos 5 primeiros dias, diminuindo até o 15º dia. No 20º dia é possível 

observar um grande aumento na sua expressão, coincidindo com o aumento na 

produção intracelular de microcistinas. 

 

77..44..66  EExxppeerriimmeennttoo  44  ––  ((EE44))  

Neste experimento a cepa LTPNA 02 foi cultivada no meio BG11 (+). O 

inóculo permaneceu uma semana em meio BG11 nas mesmas condições em 

que se realizaram os experimentos. Aeração constante, temperatura em 

25ºC(±1), fotoperíodo 12/12 h, irradiância de 1100 lux. Realizada em triplicata. 

Tomada de dados em intervalos de 72 h. Proporção de nutrientes: 

[NO3:PO4]=100. O experimento foi iniciado com 5x105 células/mL. 

 

 

  

Figura 89: Crescimento da cepa em células/mL em meio BG-11 
[NO3:PO4]=100. Dados são apresentados como média ± desvio padrão (n=3). 
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Figura 90: Quantificação das microcistinas totais em meio BG-11 
[NO3:PO4]=100 para cada tempo amostral. Dados são apresentados como 
média ± erro padrão (n=3). 
 

  

Figura 91: Relação de microcistinas por células (QMC-Total) em meio BG-11 
[NO3:PO4]=100 para cada tempo amostral. Dados são apresentados como 
média ± erro padrão (n=3). 
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Figura 92: Expressão dos genes 16S e mcyB em relação ao gene cpc em meio 
BG-11 [NO3:PO4]=100. 
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pequeno decréscimo nos 5 primeiros dias, voltando a ter um aumento gradual, 

porém sutil até o final do experimento, como é visto na figura 91. Este 

comportamento foi muito semelhante ao comportamento da cepa nas 

condições impostas no experimento E3. Ambos foram realizados em meio BG-

11. A diferença observada entre os dois experimentos está nos valores da 

concentração intracelular de microcistinas que foram superiores neste 

experimento (E4) em comparação com E3. 

 Ao se analisar a expressão dos genes, é possível identificar uma 

diminuição inicial na expressão de ambos os genes alvos nos 10 primeiros 

dias. Após o 15º dia se observa um aumento sutil na expressão. As 

quantificações relativas observadas no último dia amostral demonstram 

aumento da expressão do gene mcyB e leve diminuição do 16S.  
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77..44..77  CCoommppaarraaççããoo  eennttrree  ooss  eexxppeerriimmeennttooss  

 

77..44..77..11  CCrreesscciimmeennttoo  

 O crescimento foi determinado a partir da contagem do número de 

células e calculado de duas maneiras, como descrito em 6.3.2.6. Tanto o 

crescimento na fase exponencial, quanto na fase estacionária foram avaliados. 

 É possível observar na tabela 17, os valores calculados para cada uma 

das fases de crescimento, representados pela média das triplicatas de cada 

experimento. 

 Tabela 17: Comparação das taxas de crescimento entre os experimentos. 

Experimentos 
Dias 

crescimento 
exponencial 

Crescimento 
Exponencial 

Crescimento 
Total 

E1 15 0,2705 0,2142 
E2 15 0,2453 0,1976 
E3 10 0,2816 0,1684 
E4 5 0,361 0,1329 

 
 De acordo com os testes realizados, os dados apresentaram distribuição 

normal e homogeneidade de variância, portanto, utilizou-se a análise de 

variância (ANOVA one way), seguida de Tukey, para comparação dos 

resultados. E as diferenças estatísitcas são vistas na tabela 18. 

 

Tabela 18: Valores indicativos de diferença estatística (p) na comparação dos 
grupos (E2 – E4) com o grupo controle (E1) nos diferentes dias de 
amostragem, relativo ao crescimento exponencial e total. 
 

Grupo controle (E1) nos diferentes dias de amostragem 
Grupos Crescimento Exponencial Crescimento Total 

E2 0,4353 0,5424 
E3 0,8955 0,0215* 
E4 0,0022† 0,0008* 

  *Os valores de p são significativamente menores quando comparados com E1 
  † Os valores de p são significativamente maiores quando comparados com E1 

  

 A análise estatística dos dados demonstra que os crescimentos nas 

fases exponenciais, somente o E4 mostrou ser significativamente maior que o 

controle (E1).  Em relação ao crescimento total, observado no final do 20º dia 

de experimento, observa-se que tanto E3, como E4 foram significativamente 
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menores que o controle, reforçando os dados dos experimentos mostrados no 

capítulo anterior, que demonstraram o mesmo comportamento, para os 

experimentos realizados nas mesmas condições. 

 

 

Figura 93: Comparação do crescimento em cél/mL entre os experimentos E1 a 
E4. Dados são apresentados como média ± desvio padrão (n=3). 

  

 A figura 93 mostra a comparação entre o crescimento dos quatro 

experimentos realizados. Pelos dados estatísticos, pode-se afirmar que o 

crescimento exponencial foi estatisticamente maior no E4, em relação ao 

controle (p<0,002) e também a todos os outros experimentos. E2 e E3 não 

foram diferentes do controle. 

 O crescimento total foi significativamente menor nos experimentos E3 

(p<0,02) e E4 (p<0,0008) em comparação ao controle, sendo E4 

marginalmente menor que E3 (p<0,07). Novamente corroboram os dados 

observados no capítulo anterior. 
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77..44..77..22  PPrroodduuççããoo  ddee  mmiiccrroocciissttiinnaass  ppoorr  ccéélluullaass  

 Para possibilitar a comparação entre os experimentos, foi determinada a 

produção celular de microcistinas (QMC), como descrito em 6.3.3.2. Foi 

realizada a análise estatística para todas as variantes de microcistinas 

quantificadas (MC-RR, MC-LR e MC-YR), como pode ser visto na tabela 19 e 

no anexo II. 

 

Tabela 19 Valores indicativos de diferença estatística (p) obtidos por meio de 
teste de ANOVA seguida de Tukey na comparação dos grupos (E2 – E4) com o 
grupo controle (E1) nos diferentes dias de amostragem relativos à produção de 
toxinas intracelular. 
 

Grupos 
Grupo controle (E1) nos diferentes dias de amostragem 

 0 5 10 15 20 

E2 

QMC-LR 0,003† 0,981 0,01† 0,015† 0,014† 
QMC-RR 0,002† 0,786 0,108 0,203 0,108 
QMC-YR 0,010† 1 0,041† 0,051† 0,044† 
QMC-Total 0,001† 0,988 0,031† 0,065† 0,046† 

E3 

QMC-LR 0,118 0,113 0,995 0,870 0,998 
QMC-RR 0,003* 0,022* 0,985 0,976 0,994 
QMC-YR 0,924 0,760 0,708 0,939 0,458 
QMC-Total 0,008* 0,052* 0,996 0,953 0,992 

E4 

QMC-LR 0,810 0,512 0,739 0,577 0,025† 
QMC-RR 0,553 0,374 0,431 0,671 0,102 
QMC-YR 0,978 1 0,212 0,480 0,010† 
QMC-Total 0,638 0,467 0,550 0,618 0,052† 

*Os valores de p são significativamente ou marginalmente menores quando comparados com E1 
† Os valores de p são significativamente ou marginalmente maiores quando comparados com E1 
Valores em vermelho são significativamente diferentes do controle. 
Valores em verde são marginalmente diferentes do controle. 

 
 No primeiro tempo amostral, o E2 demonstrou ter concentrações de 

microcistinas intracelulares significativamente maiores que o controle E1, para 

todas as variantes e conseguintemente a somatória delas. Ainda neste tempo, 

o E3 teve concentrações de QMC-RR e QMC-Total significativamente menores que o 

controle. Este comportamento deste experimento (E3) se repetiu no tempo 5, 

sendo a concentração de microcistinas totais marginalmente menor que o 

controle. 

 No tempo 10, somente o experimento E2 demonstrou concentrações 

intracelulares de microcistinas superiores ao controle. Novamente este 

comportamento se repete, sendo no dia 15 marginalmente maior que E1 para 
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QMC-YR e QMC-Total e significativamente maior para QMC-LR. Esta mesma 

diferença, para este experimento volta a ser significativamente maior que o 

controle no último tempo experimental. 

 No último dia de amostragem destes experimentos, o E4 teve os QMC-LR, 

QMC-YR  estatisticamente maiores que o controle e QMC-Total marginamente 

também maior. As diferenças da produção de microcistinas totais intracelulares 

em todos os experimentos podem ser observadas na figura 94. 

 

 

Figura 94: Comparação entre os experimentos E1-E4 para o conteúdo 
intracelular de microcistinas totais (QMCTotais). Dados são apresentados como 
média ± erro padrão (n=3) (a=p<0,05 e b=p<0,005). 
 

  

Figura 95: Comparação da produção intracelular de microcistina entre os 
experimentos em meio ASM-1. E1 ([NO3:PO4]=10) e E2 ([NO3:PO4]=100). 
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Dados são apresentados como média ± erro padrão (n=3). (a=p<0,05 e 
b=p<0,005). 
 
 Ao se comparar os experimentos conduzidos em meio ASM-1 em 

diferentes proporções de nutrientes; E1 [NO3:PO4=10]; E2 [NO3:PO4=100], 

vemos que para a somatória das microcistinas intracelular analisadas, os 

valores calculados em E2 foram estatisticamente maiores que E1 nos tempos: 

0 (p<0,001), 10 (p<0,03) e 20 (p<0,04). E marginalmente maior no tempo 15 

(p<0,06). Essas diferenças são observadas na figura 95. 

 

  

Figura 96: Comparação da produção intracelular de microcistina entre os 
experimentos em meio BG-11 E3 ([NO3:PO4]=10) e E4 ([NO3:PO4]=100). 
Dados são apresentados como média ± erro padrão (n=3) Erros padrões 
podem ser observados (n=3). (a=p<0,005). 
 
  

 

 Os experimentos conduzidos em meio BG11 em diferentes proporções 

de nutrientes; E3 [NO3:PO4=10]; E4 [NO3:PO4=100] demonstram esta diferença 

de Q MC total somente no tempo 0, onde E4 é significativamente maior que 

E3(p<0,03). E no tempo 20, onde é marginalmente maior que E4 (p<0,07). 

Como pode ser visto na figura 96. 
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77..44..77..33  EExxpprreessssããoo  ggêênniiccaa  

  

Figura 97: Comparação da expressão do mcyB em relação ao gene cpc em 
todos os experimentos. 
 

  

Figura 98: Comparação da expressão do 16S em relação ao gene cpc em 
todos os experimentos 
 
 O comportamento da expressão dos genes 16S e mcyB em relação ao 

gene escolhido como controle endógeno cpc, não demonstrou uma variação 

significativa entre os experimentos realizados. Portanto, com os presentes 

dados não se pode inferir sobre a relação entre as diferenças nas condições 

nutricionais e produção de toxina e a expressão dos genes analisados. As 

diferenças entre os valores da quantificação relativa são muito sutis, e não 

demonstram nenhuma diferença entre os experimentos. 
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77..55  DDiissccuussssããoo  

 Nos experimentos realizados para a investigação da expressão dos 

genes da cepa LTPNA 02, de Microcystis aeruginosa, também foram 

monitorados o crescimento e produção de toxina. Novamente observamos 

diferenças nos crescimentos, tanto durante a fase exponencial, como o 

crescimento total. E também na produção de toxina. 

 Os experimentos realizados em meio ASM-1 [NO3:PO4=10 (E1) e 100 

(E2)], não demonstraram nenhuma diferença significativa durante os 

crescimentos exponencial e total, diferente do referido na literatura, que 

relaciona excesso de nitrato e aumento no crescimento da Microcystis sp (ORR 

& JONES, 1998; VEZIE et al., 2002). Quando, porém, avaliamos os 

experimentos em BG11 [NO3:PO4=10 (E3) e 100 (E4)], vemos que o 

crescimento durante a fase logarítmica do experimento E3 foi 

significativamente menor quando comparado ao E4, corroborando os estudos 

citados. Ao compararmos estes experimentos ao controle (E1), encontramos 

diferença no crescimento total, sendo que ambos os experimentos em BG-11 

cresceram significativamente menos que em ASM-1, sugerindo de alguma 

forma que o meio ASM-1 promove melhores condições de crescimento ao 

organismo do que o meio BG-11. 

 Ao realizar uma comparação dos crescimentos entre os experimentos 

em BG-11 e controle desta etapa do trabalho com os realizados anteriormente 

e descritos no capítulo II, encontramos o mesmo comportamento na avaliação 

do crescimento total. O meio ASM-1 (NO3:PO4=10), nas condições de controle, 

demonstra proporcionar melhores condições para o crescimento da cepa 

avaliada. 

 Encontramos também algumas diferenças na produção de toxina 

intracelular. Para o quociente de microcistinas total por células, os 

experimentos realizados em excesso de nitrato (NO3:PO4=100) demonstraram 

maior produção de toxinas ao término do experimento quando comparados ao 

experimento controle, corroborando as análises apresentadas no capítulo II e 

também os estudos conduzidos por Lee e colaboradores que encontraram as 

maiores taxas de produção de microcistinas na mesma proporção de nutrientes 

(LEE et al., 2000).  
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 Ainda sobre a concentração de microcistina por célula, não observamos 

diferenças significativas entre os experimentos E1 e E3, após o 10º dia de 

experimento. O que ressalta a idéia de que a produção de toxinas está 

intimamente relacionada à oferta de nitrato e também à relação N:P (LEE et al., 

2000). 

 No capítulo anterior, ressaltamos que Vezie e colaboradores 

encontraram as maiores taxas de produção de toxinas nos experimentos com 

maiores crescimentos celulares e também nos menores crescimentos, nestes 

experimentos, o mesmo se aplica ao experimento (E4) realizado em BG11 

(NO3:PO4=100) quando comparado ao controle E1. Pois apesar do crescimento 

total ter sido menor, a produção de toxina por célula foi maior. Novamente 

encontramos no trabalho de Chen e colaboradores a provável explicação para 

o crescimento diminuído. Onde o excesso de nitrato se converte em altas 

concentrações de nitrito intracelular, afetando significativamente os processos 

fotossintéticos, pela inibição do transporte de elétrons, mudanças no pH 

intracelular e dano à membrana celular(CHEN et al., 2009). Por outro lado, o 

mesmo não foi observado no experimento (E2), realizado em ASM-1 

(NO3:PO4=100). A explicação sugerida por Chen e colaboradores não se 

aplica, uma vez que não se observa diferença no crescimento em relação ao 

controle. O que torna contraditória a elucidação do efeito que o excesso de 

nitrato exerce no crescimento. Porém a produção de toxina por célula neste 

experimento foi semelhante ao E4, significativamente maior que o controle, tal 

como o encontrado nos estudos de Orr e colaboradores e Vezie e 

colaboradores (ORR & JONES, 1998; VEZIE et al., 2002). 

 As novas técnicas de biologia molecular, como a análise de expressão 

de genes ainda foram pouco exploradas na investigação dos genes das 

cianobactérias. Poucos são os trabalhos que trazem novas descobertas nessa 

área. 

 Kaebernick e colaboradores estudaram em 2002 o efeito da intensidade 

luminosa na expressão do conjunto de genes (operon mcy) responsável pela 

síntese de microcistinas Até então, sabia-se que a intensidade luminosa era o 

único fator relacionado à expressão destes genes (KAEBERNICK et al., 2002). 
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 Outros estudos que aplicaram a quantificação em tempo real das 

reações de PCR foram voltados para diferenciar as populações de Microcystis 

sp produtoras e não produtoras de toxinas coexistindo na mesma floração 

(KURMAYER & KUTZENBERGER, 2003).  

 Somente em 2008 foi publicado o primeiro trabalho que observou 

correlação entre o aumento da transcrição de um gene relacionado à 

biossíntese de microcistinas, o mcyD e o aumento da concentração de MC-LR 

por Sevilla e colaboradores em 2008. Eles avaliaram a expressão deste gene 

frente a diferentes concentrações de ferro e descobriram que em condições 

depletadas em ferro há o aumento da expressão do mcyD e também da 

produção de microcistina (SEVILLA et al., 2008). 

 Este mesmo grupo de pesquisa, em junho de 2010 publicou um estudo 

do efeito de diferentes concentrações de nitrato no meio na expressão do gene 

mcyD e produção de toxina por uma cepa de Microcystis aeruginosa (SEVILLA 

et al., 2010). Os autores não encontraram nenhuma relação significativa entre a 

expressão do gene e produção de toxina. 

 Ao tentar comparar os dados encontrados neste trabalho e o de Sevilla e 

colaboradores em 2008, vemos uma sugestiva tendência de uma leve 

diminuição na expressão dos genes relacionados à biossíntese da microcistina 

nos primeiros dias de cultivo. Os autores acompanharam um crescimento de 6 

dias e neste período houve a diminuição da expressão do gene mcyD. O 

mesmo foi observado neste trabalho. Nos primeiros 5 dias de cultivo, nós 

observamos a dimunição da expressão do mcyB nos experimentos em ASM-1 

(NO3:PO4=10 e 100) e também em BG11 (NO3:PO4=100). Não observamos 

essa tendência em BG11(NO3:PO4=10).  

 Outra diferença entre os trabalhos é o controle endógeno utilizado. Os 

trabalhos de Sevilla e colboradores e, 2008 e 2010 utilizaram como controle 

endógeno o gene 16S rRNA e apontaram que a expressão deste gene não é 

constante, característica requerida para a escolha de um controle endógeno. 

No trabalho de 2010, além do 16S rRNA utilizaram  também o gene RpoC, mas 

também observaram a inconstância na expressão deste (SEVILLA et al., 2010).  

 Pelo fato de serem poucos os trabalhos publicados, a diferença entre os 

controles endógenos utilizados e também entre as técnicas utilizadas na 
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análise de toxinas, fica inviável o confronto dos dados do nosso trabalho com 

os já publicados. 

 Poderia ser sugerido a diminuição na expressão dos genes mcyB 

durante a fase logarítmica de crescimento  nos experimentos (E1, E2 e E4), 

bem como o aumento na expressão durante a fase estacionária (para todos os 

experimentos). Porém não é possível traçar um paralelo com a produção de 

toxinas.  

 Vemos ainda que a expressão do gene 16s rRNA demonstra um padrão 

em todos os experimentos realizados, tendo expressão diminuída na fase 

logarítmica de crescimento em todos os experimentos, e um padrão de 

aumento da expressão nos experimentos (N:P = 10) ao final do experimento. 

 Pelas diferenças das expressões serem muito sutis e não representarem 

alterações significativas entre os experimentos, nem serem relacionadas com a 

produção de toxinas, não se pode inferir com propriedade que exista uma 

relação entre as diferentes concentrações nutricionais impostas à cepa nos 

diferente cultivos e a expressão dos genes analisados. 

 Outros fatores podem ser apontados para a não correlação entre as 

expressões dos genes escolhidos nos experimentos deste trabalhoe a 

produção de microcistinas. São elas: (i) possível falha na decisão da escolha 

do controle endógeno, (ii) presumíveis variações das sequências do gene 

mcyB, entre cepas do hemisfério norte com seus genomas publicados e a cepa 

isolada neste trabalho e (iii) amplificação tardia do gene alvo mcyB. No entanto, 

todos os protocolos foram seguidos de acordo com o que é sugerido na 

literatura e sabemos que são muitos os fatores que influenciam a biossintese 

de microcistinas e a expressão gênica e que nem todos foram considerados 

neste estudo. 

 

 



Conclusões    165 

 

 

 

88..  CCOONNCCLLUUSSÕÕEESS  

A produção de microcistinas é determinada geneticamente. Os fatores 

ambientais somente possuem efeito indireto na produção desses compostos. 

 A produção de toxinas está intimamente relacionada ao ciclo celular, 

porém não é determinada por ele.  

 Pode-se, portanto, afirmar que este estudo revela que diferentes 

concentrações de nitrato exercem um efeito significativo sobre o crescimento 

da cepa de Microcystis aeruginosa (LTPNA 02) avaliada, bem como a 

produção de microcistinas.  

 A análise da influência da razão NO3:PO4 per se não é suficiente para 

explicar as diferenças no crescimento e produção de toxinas.  Esses nutrientes 

não são os únicos responsáveis pelas alterações desses parâmetros, mesmo 

em ambiente controlado quanto à luz, temperatura e período de irradiância. 

Outros elementos estão relacionados às alterações observadas, como por 

exemplo, a composição dos meios de cultura. 

 Preliminarmente, o comportamento da expressão do gene mcyB não se 

altera significativamente frente a diferentes condições nutricionais impostas à 

cepa estudada. 
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Curva de calibração e controles de qualidade referentes às análises de LC/MS 
Q trap do Capítulo II. 

Capítulo II 

• Curvas de Calibração 

Tabela 1: Curva de calibração MC-LR 

MC-LR (Coef. Correl.: 0.9984) 

Quant. Nominal (pg) 
Quant. Experimental 

(pg) 
Exatidão 

% 
Nominal 
ng/mL 

25 24,9 99,7 1,25 

250 256 102 12,5 

500 487 97,3 25 

1000 1100 110 50 

2000 2010 100 100 

3000 2860 95,5 150 

3500 3300 94,3 175 

Linear (Ponderada  1/x2) Y = aX + b  

Equação: Y = 17.1X + 111 

Amplitude da CC (Inj. 20 uL): 1.25 - 175 ng/mL 

 
 
Tabela 2: Curva de calibração MC-RR. 

MC-RR (Coef. Correl.: 0.9966) 

Quant. Nominal (pg) 
Quant. Experimental 

(pg) 
Exatidão 

% 
Nominal 
ng/mL 

5 4,98 99,6 0,250 

25 28,6 114 1,25 

25 23,1 92,3 1,25 

50 51 102 2,5 

50 44 88 2,5 

250 254 102 12,5 

500 508 102 25 

500 549 110 25 

1000 981 98,1 50 

2000 2120 106 100 

2000 1850 92,3 100 

3000 3000 100 150 

3500 3720 106 175 

3500 3080 88,1 175 

Linear (Ponderada  1/x2) Y = aX + b  

Equação: Y = 58.0X + 103 

Amplitude da CC (Inj. 20 uL): 0.25 - 175 ng/mL 
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Tabela 3: Curva de calibração MC-YR. 

MC-YR (Coef. Correl.: 0.9969) 

Quant. Nominal (pg) Quant. Experimental 
(pg) 

Exatidão 
% 

Nominal 
ng/mL 

5 4,9 98 0,250 

25 27,7 111 1,25 

50 53 106 2,50 

50 45 89,9 2,50 

250 272 109 12,5 

250 253 101 12,5 

500 559 112 25,0 

500 504 101 25,0 

1000 1000 100 50,0 

1000 854 85,4 50,0 

2000 2090 104 100 

2000 1880 94,2 100 

3000 2980 99,2 150 

3000 2820 93,9 150 

3500 3650 104 175 

3500 3190 91,2 175 

Linear (Ponderada  1/x2) Y = aX + b  

Equação: Y = 15.9X + 30.3 

Amplitude da CC (Inj. 20 uL): 0.25 - 175 ng/mL 

 

• Dados dos controles de qualidade: 

Quantidade "on column": 1000 pg 
Volume de Injeção: 20 uL 
Concentração Nominal: 50 ng/mL 
  
Tabela 4: Controles de qualidade MC-LR      

MC-LR 

Quant. 
Exp. (pg) 

Exatidão 
% 

Conc. Exp. 
(ng/mL) 

Exatidão 
% 

 Quant. 
Exp. 
(pg) 

Exatidão 
% 

Conc. 
Exp. 

(ng/mL) 

Exatidão 
% 

*1569 156,9 *78.5 157,0  977 97,7 48,9 97,7 
998 99,8 49,9 99,8  873 87,3 43,7 87,3 

1090 109,0 54,5 109,0  1067 106,7 53,3 106,7 

948 94,8 47,4 94,8  1067 106,7 53,3 106,7 

952 95,2 47,6 95,2  1065 106,5 53,2 106,5 

1008 100,8 50,4 100,8  1067 106,7 53,3 106,7 

1096 109,6 54,8 109,6  900 90,0 45,0 90,0 

890 89,0 44,5 89,0  1002 100,2 50,1 100,2 

Coeficiente de variação % : 7,5 
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Tabela 5: Controles de qualidade MC-RR      

MC-LR 

Quant. 
Exp. (pg) 

Exatidão 
% 

Conc. Exp. 
(ng/mL) 

Exatidão 
% 

 Quant. 
Exp. (pg) 

Exatidão 
% 

Conc. 
Exp. 

(ng/mL) 

Exatidão 
% 

995 99,5 49,7 99,5  988 98,8 49,4 98,8 
1019 101,9 51,0 101,9  1001 100,1 50,0 100,1 

946 94,6 47,3 94,6  1044 104,4 52,2 104,4 

952 95,2 47,6 95,2  1068 106,8 53,4 106,8 

982 98,2 49,1 98,2  1007 100,7 50,3 100,7 

964 96,4 48,2 96,4  1031 103,1 51,6 103,1 

970 97,0 48,5 97,0  1062 106,2 53,1 106,2 

995 99,5 49,7 99,5  976 97,6 48,8 97,6 

Coeficiente de variação %: 3,7 

 

Tabela 6: Controles de qualidade MC-YR 

MC-LR 

Quant. 
Exp. (pg) 

Exatidão 
% 

Conc. Exp. 
(ng/mL) 

Exatidão 
% 

 Quant. 
Exp. 
(pg) 

Exatidão 
% 

Conc. 
Exp. 

(ng/mL) 

Exatidão 
% 

*1319 131,9 *66.0 132,0  943 94,3 47,1 94,3 
1033 103,3 51,7 103,3  956 95,6 47,8 95,6 

1002 100,2 50,1 100,2  989 98,9 49,5 98,9 

982 98,2 49,1 98,2  1027 102,7 51,4 102,7 

1050 105,0 52,5 105,0  947 94,7 47,4 94,7 

922 92,2 46,1 92,2  1011 101,1 50,6 101,1 

1042 104,2 52,1 104,2  1069 106,9 53,4 106,9 

1019 101,9 51,0 101,9  1008 100,8 50,4 100,8 

Coeficiente de variação %: 3,7 

 

Capítulo III 

• Curvas de Calibração 

Tabela 7: Curva de calibração MC-LR 

MC-LR (Coef. Correl.: 0.9983) 

Parâmetro de Análise: Q1/Q3 íons: 995.50/135.30 Da (área) 

Linear (Ponderada  1/x2) Y = aX + b  

Equação: Y = 17.7X - 11.9 

Amplitude da CC ("on column"): 15 - 4000 pg 

Amplitude da CC (Inj. 20 uL): 0.75 - 200 ng/mL 
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Tabela 8: Curva de calibração MC-RR 

MC-RR (Coef. Correl.: 0.9990) 

Parâmetro de Análise: Q1/Q3 íons: 519.90/135.30 Da (área) 

Linear (Ponderada  1/x2) Y = aX + b  

Equação: Y = 62.4X + 68.4 

Amplitude da CC ("on column"): 15 - 4000 pg 

Amplitude da CC (Inj. 20 uL): 0.75 - 200 ng/mL 

 

Tabela 9: Curva de calibração MC-YR 

MC-YR (Coef. Correl.: 0.9978) 

Parâmetro de Análise: Q1/Q3 íons: 1045.50/135.30 Da (área) 

Linear (Ponderada  1/x2) Y = aX + b  

Equação: Y = 15.3X + 0.158 

Amplitude da CC ("on column"): 15 - 4000 pg 

Amplitude da CC (Inj. 20 uL): 0.75 - 200 ng/mL 

 

• Dados dos controles de qualidade: 

Quantidade "on column": 250 pg 
Volume de Injeção: 5 uL 
Concentração Nominal: 50 ng/mL 
 

Tabela 10: Controles de qualidade MC-LR 

MC-LR 

Quant. Exp. (pg) Exatidão % Conc. Exp. (ng/mL) Exatidão % 

0.00* 0,0 0.0* 0,0 

217 86,8 43,4 86,8 

210 84,0 42,0 84,0 

241 96,3 48,2 96,4 

240 96,0 48,0 96,0 

236 94,2 47,2 94,4 

242 96,7 48,4 96,8 

246 98,3 49,2 98,4 

Média (ng/mL) 46,6 

Exatidão %: 93,3 

Coeficiente de Variação %: 6,0 

Controles Aprovados %: 87,5 
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Tabela 11: Controles de qualidade MC-RR 

MC-RR 

Quant. Exp. (pg) Exatidão % Conc. Exp. (ng/mL) Exatidão % 

2.66* 1,1 0.53* 1,1 

241 96,6 48,2 96,4 

220 87,9 44,0 88,0 

239 95,8 47,8 95,6 

242 96,8 48,4 96,8 

246 98,4 49,2 98,4 

217 86,9 43,4 86,8 

241 96,4 48,2 96,4 

Média (ng/mL) 47,0 

Exatidão %: 94,1 

Coeficiente de Variação %: 4,9 

Controles Aprovados %: 87,5 

 

Tabela 12: Controles de qualidade MC-YR 

MC-YR 

Quant. Exp. (pg) Exatidão % Conc. Exp. (ng/mL) Exatidão % 

0.00* 0,0 0.0* 0,0 

222 88,9 44,4 88,8 

203* 81,3 40.6* 81,2 

228 91,2 45,6 91,2 

241 96,4 48,2 96,4 

231 92,3 46,2 92,4 

245 98,0 49,0 98,0 

247 98,9 49,4 98,8 

Média (ng/mL) 47,1 

Exatidão %: 94,3 

Coeficiente de Variação %: 4,3 

Controles Aprovados %: 75,0 
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CRESCIMENTO TOTAL E EXPONENCIAL 

Capítulo II 

Tabela 1.  Resultado do teste de homogeneidade de variância (Brown-Forsythe) para os dados referentes 

às triplicatas dos grupos E1-E7, Crescimento-Total e Exponencial 

 

Tabela 2. Resultado do teste one-way ANOVA para os dados anteriores.  

 

Tabela 3. Teste de Tukey para crescimento exponencial, mostrando as diferenças estatisticamente 

significativas encontradas entre os grupos 

 

Tabela 4. Teste de Tukey para crescimento total, mostrando as diferenças estatisticamente 

significativas encontradas entre os grupos 

 

Brown-Forsythe Test of Homog. of Variances (Crescimento exp e total)
Marked effects are significant at p < ,05000

Variable
SS

Effect
df

Effect
MS

Effect
SS

Error
df

Error
MS

Error
F p

Cresc. Exponencial
Cresc. Total

0,000170 6 0,000028 0,002210 14 0,000158 0,179550 0,977909

0,000059 6 0,000010 0,000213 14 0,000015 0,652695 0,688103

Analysis of Variance (Crescimento exp e total)
Marked effects are significant at p < ,05000

Variable
SS

Effect
df

Effect
MS

Effect
SS

Error
df

Error
MS

Error
F p

Cresc. Exponencial
Cresc. Total

0,046979 6 0,007830 0,003863 14 0,000276 28,3782 0,000000
0,049180 6 0,008197 0,000360 14 0,000026 318,6571 0,000000

Tukey HSD test; Variable: Cresc. Exponencial (Crescimento exp e total)
Marked differences are significant at p < ,05000

Grupos (MC)
{1}

M=,2126
{2}

M=,1599
{3}

M=,2029
{4}

M=,2473
{5}

M=,1882
{6}

M=,1659
{7}

M=,3064
E1       {1}
E2       {2}
E3       {3}
E4       {4}
E5       {5}
E6       {6}
E7       {7}

0,021362 0,989507 0,210153 0,567523 0,047592 0,000259
0,021362 0,076276 0,000378 0,409549 0,999212 0,000174
0,989507 0,076276 0,064244 0,921469 0,160972 0,000196
0,210153 0,000378 0,064244 0,009058 0,000628 0,009139
0,567523 0,409549 0,921469 0,009058 0,660686 0,000177
0,047592 0,999212 0,160972 0,000628 0,660686 0,000174
0,000259 0,000174 0,000196 0,009139 0,000177 0,000174

Tukey HSD test; Variable: Cresc. Total (Crescimento exp e total)
Marked differences are significant at p < ,05000

Grupos (MC)
{1}

M=,1661
{2}

M=,0425
{3}

M=,1731
{4}

M=,1588
{5}

M=,0979
{6}

M=,0682
{7}

M=,1483
E1       {1}
E2       {2}
E3       {3}
E4       {4}
E5       {5}
E6       {6}
E7       {7}

0,000174 0,637112 0,585380 0,000174 0,000174 0,010313
0,000174 0,000174 0,000174 0,000174 0,000493 0,000174
0,637112 0,000174 0,046761 0,000174 0,000174 0,000654
0,585380 0,000174 0,046761 0,000174 0,000174 0,223897
0,000174 0,000174 0,000174 0,000174 0,000227 0,000174
0,000174 0,000493 0,000174 0,000174 0,000227 0,000174
0,010313 0,000174 0,000654 0,223897 0,000174 0,000174
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Capítulo III 

Tabela 5.  Resultado do teste de homogeneidade de variância (Brown-Forsythe) para os dados referentes 

às triplicatas dos grupos E1-E4, Crescimento-Total e Exponencial 

 

Tabela 6. Resultado do teste one-way ANOVA para os dados anteriores.  

 

Tabela 7. Teste de Tukey para crescimento exponencial, mostrando as diferenças estatisticamente 

significativas encontradas entre os grupos 

 

Tabela 8. Teste de Tukey para crescimento total, mostrando as diferenças estatisticamente 

significativas encontradas entre os grupos 

 

 

 

 

  

Brown-Forsythe Test of Homog. of Variances (Crescimento exp e total E1-E4)
Marked effects are significant at p < ,05000

Variable
SS

Effect
df

Effect
MS

Effect
SS

Error
df

Error
MS

Error
F p

Cresc. Exponencial
Cresc. Total

0,000493 3 0,000164 0,001644 8 0,000206 0,799376 0,528155

0,000298 3 0,000099 0,001310 8 0,000164 0,606372 0,629222

Tukey HSD test; Variable: Cresc. Exponencial (Crescimento exp e total E1-E4)
Marked differences are significant at p < ,05000

Grupos (MC)
{1}

M=,2705
{2}

M=,2452
{3}

M=,2815
{4}

M=,3609
E1       {1}
E2       {2}
E3       {3}
E4       {4}

0,435338 0,895544 0,002192
0,435338 0,180603 0,000570
0,895544 0,180603 0,004764
0,002192 0,000570 0,004764

Tukey HSD test; Variable: Cresc. Total (Crescimento exp e total E1-E4)
Marked differences are significant at p < ,05000

Grupos (MC)
{1}

M=,2142
{2}

M=,1976
{3}

M=,1684
{4}

M=,1329
E1       {1}
E2       {2}
E3       {3}
E4       {4}

0,542422 0,021508 0,000817
0,542422 0,147807 0,003048
0,021508 0,147807 0,070782
0,000817 0,003048 0,070782

Analysis of Variance (Crescimento exp e total)
Marked effects are significant at p < ,05000

Variable
SS

Effect
df

Effect
MS

Effect
SS

Error
df

Error
MS

Error
F p

Cresc. Exponencial
Cresc. Total

0,046979 6 0,007830 0,003863 14 0,000276 28,3782 0,000000
0,049180 6 0,008197 0,000360 14 0,000026 318,6571 0,000000
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QUOCIENTE DE MICROCISTINA TOTAL INTRACELULAR 

CAPÍTULO II 

Tabela 9.  Resultado do teste de homogeneidade de variância (Brown-Forsythe) para os dados referentes 

às triplicatas dos grupos E1-E7, MC-LR dias 0-21. 

 

Tabela 10. Resultado do teste one-way ANOVA para os dados anteriores.  

 

 

Brown-Forsythe Test of Homog. of Variances (MC LR)
Marked effects are significant at p < ,05000

Variable
SS

Effect
df

Effect
MS

Effect
SS

Error
df

Error
MS

Error
F p

Dia 0
Dia 3
Dia 6
Dia 9
Dia 12
Dia 15
Dia 18
Dia 21

8,3435 6 1,39058 38,2242 14 2,73030 0,509313 0,791597
13,3651 6 2,22752 42,3474 14 3,02481 0,736416 0,628984

4,3657 6 0,72762 16,6923 14 1,19231 0,610261 0,718692
39,3813 6 6,56355 70,2977 14 5,02126 1,307153 0,316521
10,8303 6 1,80506 31,0623 14 2,21874 0,813551 0,576790

104,6485 6 17,44141 303,3408 14 21,66720 0,804968 0,582468
146,7736 6 24,46226 392,4779 14 28,03414 0,872588 0,538714

52,7504 6 8,79174 145,7015 14 10,40725 0,844770 0,556438

Analysis of Variance (MC LR)
Marked effects are significant at p < ,05000

Variable
SS

Effect
df

Effect
MS

Effect
SS

Error
df

Error
MS

Error
F p

Dia 0
Dia 3
Dia 6
Dia 9
Dia 12
Dia 15
Dia 18
Dia 21

3204,575 6 534,0958 43,3103 14 3,09359 172,6460 0,000000
405,790 6 67,6317 61,5834 14 4,39881 15,3750 0,000019
362,323 6 60,3871 27,5044 14 1,96460 30,7377 0,000000
458,499 6 76,4165 149,9006 14 10,70719 7,1369 0,001222
528,132 6 88,0220 60,5527 14 4,32520 20,3510 0,000004
899,977 6 149,9961 356,9082 14 25,49344 5,8837 0,003032

2400,518 6 400,0863 472,6783 14 33,76274 11,8499 0,000086
3174,835 6 529,1392 213,3899 14 15,24213 34,7156 0,000000



 

 

Tabela 11-18. Teste de Tukey para as médias dos grupos E1Teste de Tukey para as médias dos grupos E1-E7 (MC-LR), mostrando as diferenças estatisticamente significativas encontradas.

Anexo II     184 

 

mostrando as diferenças estatisticamente significativas encontradas. 
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Tabela 19.  Resultado do teste de homogeneidade de variância (Brown-Forsythe) para os dados 

referentes às triplicatas dos grupos E1-E7, MC-RR, dias 0-21. 

 

 

 

 

Tabela 20. Resultado do teste one-way ANOVA para os dados anteriores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brown-Forsythe Test of Homog. of Variances (MC RR)
Marked effects are significant at p < ,05000

Variable
SS

Effect
df

Effect
MS

Effect
SS

Error
df

Error
MS

Error
F p

Dia 0
Dia 3
Dia 6
Dia 9
Dia 12
Dia 15
Dia 18
Dia 21

46,3424 6 7,72374 87,3825 14 6,24161 1,237459 0,345353

41,3478 6 6,89130 99,3468 14 7,09620 0,971126 0,479244

6,4845 6 1,08076 30,6751 14 2,19108 0,493254 0,803030

59,0400 6 9,84000 166,9989 14 11,92849 0,824916 0,569326

29,5745 6 4,92909 100,2767 14 7,16262 0,688168 0,662802

173,5022 6 28,91703 541,3623 14 38,66874 0,747814 0,621115

187,8220 6 31,30367 597,6583 14 42,68988 0,733281 0,631157

88,5159 6 14,75265 335,8009 14 23,98578 0,615058 0,715221

Analysis of Variance (MC RR)
Marked effects are significant at p < ,05000

Variable
SS

Effect
df

Effect
MS

Effect
SS

Error
df

Error
MS

Error
F p

Dia 0
Dia 3
Dia 6
Dia 9
Dia 12
Dia 15
Dia 18
Dia 21

9846,258 6 1641,043 200,4472 14 14,31766 114,6167 0,000000

632,462 6 105,410 163,9651 14 11,71180 9,0004 0,000380

605,066 6 100,844 46,6478 14 3,33199 30,2655 0,000000

967,462 6 161,244 234,3869 14 16,74192 9,6311 0,000266

887,357 6 147,893 202,9654 14 14,49753 10,2012 0,000196

1066,174 6 177,696 631,7037 14 45,12169 3,9381 0,016220

2973,038 6 495,506 647,2967 14 46,23548 10,7170 0,000150

3943,887 6 657,314 395,1117 14 28,22227 23,2906 0,000002



 

 

Tabelas 21-28. Teste de Tukey para as médias dos grupos E1Teste de Tukey para as médias dos grupos E1-E7 (MC-RR) dias 0-21. Mostram as diferenças estatisticamente significativas encontradas.
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21. Mostram as diferenças estatisticamente significativas encontradas. 

 



Anexo II     187 

 

 

 

 

Tabela 29.  Resultado do teste de homogeneidade de variância (Brown-Forsythe) para os dados 

referentes às triplicatas dos grupos E1-E7, MC-YR, dias 0-21. 

 

 

 

Tabela 30. Resultado do teste one-way ANOVA para os dados anteriores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brown-Forsythe Test of Homog. of Variances (MC YR)
Marked effects are significant at p < ,05000

Variable
SS

Effect
df

Effect
MS

Effect
SS

Error
df

Error
MS

Error
F p

Dia 0
Dia 3
Dia 6
Dia 9
Dia 12
Dia 15
Dia 18
Dia 21

0,441880 6 0,073647 0,402211 14 0,028729 2,563459 0,068817

0,159704 6 0,026617 0,668548 14 0,047753 0,557390 0,756991

0,189431 6 0,031572 0,482052 14 0,034432 0,916927 0,511302

0,288365 6 0,048061 1,127507 14 0,080536 0,596760 0,728467

0,242615 6 0,040436 0,395280 14 0,028234 1,432155 0,270581

0,735193 6 0,122532 2,500681 14 0,178620 0,685993 0,664344

0,885889 6 0,147648 2,845595 14 0,203257 0,726412 0,635931

0,305891 6 0,050982 0,970066 14 0,069290 0,735772 0,629430

Analysis of Variance (MC YR)
Marked effects are significant at p < ,05000

Variable
SS

Effect
df

Effect
MS

Effect
SS

Error
df

Error
MS

Error
F p

Dia 0
Dia 3
Dia 6
Dia 9
Dia 12
Dia 15
Dia 18
Dia 21

31,75353 6 5,292255 0,948831 14 0,067774 78,08725 0,000000

3,69012 6 0,615019 0,751922 14 0,053709 11,45101 0,000104

4,41636 6 0,736060 0,907186 14 0,064799 11,35912 0,000109

5,90232 6 0,983719 1,576673 14 0,112619 8,73490 0,000443

5,55289 6 0,925482 1,020991 14 0,072928 12,69036 0,000059

7,71044 6 1,285074 2,728353 14 0,194882 6,59410 0,001787

19,56233 6 3,260389 3,176751 14 0,226911 14,36860 0,000029

26,02651 6 4,337752 1,393686 14 0,099549 43,57403 0,000000



 

 

 Tabelas 31-38. Teste de Tukey para as médias dos grupos E1Teste de Tukey para as médias dos grupos E1-E7 (MC-YR) dias 0-21. Mostram as diferenças estatisticamente significativas encontradas.
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21. Mostram as diferenças estatisticamente significativas encontradas. 
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Tabela 39.  Resultado do teste de homogeneidade de variância (Brown-Forsythe) para os dados 

referentes às triplicatas dos grupos E1-E7, MC-Total, dias 0-21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 40. Resultado do teste one-way ANOVA para os dados anteriores. 

 

 

Brown-Forsythe Test of Homog. of Variances (MC Total)
Marked effects are significant at p < ,05000

Variable
SS

Effect
df

Effect
MS

Effect
SS

Error
df

Error
MS

Error
F p

Dia 0
Dia 3
Dia 6
Dia 9
Dia 12
Dia 15
Dia 18
Dia 21

60,3534 6 10,0589 198,348 14 14,1677 0,709988 0,647412

113,1886 6 18,8648 237,522 14 16,9659 1,111926 0,403619

20,3488 6 3,3915 103,547 14 7,3962 0,458544 0,827391

208,1314 6 34,6886 483,361 14 34,5258 1,004714 0,460196

74,6845 6 12,4474 218,457 14 15,6041 0,797702 0,587301

568,6163 6 94,7694 1848,695 14 132,0497 0,717680 0,642024

721,5227 6 120,2538 2141,770 14 152,9836 0,786057 0,595098

280,8118 6 46,8020 972,776 14 69,4840 0,673564 0,673180

Analysis of Variance (MC Total)
Marked effects are significant at p < ,05000

Variable
SS

Effect
df

Effect
MS

Effect
SS

Error
df

Error
MS

Error
F p

Dia 0
Dia 3
Dia 6
Dia 9
Dia 12
Dia 15
Dia 18
Dia 21

25599,86 6 4266,643 324,154 14 23,1539 184,2735 0,000000

2173,64 6 362,273 431,297 14 30,8069 11,7595 0,000090

2057,21 6 342,869 147,853 14 10,5610 32,4657 0,000000

2949,25 6 491,542 808,029 14 57,7164 8,5165 0,000505

2927,53 6 487,922 497,994 14 35,5710 13,7168 0,000038

4157,59 6 692,932 2057,582 14 146,9701 4,7148 0,007938

11481,51 6 1913,584 2378,458 14 169,8899 11,2637 0,000114

15286,08 6 2547,679 1239,471 14 88,5337 28,7764 0,000000



 

 

 Tabelas 41-48. Teste de Tukey para as médias dos grupos E1Teste de Tukey para as médias dos grupos E1-E7 (MC-Total) dias 0-21. Mostram as diferenças estatisticamente significativas encontradas.
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21. Mostram as diferenças estatisticamente significativas encontradas. 
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Capítulo III 

Tabela 49.  Resultado do teste de homogeneidade de variância (Brown-Forsythe) para os dados 

referentes às triplicatas dos grupos E1-E4, MC-Total, dias 0-20. 

 

 

 

Tabela 50. Resultado do teste one-way ANOVA para os dados anteriores.  

 

 

Brown-Forsythe Test of Homog. of Variances (MC Total E1-E4)
Marked effects are significant at p < ,05000

Variable
SS

Effect
df

Effect
MS

Effect
SS

Error
df

Error
MS

Error
F p

Dia 0
Dia 5
Dia 10
Dia 15
Dia 20

74,6420 3 24,88065 184,0655 8 23,0082 1,081383 0,410445

108,6410 3 36,21365 264,9703 8 33,1213 1,093365 0,406140

63,7280 3 21,24266 965,4765 8 120,6846 0,176018 0,909665

144,6409 3 48,21362 760,7328 8 95,0916 0,507023 0,688274

24,6135 3 8,20451 943,5863 8 117,9483 0,069560 0,974595

Analysis of Variance (MC Total E1-E4)
Marked effects are significant at p < ,05000

Variable
SS

Effect
df

Effect
MS

Effect
SS

Error
df

Error
MS

Error
F p

Dia 0
Dia 5
Dia 10
Dia 15
Dia 20

6022,495 3 2007,498 397,608 8 49,7010 40,39150 0,000035

1067,898 3 355,966 552,912 8 69,1140 5,15042 0,028398

2627,079 3 875,693 1165,986 8 145,7482 6,00826 0,019072

2756,143 3 918,714 1485,911 8 185,7389 4,94627 0,031408

3341,333 3 1113,778 1400,490 8 175,0612 6,36222 0,016357
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Tabelas 51-55. Teste de Tukey para para as médias dos grupos E1-E7 (MCTotal) dias 0-20. Mostram as 

diferenças estatisticamente significativas encontradas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tukey HSD test; Variable: Dia 0 (MC Total E1-E4)
Marked differences are significant at p < ,05000

Grupos (MC)
{1}

M=71,127
{2}

M=106,51
{3}

M=44,517
{4}

M=64,163
E1       {1}
E2       {2}
E3       {3}
E4       {4}

0,001403 0,007515 0,638168
0,001403 0,000238 0,000546
0,007515 0,000238 0,037328
0,638168 0,000546 0,037328

Tukey HSD test; Variable: Dia 5 (MC Total E1-E4)
Marked differences are significant at p < ,05000

Grupos (MC)
{1}

M=57,026
{2}

M=59,189
{3}

M=35,447
{4}

M=46,673
E1       {1}
E2       {2}
E3       {3}
E4       {4}

0,988028 0,051771 0,467358
0,988028 0,033187 0,321978
0,051771 0,033187 0,404305
0,467358 0,321978 0,404305

Tukey HSD test; Variable: Dia 10 (MC Total E1-E4)
Marked differences are significant at p < ,05000

Grupos (MC)
{1}

M=43,947
{2}

M=78,938
{3}

M=41,749
{4}

M=57,447
E1       {1}
E2       {2}
E3       {3}
E4       {4}

0,030882 0,995824 0,549553
0,030882 0,022764 0,208316
0,995824 0,022764 0,433655
0,549553 0,208316 0,433655

Tukey HSD test; Variable: Dia 15 (MC Total E1-E4)
Marked differences are significant at p < ,05000

Grupos (MC)
{1}

M=48,971
{2}

M=82,576
{3}

M=43,241
{4}

M=62,827
E1       {1}
E2       {2}
E3       {3}
E4       {4}

0,064760 0,953238 0,618417
0,064760 0,031526 0,350408
0,953238 0,031526 0,356660
0,618417 0,350408 0,356660

Tukey HSD test; Variable: Dia 20 (MC Total E1-E4)
Marked differences are significant at p < ,05000

Grupos (MC)
{1}

M=47,616
{2}

M=82,881
{3}

M=50,609
{4}

M=81,943
E1       {1}
E2       {2}
E3       {3}
E4       {4}

0,045936 0,992054 0,051878
0,045936 0,067806 0,999761
0,992054 0,067806 0,076643
0,051878 0,999761 0,076643
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Tabela 56.  Resultado do teste de homogeneidade de variância (Brown-Forsythe) para os dados 

referentes às triplicatas dos grupos E1-E4, MC-LR, dias 0-20. 

 

Tabela 57. Resultado do teste one-way ANOVA para os dados anteriores.  

 

Tabela 58.  Resultado do teste de homogeneidade de variância (Brown-Forsythe) para os dados 

referentes às triplicatas dos grupos E1-E4, MC-RR, dias 0-20 

 

 

 

 

 

Brown-Forsythe Test of Homog. of Variances (MC LR E1-E4)
Marked effects are significant at p < ,05000

Variable
SS

Effect
df

Effect
MS

Effect
SS

Error
df

Error
MS

Error
F p

Dia 0
Dia 5
Dia 10
Dia 15
Dia 20

5,58761 3 1,862538 29,3498 8 3,66873 0,507680 0,687868

18,56631 3 6,188771 62,6304 8 7,82880 0,790513 0,532409

16,29644 3 5,432145 199,2392 8 24,90490 0,218115 0,881149

27,97280 3 9,324266 107,6804 8 13,46005 0,692736 0,581782

2,02123 3 0,673745 131,0938 8 16,38672 0,041115 0,988053

Analysis of Variance (MC LR E1-E4)
Marked effects are significant at p < ,05000

Variable
SS

Effect
df

Effect
MS

Effect
SS

Error
df

Error
MS

Error
F p

Dia 0
Dia 5
Dia 10
Dia 15
Dia 20

480,7697 3 160,2566 48,9748 8 6,12184 26,17783 0,000173

110,4623 3 36,8208 105,7450 8 13,21813 2,78563 0,109644

905,9568 3 301,9856 260,1392 8 32,51740 9,28689 0,005523

819,0849 3 273,0283 240,6122 8 30,07652 9,07779 0,005916

675,8560 3 225,2853 183,1212 8 22,89015 9,84202 0,004628

Brown-Forsythe Test of Homog. of Variances (MC RR E1-E4)
Marked effects are significant at p < ,05000

Variable
SS

Effect
df

Effect
MS

Effect
SS

Error
df

Error
MS

Error
F p

Dia 0
Dia 5
Dia 10
Dia 15
Dia 20

44,41006 3 14,80335 71,6881 8 8,96101 1,651974 0,253314

27,93033 3 9,31011 62,7422 8 7,84278 1,187093 0,374193

12,52750 3 4,17583 235,3951 8 29,42439 0,141917 0,931998

43,59698 3 14,53233 284,9452 8 35,61815 0,408003 0,751612

25,04964 3 8,34988 349,2944 8 43,66181 0,191240 0,899443
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Tabela 59. Resultado do teste one-way ANOVA para os dados anteriores.  

 

Tabela 60.  Resultado do teste de homogeneidade de variância (Brown-Forsythe) para os dados 

referentes às triplicatas dos grupos E1-E4, MC-YR, dias 0-20 

 

Tabela 61. Resultado do teste one-way ANOVA para os dados anteriores.  

 

 

 

 

 

 

Brown-Forsythe Test of Homog. of Variances (MC YR E1-E4)
Marked effects are significant at p < ,05000

Variable
SS

Effect
df

Effect
MS

Effect
SS

Error
df

Error
MS

Error
F p

Dia 0
Dia 5
Dia 10
Dia 15
Dia 20

0,045992 3 0,015331 0,476612 8 0,059577 0,257328 0,854142

0,470587 3 0,156862 1,601573 8 0,200197 0,783541 0,535780

0,051401 3 0,017134 2,425356 8 0,303169 0,056515 0,981102

0,168108 3 0,056036 0,911365 8 0,113921 0,491887 0,697679

0,076221 3 0,025407 1,059703 8 0,132463 0,191805 0,899061

Analysis of Variance (MC YR E1-E4)
Marked effects are significant at p < ,05000

Variable
SS

Effect
df

Effect
MS

Effect
SS

Error
df

Error
MS

Error
F p

Dia 0
Dia 5
Dia 10
Dia 15
Dia 20

3,474202 3 1,158067 0,905145 8 0,113143 10,23542 0,004102

0,409833 3 0,136611 2,451729 8 0,306466 0,44576 0,726972

4,510817 3 1,503606 2,929608 8 0,366201 4,10596 0,048903

3,165324 3 1,055108 2,165610 8 0,270701 3,89768 0,055000

5,973893 3 1,991298 2,147643 8 0,268455 7,41761 0,010681

Analysis of Variance (MC RR E1-E4)
Marked effects are significant at p < ,05000

Variable
SS

Effect
df

Effect
MS

Effect
SS

Error
df

Error
MS

Error
F p

Dia 0
Dia 5
Dia 10
Dia 15
Dia 20

2948,349 3 982,7829 179,5679 8 22,44599 43,78434 0,000026

480,926 3 160,3088 146,8216 8 18,35270 8,73489 0,006638

405,431 3 135,1437 274,4896 8 34,31121 3,93876 0,053726

501,997 3 167,3323 483,5940 8 60,44925 2,76815 0,110944

876,332 3 292,1106 536,0461 8 67,00576 4,35948 0,042571
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Tabela 62.  Resultado do teste de homogeneidade de variância (Brown-Forsythe) para os dados 

referentes às triplicatas dos grupos E1-E4, MC-TOTAL, dias 0-20 

 

 

Tabela 63. Resultado do teste one-way ANOVA para os dados anteriores. 

 

Brown-Forsythe Test of Homog. of Variances (MC Total E1-E4)
Marked effects are significant at p < ,05000

Variable
SS

Effect
df

Effect
MS

Effect
SS

Error
df

Error
MS

Error
F p

Dia 0
Dia 5
Dia 10
Dia 15
Dia 20

74,6420 3 24,88065 184,0655 8 23,0082 1,081383 0,410445

108,6410 3 36,21365 264,9703 8 33,1213 1,093365 0,406140

63,7280 3 21,24266 965,4765 8 120,6846 0,176018 0,909665

144,6409 3 48,21362 760,7328 8 95,0916 0,507023 0,688274

24,6135 3 8,20451 943,5863 8 117,9483 0,069560 0,974595

Analysis of Variance (MC Total E1-E4)
Marked effects are significant at p < ,05000

Variable
SS

Effect
df

Effect
MS

Effect
SS

Error
df

Error
MS

Error
F p

Dia 0
Dia 5
Dia 10
Dia 15
Dia 20

6022,495 3 2007,498 397,608 8 49,7010 40,39150 0,000035

1067,898 3 355,966 552,912 8 69,1140 5,15042 0,028398

2627,079 3 875,693 1165,986 8 145,7482 6,00826 0,019072

2756,143 3 918,714 1485,911 8 185,7389 4,94627 0,031408

3341,333 3 1113,778 1400,490 8 175,0612 6,36222 0,016357



 

 

 

Tabelas 64-78: Teste de Tukey para para as médias dos grupos E1Teste de Tukey para para as médias dos grupos E1-E4 (MC-LR, MC-RR e MC-YR) dias 0-20. Mostram as diferenças estatisticamente significativas encontradas.
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20. Mostram as diferenças estatisticamente significativas encontradas.

 



 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

AANNEEXXOO  33  --  IINNTTEERRCCÂÂMMBBIIOO  NNAA  FFRRIIEEDDRRIICCHH--SSCCHHIILLLLEERR--UUNNIIVVEERRSSIITTYY  OOFF  JJEENNAA,,  

AALLEEMMAANNHHAA  
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Projeto de tese de intercâmbio estudantil na Alemanha 

 

 O presente projeto foi desenvolvido no Department of Food Chemistry do 

Institute for Nutrition da Friedrich-Schiller-University of Jena, na Alemanha durante 

quatro meses (September - December, 2009).  

 

1. Título 

Investigação das cianotoxinas produzidas por cepas de cianobactérias brasileiras 

 

 2. Justificativa 

 

Uma das principais preocupações atuais é a diminuição da contaminação das 

fontes de água. Por este motivo o monitoramento dos recursos hídricos responsáveis 

pelo abastecimento público, é de essencial importância, tanto para a manutenção da 

qualidade do meio ambiente, mas principalmente no tocante à saúde pública. Dentre os 

padrões avaliados, encontram-se as cianotoxinas e entre elas as microcistinas. 

Algumas variantes de microcistinas já foram bastante estudadas, como as 

microcistinas (MC): MC-LR, MC-RR, MC-YR, MC-LA, variantes desmetiladas, entre 

outras, incluindo-se técnicas para detecção. Até hoje foram relatadas 77 variantes de 

microcistinas. Portanto a investigação mais aprofundada e precisa das possíveis 

variantes dessa toxina produzidas por cepas de cianobactérias Brasileiras é de essencial 

importância para melhor caracterização da potenciabilidade tóxica destes organismos. 

 

 

3. Objetivos 

•  Conhecimento de diferentes técnicas utilizadas para a detecção de cianotoxinas 

e seu emprego nas amostras brasileiras; 

• Análise das cianotoxinas por HPLC (microcistinas, nodularinas, 

cilindrospermopsina, anatoxina-a, saxitoxinas  e suas variantes e BMAA) produzidas 

por cepas brasileiras; 

•  Investigação aprofundada na detecção e caracterização de variantes de 

microcistina em cepas Brasileiras produtoras de toxinas por LC-MS. 

• Análise dos resultados. 
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4. Plano de trabalho no exterior 

 

O projeto realizado até o momento permitiu o isolamento de 10 cepas de 

cianobactérias a partir de amostras da natureza coletadas em diferentes reservatórios 

Brasileiros. A investigação das toxinas produzidas foi iniciada, aplicando-se técnicas 

desenvolvidas por estudantes do grupo de pesquisa do Prof. Dr. Ernani Pinto. Sendo que 

três dessas cepas demonstraram serem produtoras de quatro variantes de microcistinas. 

Porém a investigação de outras variantes é de extrema importância para a melhor 

caracterização das toxinas encontradas em nosso território.  

A investigação da presença de outras variantes de microcistinas nas cepas 

isoladas aprofunda o conhecimento sobre estes organismos comuns no mundo todo e 

representantes de potencial risco para a saúde humana.  

O laboratório coordenado pelo Prof. Luckas na Universidade de Jena é de 

excelência em técnicas cromatográficas e espectroscópicas o que viabilizará a realização 

das análises propostas. 

A viabilidade da execução do trabalho neste laboratório está em conformidade 

com o exigido para a realização das análises, conforme aprovação formal do orientador 

brasileiro Pr. Dr. Ernani Pinto no ofício de encaminhamento e consta na carta convite do 

orientador estrangeiros, Prof. Dr. Bernd Luckas. 

 



  

MMIINNIISSTTÉÉRRIIOO  DDAA  EEDDUUCCAAÇÇÃÃOO  

RREELLAATTÓÓRRIIOO  DDEE  VVIIAAGGEEMM  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  

 

 

 

1. Órgão: 

CCAAPPEESS//  DDAAAADD//  PPRROOBBAALL  

 

2. Identificação do Usuário: 

Nome: 

Stella de Bortoli 

Programa: 

Probal 

Missão de estudos/Modalidade 

Doutorado sanduíche 

Telefone: 

11.7230.6585 

 

3. Período de Afastamento: 

Data de Saída: 

01/09/2009 

Data de Chegada: 

20/01/2010 

Trecho ida: 

Guarulhos /Frankfourt 

Trecho volta: 

Frankfourt/Guarulhos 

 

4. Destino do Afastamento: 

Cidade(s): Jena País(es): Alemanha 

 

5.Finalidade do Afastamento / Objetivos do Evento: 

Realização do Doutorado Sanduíche. 

Aprimoramento na investigação de cianotoxinas produzidas por cepas de cianobactérias 

brasileiras isoladas previamente durante a execução do projeto de doutorado, bem como 

amostras de Spirulinas comerciais disponíveis no mercado brasileiro e utilizadas como 

suplemento alimentar , além de  amostras de água e blooms de reservatórios brasileiros.  

Conhecimento e aplicação de diferentes técnicas utilizadas para a detecção de cianotoxinas 

e emprego de novas técnicas de extracao das amostras.  

 

 

 



  

MMIINNIISSTTÉÉRRIIOO  DDAA  EEDDUUCCAAÇÇÃÃOO  

RREELLAATTÓÓRRIIOO  DDEE  VVIIAAGGEEMM  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  

 

 

   Atividades realizadas:  

1 Análise de multitoxinas nas amostras. 

1.1 Técnica de extração e análise para detecção de multitoxinas (Cillindrospermopsina, 

anatoxina-A, microcistinas (MC-LR, MC-RR, MC-YR, MC-LA, MC-LF, MC-LW)) 

por HPLC-MS. – Parte 1 

1.2 Análise e quantificação das variantes de microcistinas detectadas em algumas nas 

amostras na etapa anterior. Microcistinas quantificadas: MC-LR, MC-RR, MC-YR, 

MC-LA, MC-LF, MC-LW, Desmetil MC-LR e Desmetil  MC-RR). – Parte 2. 

1.3 Técnica de extração para detecção de BMAA (β-N-metilamino-L-alanina) e DAB 

(ácido α-,γ- diamino butírico) nas amostras por HPLC-MS. – Parte 3. 

1.4 Técnica de extração para detecção e quantificação de PSPs (Paralytic Shellfish 

Poisoning), incluindo saxitoxina, decarbamoil saxitoxina, neosaxitoxina e as variantes 

de goniautoxinas (GTX1, GTX 2, GTX3, GTX 4, decarbamoil GTX)  por HPLC. – 

Parte 4. 

1.5 A análise dos resultados, bem como das quantificações das toxinas constam dentro de 

cada anexo referido, e identificados no ítem 8  conclusões/resultados alcançados. 

2. Investigação da ação da anatoxina-a(S) em membranas de células do sistema nervoso 

de ratos utilizando a técnica de Patch Clamp. (Experimento realizado no Instituto de 

Fisiologia) – Parte  5. 

 

• Prof. Dr. Bernd Luckas – Instituto de Nutrição 

• Prof. Dr. Hans-Georg Schaible – Instituto de Fisiologia 

• Dr. Gabriel Naturo – Instituto de Fisiologia – Experimentos de Patch Clamp 

• Dipl. Troph. Thomas Krueger (estudante de doutorado) -  Análise de multitoxinas, 

microcistinas e BMAA. 

• Dipl. Troph. Tina Helbig (estudante de doutorado) – Análise de PSPs 

• Dipl.Troph. Katrin Erler (estudante de doutorado) 

• Dipl. Troph Karin Roeder (estudante de doutorado) 

• Steven Oppenhäuser (iniciação científica) – Análise de BMAA 

 

6.Atividades / Fatos Transcorridos / Pessoas Contatadas: 



  

MMIINNIISSTTÉÉRRIIOO  DDAA  EEDDUUCCAAÇÇÃÃOO  

RREELLAATTÓÓRRIIOO  DDEE  VVIIAAGGEEMM  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  

 

 

 

 

     O intercâmbio entre os laboratórios e as práticas aprendidas e realizadas serviram 

para complementar o  projeto desenvolvido no Brasil. Tudo transcorreu bem, os 

objetivos foram alcançados e a comunicação com a CAPES foi eficiente.  

 

 

 

       Foram realizadas diferentes técnicas de extração, para a utilização de diferentes 

métodos de detecção e quantificação para várias classes de toxinas, bem como entre 

suas variantes. As amostras de cepas de cianobactérias e as amostras provenientes de 

reservatórios Brasileiros (Bloom e amostra de água) demonstraram presença de 

cianotoxinas. 

       Novos contatos foram realizados com pesquisadores do Instituto de Fisiologia desta 

mesma universidade e um experimento piloto foi iniciado. 

 A descrição de cada técnica utilizada e dos resultados obtidos para cada uma das 

análises constam nos Partes 1, 2, 3, 4 e 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.Sugestões dos benefícios que podem ser auferidos em relação aos objetivos da viagem: 

8. Conclusões/Resultados Alcançados: 



RREELLAATTÓÓRRII

 

 

9.Observações: 

 

 

O tempo dispensado para as análises propostas fo

realizados e a extensão do prazo do doutorado sanduíche para a realização destes novos 

experimentos foi imprescindível.

 

 

Este relatório deverá ser encaminhado ao Setor de Afastamento do País Capes/CGCI 

Cooperação Internacional (cinco) dias úteis, contados da chegada (de acordo com o 

Parágrafo Único do Art. 5º da Portaria 2.016 de 07 de julho de 2004).

 

 

 

Data: 21-01-2010  

 

                                                             

                                                                                            

 

 

  

MMIINNIISSTTÉÉRRIIOO  DDAA  EEDDUUCCAAÇÇÃÃOO  

IIOO  DDEE  VVIIAAGGEEMM  IINNTTEERRNNAACCIIOONN

O tempo dispensado para as análises propostas foi suficiente. Novos contatos foram 

realizados e a extensão do prazo do doutorado sanduíche para a realização destes novos 

experimentos foi imprescindível. 

Este relatório deverá ser encaminhado ao Setor de Afastamento do País Capes/CGCI 

ternacional (cinco) dias úteis, contados da chegada (de acordo com o 

Parágrafo Único do Art. 5º da Portaria 2.016 de 07 de julho de 2004). 

                               

                                                             

                                                                                           Assinatura do bolsista

NNAALL  

i suficiente. Novos contatos foram 

realizados e a extensão do prazo do doutorado sanduíche para a realização destes novos 

Este relatório deverá ser encaminhado ao Setor de Afastamento do País Capes/CGCI – 

ternacional (cinco) dias úteis, contados da chegada (de acordo com o 

 

Assinatura do bolsista 
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PARTE 1 

 

Relação das amostras analisadas  

 

 

As amostras enviadas do Brasil e analisadas neste projeto de Doutorado Sanduíche 

são: 

 

• Amostras liofilizadas de cepas de cianobactérias Brasileiras, isoladas previamente 

durante a primeira etapa do projeto de doutorado no Brasil. E cepas gentilmente cedidas 

pelo Prof. Renato Molica. Todas permanecem em cultivo no Laboratório de Toxinas e 

Produtos Naturais de Algas, na Faculdade de Ciências Farmacêuticas – USP. Onde o 

projeto é desenvolvido. 

 

• Amostras de água e bloom provenientes de reservatórios Brasileiros. Reservatório de 

Salto Grande em Americana/SP- coletas em Outubro de 2006 e Março de 2007. 

Reservatório Billings - Braço de Taquacetuba ( São Paulo/SP) – coleta em Fevereiro de 

2007). Reservatório Governador Bento Munhoz da Rocha Netto, Rio do Foz do Areia, 

no município de Cruz Machado/PR. 

 

• Suplemento alimentar protéico a base de Spirulina sp comercialmente disponíveis no 

mercado Brasileiro. 
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Tabela 1. Relação de cepas de cianobactérias isoladas 

AMOSTRA ORGANISMO 
ITEP A1 Cilindrospermopsis sp 

ITEP 18 C. raciborskii  

ITEP 25 S Anabaena oumiana 

ITEP 26 Anabaena oumiana 

ITEP 28 C. raciborskii (espiralada) 

ITEP 28 MC Microcystis sp 

ITEP 30 C. raciborskii (reta) 

JUCAZ Cilindrospermopsis sp 

LTPNA 01 Microcystis protocystis 

LTPNA 02 Microcystis aeruginosa 

LTPNA 02 CC Microcystis aeruginosa 

LTPNA 03 Microcystis protocystis 

LTPNA 05 -contaminação- 

LTPNA 06 Pseudoanabaena sp 

LTPNA 07 Geitlerinema sp 

LTPNA 08 Microcystis sp 

LTPNA 09 Microcystis sp 

LTPNA 10 Oscillatoria sp 

 

 

Tabela 2. Relação de amostras de água e bloom de reservatórios Brasileiros. 

AMOSTRA OBSERVAÇÃO 
AME 10/2006 

(p1) 
Bloom 

AME 03/2007 
(p1) 

Bloom 

FOZ 01/2007 Bloom 

TAQ 07/2007 Amostra de água 
 

 

Tabela 3. Relação dos suplementos alimentares analisados. 

AMOSTRA ORGANISMO 
Spirulina A Spirulina sp 

Spirulina B Spirulina sp 

Spirulina C Spirulina máxima 

Spirulina D Spirulina máxima 

Spirulina E Spirulina sp 

Spirulina F Spirulina maxima 

Spirulina G Spirulina sp 
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Tabela 4. Informações das amostras de suplemento alimentar. 

 Marca CNPJ REGISTRO MS 
A NATIVE 54.603.618/0001-75 5.0970.0034 
B SCHRAIBER 

(fabricado por 
Ad Oceanum Ind e Com) 

62.134.671/0001-00 
 
03.562.487/0001-94 

6.2358.0038.001-9 
 

C VITALAB 
(Spirulina máxima) 

56.649.953/0001-86 4.8856.0051 

D OITO ERVAS 
(Spirulina máxima) 

- RESOLUÇÃO 23/2000 DA ANVISA 

E CHAMED 04.439.274/0001-32 5.2613.0041.001-5 
F HERBARIUM 

(Spirulina máxima) 
78.950.011/0001-20 4.8697.0030 

G LABORTNATU’S 05.953.916/0001-80 --- 
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Análise de multitoxinas 

 

1. Introdução 

A técnica empregada para análise de várias cianotoxinas numa única corrida 

analítica permite direcionar as demais técnicas utilizadas na melhor investigação e 

observação das variantes presentes nas amostras, bem como a quantificação das 

mesmas. 

 Esta técnica proposta por Hiller et al, permite a detecção  de anatoxina-a, 

cillindrospermopsina, nodularina e 

microcistinas1.(2007)(2007)(2007)(2007)(2007)(2007) 

• Anatoxina-a  

Alcalóide natural de baixo peso molecular. É uma amina secundária bicíclica, 

cuja estrutura é 2-acetil-9-azabicíclica[4.2.1]nos-2ene. Pode ser produzida pelos gêneros 

Anabaena, Oscillatoria, Aphanizomenon and Cylindrospermum 
2. Tem peso molecular 

igual a 165Da. Análogo estrutural da cocaína, sua ação é predominantemente 

neurotóxica, sendo um potente agonista nicotínico pos-sináptico 3,4. 

                                                  
                               Figura 1. Estrutura química da anatoxina-a. 
 

• Cilindrospermopsina  

Alcalóide guanidínico tricíclico, cujo mecanismo tóxico é a citotoxicidade. 

Possui peso molecular de 415 Da,  Produzido principalmente pelas espécies 

Cillindrospermopsis raciborskii, Umezakia natans e Aphanizomenon ovalisporum 
2.  

                                
                     Figura 2. Estrutura química da cillindrospermopsina.  
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• Microcistina – (MC-LA, MC-LW, MC-LF, MC-LR, MC-YR, MC-RR) 

 É um heptapeptídeo cíclico, produzida por diferentes gêneros e espécies de 

cianobactérias, tal como: Microcystis, Anabaena, Oscillatoria, Anabaenopsis, Nostoc, 

Hapalosiphon  (cianobactéria terrestre), Synechocystis e Lyngbya 
5,6. 

 A estrutura básica da microcistina é a sua forma mais comumente encontrada na 

natureza é denominada como: ciclo (D-Ala1-X2-D-MeAsp3-Z4- Adda5-D-Glu6-Mdha7), 

onde D-MeAsp é o ácido D eritro-β-metilaspártico (3), Adda é ácido 3-amino-9-metoxi-

2,6,8-trimetil-10-fenil-4,6dienóico (5) e Mdha é N-metildeidroalanina(3). Os 

aminoácidos das posições 2 e 4 são extremamente variados e isso confere a esta 

molécula grande número de variantes 2. 

 São conhecidas mais de 80 variantes desta molécula e o peso molecular pode 

variar entre 500 a 4000Da 3.  

                   
Figura 3. Estrutura química geral das microcistinas. Principais variantes dessa molécula 
admitem diferentes aminoácidos nas posições 2 (X) e 4 (Y). 
 
Tabela 5. Variantes de microcistina, analisadas por este método. 

Variante Aminoácido X Aminoácido Y 
MC-LA Leucina Alanina 
MC-LW Leucina Triptofano 
MC-LF Leucina Fenilalanina 
MC-LR Leucina Arginina 
MC-YR Tirosina Arginina 
MC-RR Arginina Arginina 

 
• Nodularina  

 É um pentapeptídeo monocílcico, com os dois aminoácios terminais de um 

peptídeo linear sendo condensados de tal modo a formar um composto cíclico. Com 

massa de 824Da, admite algumas variantes naturais e também variantes não toxicas. A 

estrutura geraldesta toxina é: ciclo(D-MeAsp2-L-Arg3-ADDA4-D-glutamato5-Mdhb1), 

onde o Mdhb é o ácido 2-metilamino – 2dehidrobutírico 3. 
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                                    Figura 4. Estrutura química da nodularina. 
 

2. Métodos 

 

2.1 Preparo das amostras: 

 Foram pesados 50mg de cada amostra e adicionado 1mL de solução extratora 

(0,1M ácido acético (1,43mL Ac. Acet/ 500mL H2O): Metanol – (50:50)). Depois de 

homogeneizadas em Vortex® por 15s, foram submetidas a probe ultrassonica por 1min. 

Novamente foram agitadas no Vortex®. Centrifugadas por 10 min a 14.000 rpm. Os 

sobrenadantes foram recolhidos com seringa e agulha e filtrados em filtro Millipore® de 

22µm. Guardados em vials identificados a temperatura de -20ºC até análise. 

 
2.2 Condições cromatográficas:  

 
2.2.1 Fase móvel: 

A – 100mL Solução estoque completar para 1000mL com água.  

B – 100mL solução estoque  completar com 1000mL de Acetonitrila. 

Solução estoque: 53nM Ácido fórmico e 5mM formiato de amônio em água. 

 

2.2.2 Coluna - Phenomenex Polar RP 

 2.2.3. Fluxo - 300µL/min 

 2.2.4. Gradiente de concentração 

 

Tabela 6: Esquema do gradiente de concentração utilizado na corrida analítica 

Minutos Eluente A(%) Eluente B(%) 
0 80 20 
5 70 30 
8 80 20 

25 80 20 
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 2.2.5. Padrões analíticos utilizados: 

 

Tabela 7: Padrões analíticos utilizados nas análises. 

Toxina [M+H]+ Tempo de 
retenção 

Concentração 

Anatoxina - a 166,1 8.73 min 
0,05; 0,1; 0,2; e 0,5ng/mL Cilindrospermopsina 416,1 8.10 min 

Nodularina 825.5 14.6 min 
Microcistina-RR 519,7 13.27 min 0.005; 0.05; 1 e 2ng/mL 
Microcistina-LA 910 14.86 min 0.005; 0.05; 1 e 2ng/mL 
Micorcistina-LF 986,5 17.07 min 0.005; 0.05; 1 e 2ng/mL 
Microcistina-LR 995,5 13.84 min 0.005; 0.05; 1 e 2ng/mL 

Microcisitina-LW 1025,5 16.93 min 0.005; 0.05; 1 e 2ng/mL 
Microcistina-YR 1045,5 13.70 min 0.005; 0.05; 1 e 2ng/mL 
Desmetil MC-RR 512,7 13.40 min * 
Desmetil MC-LR 981,5 13.87 min * 

* Não existe padrão comercial, porém as respectivas massas foram investigadas. 

 

3. Resultados 

Tabela 8: Resultados obtidos para as amostras listadas através desta técnica. 

Amostra Peso (g) Toxina 
ITEP A1 0,0506 - 
ITEP 18 0,1040 - 
ITEP 28 0,0499 - 

ITEP 28 MC 0,0539 - 
ITEP 30 0,0557 - 
JUCAZ 0,0556 - 

AME 10/2006 0,051 DMC-RR, MC-RR, DMC-LR, MC-LR e MC-YR 
AME 03/2007 0,0523 DMC-RR, MC-RR, DMC-LR, MC-LR e MC-YR 
TAQ 07/2007 0,0528 DMC-RR, MC-RR, DMC-LR, MC-LR e MC-YR 
FOZ 01/2007 0,0537 MC-LR 
LTPNA 01 0,0633 - 
LTPNA 02 0,052 DMC-RR, MC-RR, DMC-LR, MC-LF, MC-LR, 

MC-LW e MC-YR 
LTPNA 02 CC 0,0547 DMC-RR, MC-RR, DMC-LR, MC-LF, MC-LR, 

MC-LW e MC-YR 
LTPNA 03 0,0549 - 
LTPNA 05 0,0548 - 
LTPNA 06 0,0512 - 
LTPNA 07 0,0523 - 
LTPNA 08 0,0592 DMC-RR, MC-RR, DMC-LR, MC-LF, MC-LR, 

MC-LW e MC-YR 
LTPNA 09 0,0532 DMC-RR, MC-RR, DMC-LR, MC-LF, MC-LR, 

MC-LW e MC-YR 
LTPNA 10 0,0534 - 

SPIRULINA A 0,0644 - 
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SPIRULINA B 0,0576 - 
SPIRULINA C 0,0660 - 
SPIRULINA D 0,0503 - 
SPIRULINA E 0,0619 - 
SPIRULINA F 0,0582 - 
SPIRULINA G 0,0591 - 

• DMC - (desmetil-microcistina) DMC-RR e DMC-LR ,  
• MC- (Microcistinas) - MC-RR, , MC-LF, MC-LR, MC-LW e MC-YR 

 
Em todas as amostras analisadas não foi detectada a presença de 

cillindrospermopsina, anatoxina-a e nodularina. Nas amostras AME I (10/2006), AMEII 

(03/2007), TAQ(07/2007), LTPNA 02, 02CC, 08 e 09 foram detectadas diferentes 

variantes de microcistinas, que por sua vez foram re-analizados por outra técnica a fim 

de serem quantificadas (Parte 2). 
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PARTE 2 

Análise e quantificação de microcistinas 
 

1. Introdução 
 

As microcistinas constituem uma família de cianotoxinas, que são hepatotóxicas e 

produzidas por diversos gêneros de cianobactérias, como Microcystis, Anabaena, 

Oscillatoria, Anabaenopsis, Nostoc, Hapalosiphon (cianobactéria terrestre), 

Synechocystis e Lyngbya 
1, 2

. 

A primeira microcistina foi isolada em meados de 1978 por Elleman et. al. da 

espécie Microcystis aeruginosa. Descrita como um heptapeptídeo cíclico com massa 

molecular variando entre 800 a 11003. Hoje, porém sabe-se que a massa molecular de 

cada uma das variantes desta molécula pode estar entre 500 e 4000Da 4. A estrutura 

básica da microcistina é a sua forma mais encontrada na natureza e pode ser 

denominada como ciclo (D-Ala1-X2-D-MeAsp3-Z4- Adda5-D-Glu6-Mdha7), Conforme 

figura 2, onde D-MeAsp é o ácido D eritro-beta-metilaspártico (3), Adda é ácido 3-

amino-9-metoxi-2,6,8-trimetil-10-fenil-4,6dienóico (5) e Mdha é N-metildeidroalanina 

(7). Onde X e o Z são L-aminoácidos que podem variar. R1 e R2 são H (hidrogênio) ou 

CH3 (grupamento metil). A estrutura das microcistinas envolve cinco aminoácidos 

praticamente invariáveis, D-alanina(1), ácido D-metilaspártico(3), Adda(3-amino-9-

metoxi-2,6,8-trimetil-10-fenil-4,6dienóico)(5), ácido D-glutâmico (6) e N-

metildeidroalanina (7); e também por dois aminoácidos variáveis (2 e 4) 5(SIVONEN, 

2006)(SIVONEN, 2006)(SIVONEN, 2006)(SIVONEN, 2006)(SIVONEN, 

2006)(SIVONEN, 2006)(SIVONEN, 2006)(SIVONEN, 2006)(SIVONEN, 

2006)(SIVONEN, 2006)[16][16](SIVONEN, 2006)(SIVONEN, 2006) 

           

 Figura 2: A - Esquema da estrutura molecular da microcistina.  
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Existem 77 variantes diferentes de microcistinas isoladas e identificadas. Além 

das variações nos aminoácidos das posições 2 e 4, é bastante comum  a ocorrência 

desmetilações nos aminoácidos das posições 3 e 7, além de outras variações como 

desmetilação ou acetilação no carbono 9 do aminoácido ADDA, substituição do D-

alanina ou metildeidroalanina por D-serina e N-metilserina, respectivamente e outras 

alterações estruturais da molécula6. 

A nominação das variantes é feita acrescentando-se um sulfixo de duas letras que 

correspondem aos aminoácidos das posições 2 e 4. Outras variações estruturais são 

representadas como prefixo. Como exemplo, a variante [D-Asp3,Dha7]MC-RR 

representa desmetilação nas posições 3 e 7 e duas argininas nas posições 2 e 4 7. 

A toxicidade das microcistinas representada em DL50 fica entre 50µg/kg até 1200 

µg/kg, dependendo da variante da molécula. A toxicidade da microcistina-LR pela via 

intraperitoneal é de 50µg/kg em ratos e por via oral é 5000µg/kg a 10000µg/kg 

dependente da espécie de ratos. A toxicidade de outras microcistinas (MC), como MC-

LA, MC-YR, e MC-YM é semelhante à MC-LR, mas outras como a MC–RR por via 

intraperitoneal o DL50 é dez vezes maior que a –LR3. 

A presença do aminoácido Adda é essencial para a expressão da atividade 

biológica dessa cianotoxina. Exceto algumas microcistinas hidrofóbicas, a maioria não 

penetra diretamente a membrana lipídica animal, vegetal ou das bactérias. Sua entrada 

nas células ocorre através dos transportadores de membrana, como exemplo o 

transportador de ácido biliar em hepatócitos. Este é o motivo pelo qual o fígado é o 

órgão primário para exposição e intoxicação por microcistinas 8(KUJBIDA et al., 

2008)(KUJBIDA et al., 2008)(KUJBIDA et al., 2008)(KUJBIDA et al., 

2008)(KUJBIDA et al., 2008)(KUJBIDA et al., 2008)(KUJBIDA et al., 

2008)(KUJBIDA et al., 2008)(KUJBIDA et al., 2008)(KUJBIDA et al., 

2008)[24][24](KUJBIDA et al., 2008)(KUJBIDA et al., 2008) 

O mecanismo de ação da toxina em mamíferos se dá através da ligação covalente 

formada entre o resíduo Mdha da microcistina e a serina/treonina das proteínas 

fosfatases 1 e 2ª. A presença do Adda promove então a inibição da atividade destas 

enzimas. Ocorrem a hiperfosforilação, cuja conseqüência direta é a despolarização de 

filamentos intermediários e microfilamentos dos hepatócitos, que leva a desorganização 

do citoesqueleto, perda da integridade da membrana, dilaceração celular, necrose e 

sangramento intra-hepático, os quais podem levar a morte por choque hemorrágico.  

Outros eventos realcionados são peroxidação lipídica, fragmentação de DNA, estresse 
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oxidativo. A hiperfosforilação também é o mecanismo responsável pela promoção 

tumoral observada em baixas doses de exposição crônica, devido a formação de nódulos 

associados às mudanças morfológicas dos hepatócitos e também a inativação de 

produtos supressores de genes tumorais, como o retinobrlastoma e P53 9. 

 
2. Metodologia 

2.1 Amostras analisadas 

As amostras analisadas na etapa anterior e positivas para microcistinas foram 

submetidas à nova análise com este diferente método. 

 

Tabela 1. Relação das amostras analisadas 

Amostra Descrição 
LTPNA01 Microcystis protocystis 

LTPNA02 Microcystis aeruginosa 

LTPNA02 CC Microcystis aeruginosa 
LTPNA 03 Microcystis protocystis 
LTPNA 06 Pseudoanabaena sp 
LTPNA 08 Microcystis sp 

LTPNA 09 Microcystis sp 

LTPNA 10 Oscillatoria sp 

AME I 2006 Bloom 
AME II 2007 Bloom 

FOZ 2007 Bloom 
TAQ 2007 Amostra de água 

 

2.2 Preparo das amostras 
O preparo das amostras para esta técnica é o mesmo descrito na Parte 1. 

 

2.3. Condições cromatográficas 

2.3.1. Fase móvel: 

A – 100mL Solução estoque completar para 1000mL com água.  

B – 100mL solução estoque  completar com 1000mL de Acetonitrila. 

Solução estoque: 53nM Ácido fórmico e 5mM formiato de amônio em água. 

2.3.2 Coluna – Luna (C18)(2) 

2.3.3. Fluxo - 300µL/min 
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 2.2.4. Padrões analíticos utilizados: 

 

Tabela 2.  Padrões analíticos utilizados nas análises. 

Toxina [M+H]+ Tempo de retenção Concentração 
Microcistina-RR 519,7 8.15 min 0,05; 0,5; 1; 2; 10 e 20ng 
Micorcistina-LF 986,5 14.34 min 0,05; 0,5; 1; 2; 10 e 20ng 
Microcistina-LR 995,5 9.52 min 0,05; 0,5; 1; 2; 10 e 20ng 

Microcisitina-LW 1025,5 14.04 min 0,05; 0,5; 1; 2; 10 e 20ng 
Microcistina-YR 1045,5 9.42 min 0,05; 0,5; 1; 2; 10 e 20ng 

Desmetil MC-RR* 512,7 8.02 min * 
Desmetil MC-LR* 981,5 9.21 min * 
* Não existe padrão comercial, porém as respectivas massas foram analisadas. 

3. Resultados: 

Tabela 4. Resultados das quantificações das amostras 

  Concentração ngMC/mg amostra 

Amostras MC-RR MC-LF MC-LR MC-LW 
MC-
YR 

Desm 
MC-RR 

Desm 
MC-LR 

LTPNA01 - - - - - - - 

LTPNA02 680,48* 13,37 224,70* 10,6 46,58 11,8 13,13 
LTPNA02 

CC 599,47* 18,56 232,68* 20,04 58,24 16,3 15,23 

LTPNA 03 - - - - - - - 

LTPNA 06 - - - - - - - 

LTPNA 08 276,68* 8,02 54,76* 32,15 24,59 5,65 7,53 

LTPNA 09 359,07* 8,08 134,83* 6,98 49,09 12,58 18,55 

LTPNA 10 - - - - - - - 
AME I 
2006 203,07* - 38,94* - 13,72 3,02 1,7 

AME II 
2007  226,79* - 60,85* - 19,65 2,94 6,42 

FOZ 2007 - - 0,56 - - - - 

TAQ 2007 0,4 - 3,34 - 5,6 1,29 5,49 
*Resultado de amostras que foram diluídas para possibilitar a quantificação 
dentro do limite máximo de quantificação 

 

Das amostras analisadas anteriormente, as que demonstraram presença de 

toxinas foram reanalisadas por este método. Assim como as amostras que apresentaram 

picos em tempos de retenção próximos aos picos dos padrões analíticos durante a 

análise de multitoxinas. Este método permitiu a quantificação e caracterização das 

variantes de microcistinas presentes em diferentes amostras, tanto nas cepas isoladas de 

cianobactérias, como nas amostras de Bloom e água de reservatórios brasileiros. 
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As cepas LTPNA 02, LTPNA  02CC, LTPNA  08, LTPNA  09 produzem sete 

variantes diferentes de microcistinas: MC-RR,  MC-LF, MC-LR,  MC-LW, MC-YR, 

desmetilMC-LR e demetilMC-RR. As amostras de bloom (Americana, em ambas datas 

2006 e 2007) e amostra de água do reservatório de Taquacetuba revelaram conter cinco 

variantes de microcistinas: MC-LR, MC-RR, MC-YR e as duas variantes –LR e –RR 

desmetiladas. O material proveniente do reservatório de Foz do Areia também revelou 

apresença de MC-LR. 

Com a análise dos padrões analíticos e a curva de calibração, foi possível 

realizar a quantificação das amostras. 
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PARTE 3 

Análise de BMAA e DAB 

1. Introdução 

 

O ácido β-N-metilamino-L-alanina (BMAA) é um aminoácido não 

proteinogênico, característico por ser neurotóxico. Possui um peso molecular de 

118,13g/mol. Primeiramente isolado de sementes de Cycas circinalis em 1967, foi 

posteriormente encontrado em cepas de cianobactérias, porém esta descoberta tornou-se 

controversa uma vez que muitas outras pesquisas foram realizadas e não se obteve a 

confirmação deste composto nestes organismos1.(KRUEGER et al., 2009)(KRUEGER 

et al., 2009)(KRUEGER et al., 2009)(KRUEGER et al., 2009)(KRUEGER et al., 

2009)(KRUEGER et al., 2009) 

 BMAA forma adutos carbamatos em organismos expostos e age como agonista 

de glutamato em diferentes receptores. Como resultado, eleva os níveis de cálcio 

intracelular em neurônios e induz a interrupção da atividade neuronal por hiper-

excitação. Apesar de possuir características hidrofílicas, cruza a barreira hemato-

encefálica e está envolvido na etiologia do Parkinsonismo e também da esclerose lateral 

amiotrófica1,2. 

O método utilizado, conta com a etapa de hidrólise das amostras, para que possa 

ser também analisada a BMAA ligada à proteína. Esta etapa é feita com a adição de 

ácido clorídrico e aquecimento. 

 

                                        

                                  Figura 1. Estrutura química da BMAA  

  

 DAB é ácido 2,4 diaminobutírico, isômero da BMAA. È uma neurotoxina que 

foi isolada da planta Lathyrus laifolius
2. Este composto foi encontrado em cepas de 

cianobactérias, como Calothrix.  Também está presente em alguns legumes e ligado a 

paredes celulares de bactérias. O efeito neurotóxico deste aminoácido se dá pela 

inibição da absorção do neurotransmissor ácido γ- aminibutírico (GABA) pelos 

neurônios e células da glia1. 
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                                  Figura 2. Estrutura química da DAB (m/z 119,1)  

O fato do BMAA e DAB serem isômero contribuiu para a incerteza nas 

determinações anteriores dessas toxinas em cepas de cianobactérias. Por isso, novos 

métodos mais sensíveis e a utilização de equipamentos e técnicas mais modernas, 

como espectrometria de massas, auxiliarão na confirmação ou não dessas duas 

neurotoxinas em cepas de cianobactérias e outras amostras.  

 

2. Métodos 

2.1 Amostras analisada 

Tabela 1. Relação das amostras analisadas por esta técnica. 

Cepa /  material Organismo / Observação  
ITEP A1 Cilindrospermopsis sp 

ITEP 18 Cilindrospermopsis raciborskii 

ITEP 28 Cilindrospermopsis raciborskii (spiral) 

ITEP 30 Cilindrospermopsis raciborskii (straight) 

JUCAZ Cilindrospermopsis sp 

AME I - 10/2006 Bloom – Americana Reservoir - SP 
AME II - 03/2007 Bloom – Americana Reservoir - SP 

TAQ - 07/2007 Amostra de água – Taquacetuba –SP 
FOZ - 01/2007 Bloom – Foz do Areia - PR 
Spirulina A* Spirulina sp 

Spirulina B* Spirulina sp 

Spirulina C* Spirulina máxima 

Spirulina D* Spirulina máxima 

Spirulina E* Spirulina sp 

Spirulina F* Spirulina maxima 

Spirulina G* Spirulina sp 

LTPNA 01 Microcystis protocystis 

LTPNA 02 Microcystis aeruginosa 

LTPNA 02 CC Microcystis aeruginosa 

LTPNA 03 Microcystis protocystis 

LTPNA 05 - contamination - 

LTPNA 06 Pseudoanabaena sp 

LTPNA 07 Geitlerinema sp 

LTPNA 08 Microcystis sp 

LTPNA 09 Microcystis sp 

LTPNA 10 Oscillatoria sp 
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* Produto disponível comercialmente no mercado brasileiro. 

 

2.2 Protocolo de extração de BMAA livre 

 Cerca de 50mg de cada amostra liofilizada foram pesados e adicionado 1mL de 

Ácido Tricloroacético 0,1M. Homogeneizados em Vortex® por 30s, submetidos a 

probe ultrassônica por 1 min, novamente agitados em Vortex® por 30. Após estes 

procedimentos, as amostras foram submetidas a banho de ultrassom por 15 min. 

Novamente agitadas no Vortex® por 30s. Centrifugadas a 14.000rpm por 10 min. Os 

sobrenadantes foram separados dos pellets com seringa e agulha, e filtrados em filtro 

Millex® 45µm de poro. Os vials foram identificados e mantidos a -20C até análise. 

Os pellets resultantes foram também armazenados a esta temperatura para 

procedimento de extração de BMAA ligada a proteína. 

 

2.3 Protocolo de extração para BMAA ligada a proteína 

 Os pellets obtidos na etapa anterior, foram acondicionados por no mínimo 1h em 

freezer -20oC . Então foram transferir para tubo de vidro cônico. Adicionados 1mL 

de HCl 6M. Homogeneizados em Vortex® por 30s. Estas amostras foram deixadas 

em forno a temperatura de 110ºC por 17h, devidamente tampados. Após o 

resfriamento das amostras, elas foram submetidas a fluxo de nitrogênio gasoso a 

temperatura de 40ºC para secagem. Ao pellet seco, foi adicionado 1mL de metanol 

100%. Foram então, homogeneizadas em Vortex® por 30s. O metanol adicionado foi 

novamente seco em nitrogênio gasoso a temperatura de 40ºC. Após este 

procedimento, foi adicionado 1mL de água ultrapura, homogeneizado em Vortex® 

por 30s. Submetidas a banho de ultrassom por 15 min. Então foram centrifugadas por 

15 min a 3.214 g. O sobrenadante foi separado com seringa e agulha e filtrado em 

filtro Millex ® 45µm de poro. Acondicionadas em vials e mantidas em temperatura 

de -10ºC até análise. 

 

2.4 Condições cromatográficas 

As amostras foram analisadas por cromatografia líquida, bombas LC_10AT, SIL-

10AD VP autoinjetor (Shimadzu, Kyoto, Japão). O espectrometro de massas API365 

operanto no modo turbo íon-spray e ionização a pressão atmosférica. 

 

2.4.1 Coluna: Luna HILIc – Luna C18(2) 
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2.4.2 Fluxo: 1mL por minuto 

2.4.3 Eluentes: 

Eluente A – 2mM formiato de amônio (pH3) em água 

Eluente B – Acetonitrila/água (90/10; v/v) 

 

2.4.4 Gradiente de concentração: 

Tabela 2. Gradiente 1 

Tempo (minutos) Eluente A (%) Eluente B (%) 
0 - 2,5 10 90 
8 - 10 70 30 

11 - 30 10 90 
 

Tabela 3.  Gradiente 2 

Tempo (minutos) Eluente A (%) Eluente B (%) 
0  80 20 
2 - 10 50 50 

11 - 30 20 80 
 

 

2.4.5 Quantificação 

Para a quantificação, padrões analíticos de BMAA e DAB foram utilizados 

nas concentrações de 0,5; 1; 2; 5; 10; 25 e 50ng/mL. 

Esta determinação se dá por comparação das áreas dos picos nas amostras e 

dos padrões analíticos. 

BMAA foi quantificada, utilizando a transição de massa de m/z 119.1>102.1. 

DAB foi quantificada, utilizando a transição de massa de m/z 119.1>101.3. 

 

3. Resultados 
 

Não foi detectada a presença de BMAA em nenhuma das amostras analisadas. 

Por outro lado, alguns picos compatíveis com tempo de retenção de DAB foram 

observados em algumas amostras. Para todas as outras amostras, os resultados foram 

negativos. 
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Tabela 4. Resultados preliminares da presença e quantificação de DAB nos extratos 

das amostras. 

Amostras DAB (ng/mg de amostra liofilizada) 
ITEP 18 1,454* 

AME I-2006 5,665 
AME II - 2007 1,770 

Spirulina A 3,843 
Spirulina B 1,988 
Spirulina C 2,673 
Spirulina D 1,992 
Spirulina E 3,412 
Spirulina F 3,234 
Spirulina G 3,237 

* Abaixo do limite de quantificação 

 

Tabela 5. Resultados preliminares da presença e quantificação de DAB nas 

amostras hidrolisadas. 

Amostras DAB (ng/mg de amostra liofilizada) 
ITEP 18 4,302 

AME I-2006 12,173 
 

Os resultados não são conclusivos e não se pode afirmar a presença de DAB nas 

amostras. O método não se mostrou sensível o suficiente. Os tempos de retenção dos 

picos observados nas amostras foram um pouco diferente dos picos gerados pelos 

padrões analíticos. O que caracteriza a insensibilidade deste método. Foram 

adicionados padrões analíticos a algumas amostras, porém não se confirmou os 

resultados.  

O método deve ser melhorado e as análises refeitas. 

 

4. Referências 
 
1. Kruger, T., Mönch, B., Oppenhäuser, S. Luckas, B. LC-MS/MS determination 
of the isomeric neurotoxins BMAA (beta-N-methylamino-L-alanine) and 
DAB(2,4-diaminobutyric acid) in cyanobacteria and seeds of Cycas revolute and 
Lathyrus latifolius. Toxicon. V.55(2-3) p. 547-557. 2009. 
 
2. Rosén ,J. e Hellenãs, K.E. Determination of the neurotoxin BMAA (β-N-
methylamino-L-alanine) in cycad seed and cyanobacteria by LC-MS/MS (liquid 
chromatography tandem mass spectrometry). Analyst, V. 133(12). P.9. 2008. 
 
3. Moura, S. , Ultramari, M.A., Paula, D.M.L., Yonamine, M. e Pinto, E. 1H 
NMP determination of -N-methylamino-L-alanine (L-BMAA) in environmental 
and biological samples. Toxicon. V.53. p. 5. 2009. 
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PARTE 4 

 

Análise de PSPs – Paralytic Shellfish Poisoning 

 

1. Introdução 

Paralytic Shellfish Poisoning (PSPs) é uma classe de toxinas que possuem uma 

estrutura tricíclica única com anéis de hidropurinas. Todas as toxinas que compõem esta 

classe,compartilham a característica de serem alcalóides carbamatos, podendo ser: 

alcalóides carbamatos não sulfatados – saxitoxinas e neosaxitoxinas, monosulfatados – 

goniautoxinas ou dissulfatados – toxinas-C.  Ainda existem os derivados decarbamoil- 

dc(-),  que podem estar presentes em nas variantes monossulfatadas e não sulfatadas. E 

várias novas toxinas, como Lyngbya-wollei toxins- LWTXs que também fazem parte 

desta classe e foram identificadas em cepas de cianobactérias1.  

O mecanismo de ação desta classe de cianotoxinas é o mesmo para todas as 

variantes. São consideradas neurotoxinas, pois a transmissão nervosa é bloqueada 

quando a toxina se liga ao sítio 1 dos canais de sódio nos neurônios, o que induz a 

paralisia muscular1. 

 Elas são produzidas por diferentes espécies de cianobactérias: Anabaena sp (A. 

circilanis, A. lemmermanie, A. perturbata, A. flos-aquae, A. spiroides,), 

Cillindrospermopsis sp (C. raciborskii), Planktothrix sp, Lyngbya wollei, 

Aphanizomenon flos-aquae and A. isatschenkoi 
2
.  

O valor médio para DL50  para Saxitoxina é de cerca de 263 µg/kg de peso 

corpóreo2.  

 

 

 

Alcalóides carbamatos não sulfatados Saxitoxina (STX)-, Neosax. (NEO),  

Alcalóides carbamatos monossultafatados - Goniautoxina (GTX1 – GTX4),  

Alcalóides carbamatos dissultafatados (C) /Toxina N-sulfocarbamail (B1), 

Derivados decarbamoil - Toxinas decarbamail (dcGTX2,dc GTX3 e dcSTX) 
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Figura 1. Estrutura geral das PSPs1.  

 

 

 Tabela 1. Esquema dos radicais que caracterizam cada variante desta classe de toxinas1. 

           

Toxina Variação química 
R1 R2 R3 R4 R5 

STX H H H CONH2 OH 
GTX2 H H OSO3

- CONH2 OH 
GTX3 H OSO3

- H CONH2 OH 
GTX5 H H H CONHSO3

- OH 
C1 H H OSO3

- CONHSO3
- OH 

C2 H OSO3
- H CONHSO3

- OH 
C3 OH H OSO3

- CONHSO3
- OH 

C4 OH OSO3
- H CONHSO3

- OH 
Neo STX OH H H CONH2 OH 

GTX1 OH H OSO3
- CONH2 OH 

GTX4 OH OSO3
- H CONH2 OH 

GTX6 (B2) OH H H CONHSO3
- OH 

dcSTX H H H H OH 
dcneoSTX OH H H H OH 
dcGTX1 OH H OSO3

- H OH 
dcGTX2 H H OSO3

- H OH 
dcGTX3 H OSO3

- H H OH 
dcGTX4 OH OSO3

- H H OH 
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2. Métodos 3 
 

2.1 Amostras analisadas 
Tabela 2. Relação das amostras analisadas 

Amostras Descrição 
ITEP A1 Cilindrospermopsis sp 

ITEP 18 C. raciborskii  

ITEP 28 C. raciborskii (espiralada) 

ITEP 30 C. raciborskii (reta) 

JUCAZ Cilindrospermopsis sp 

TAQ 07/2007 Amostra de água 
LTPNA 06 Pseudoanabaena sp 
LTPNA 07 Geitlerinema sp 
LTPNA 10 Oscillatoria sp 

Spirulina A* Spirulina sp 

Spirulina B* Spirulina sp 

Spirulina C* Spirulina máxima 

Spirulina D* Spirulina máxima 

Spirulina E* Spirulina sp 

Spirulina F* Spirulina maxima 

Spirulina G* Spirulina sp 

   *Amostras comercialmente disponíveis. 

 

2.2 Extração das amostras 

 Foram pesadas cerca de 50mg das amostras liofilizadas e a elas, adicionadop 

1mL de Ácido tricloroacético 0,1M. Homogeneizadas em Vortex® por 30 s. Na 

sequência, foram submetidas por 1 min a probe ultrassônica. Novamente 

homogeneizadas em Vortex® por 30s. Então foram centrifugadas por 10 min a 

14.000rpm. Os sobrenadantes foram separados com auxilio de seringas e agulhas e 

filtrados em filtro Millex® 45µm de poro. 

 Foi então realizado o processo de hidrólise dessas amostras. Foram separados 

150µL do sobrenadante filtrado anteriormente  em novo vial e a eles adicionados 37µL 

de HCl 1M. Homogeneizados em Vórtex®  por 1 min. Essa solução foi colocada em 

bloco digestor por 90ºC por 15 min. Após resfriarem, foram adicionados 75 µL de 

acetato de sódio 1M. Novamente hjomogeneizados em Vórtex® por 1 min. Os 

respectivos volumes foram colocados em Inserts® e posteriormente analisados em 

HPLC. 

� O tratamento com HCl promove a conversão das toxinas N-sulfocabamoil nas 

correspondentes carbamoil não sulfatadas. 
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2.3 Condições cromatográficas 

Sistema de HPLC com derivatização pós-coluna e detecção por fluorescência 

(Excitação a 330nm e emissão a 350nm). 

 

2.3.1 Fases Móveis: 

• Eluente A: 6mM Acido octanossulfônico Na (2,8116g), 6mM Ácido 

Heptanossulfônico Na (2,6432g), 40mM fosfato de amônio (10,5648g) – Dissolver 

os sais em 1,8L de água MilliQ®. Ajustar pH para 7,00 com ácido fosfórico 

(20%(v/v)). Homogeneizar e colocar no balão volumétrico contendo 15mL de TFH. 

Completar volume para 2L. 

• Eluente B: 6mM Acido octanossulfônico Na (1,6401g), 6mM Ácido 

Heptanossulfônico Na (1,5419g), 40mM fosfato de amônio (6,3389g) – Dissolver 

os sais em 0,9L de água MilliQ®. Ajustar pH para 7,00 com ácido fosfórico 

(20%(v/v)). Homogeneizar e colocar no balão volumétrico contendo 10mL de TFH. 

Completar volume para 1L. 

 

 

2.3.2 Reagentes de pré-derivatização: 

• Reagente 1 - 10 mmol/L ácido perclórico e 550 mmol/L de amônia em água 

(fluxo de 0,3L/min). Pesar 2,28g de Ac. Perclórico e completar para 1L. 

• Reagente 2 - Ácido nítrico -  0,75mol/L em água. Em balão volumétrico com 

um pouco de água MilliQ ®, colocar 50mL de ácido nítrico (65%). Completar 

volume para 1L com água MilliQ®(fluxo de 0,4L/min) 

 

2.4 Coluna: Luna 5u C18. 

 

2.5 Gradiente de concentração: 

Tabela 3: Gradiente de concentração dos eluentes utilizados na corrida analítica. 

Tempo (min) Eluente A (%) Eluente B (%) 
0 100 0 

15 100 0 
16 0 100 
50 0 100 
51 100 0 
72 100 0 
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2.6 Padrões analíticos: 

 

Tabela 4: Padrões analíticos utilizados nestas análises: 

Padrão Tempo de retenção 
(min) 

GTX4 7.967 
GTX1 8.475 

dcGTX2 10 
dcGTX3 12.175 
GTX2 13 
GTX3 14533 
NEO 36.708 

dcSTX 41.550 
STX 42.925 

 

3. Resultados 
 

Tabela 5.  Resultado da quantificação das extrações das amostras. 

 

 

  

 
Quantificação  (ng toxina/mg amostra) 

Cepa/ 
Material 

GTX4 GTX1 dcGTX2 dcGTX3 GTX2 GTX3 NEO dcSTX STX 

ITEP A1 - - - - - - 5,8327 12,662 4,554 
ITEP 18 - - - - - - 18,2086 10,967 6,148 
ITEP 28 - - - - - - 24,7096 16,929 19,80 
ITEP 30 - - - - - - - 0,4216 0,239 
JUCAZ - - - - - - 59,2404 1,0745 5,144 

TAQ 07/2007 - - - - - - - - - 
LTPNA 06 - - - - - - - - - 
LTPNA 07 - - - - - - - - - 
LTPNA 10 - - - - - - - - - 
Spirulina A - - - - - - - - - 
Spirulina B - - - - - - - - - 
Spirulina C - - - - - - - - - 
Spirulina D - - - - - - - - - 
Spirulina E - - - - - - - - - 
Spirulina F - - - - - - - - - 
Spirulina G - - - - - - - - - 



 Doutorado sanduiche - Friedrich-Schiller-University of Jena      227 

 

 

 

 Tabela 6.  Resultado da quantificação das extrações das amostras hidrolisadas. 

 

 

Para todas as amostras, foram realizados os procedimentos de hidrólise do 

extrato. Com a finalidade de aprofundar a investigação em outras possíveis variantes. 

Porém os resultados aqui demonstrados são referentes as amostras nas quais a presença 

da PSPs foi confirmada. Para todas as outras amostras não houve detecção de nenhuma 

variante. 

Foram detectadas e quantificadas variantes de PSPs nas cepas ITEP A1, ITEP 

18, ITEP 28 e JUCAZ . As amostras hidrolizadas não refletem a quantificação das 

variantes, pois neste método, as variantes N sulfocarbamoil são transformadas nas 

correspondentes não sulfatadas, causando desta forma uma extrapolação da 

quantificação dessas. A hidrólise é importante na investigação das variantes 

dissulfatadas, como toxina C1-4 (B1). Nestas amostras, essas toxinas não foram 

encontradas, portanto as quantificações das toxinas presentes nessas amostras são as 

correspondentes na extração sem hidrólise. 

Um segundo método4  foi realizado para as mesmas amostras em outro 

equipamento de HPLC, o que confirmou os resultados obtidos neste primeiro método. A 

finalidade da repetição das análises foi a de confirmar e estender a investigação das 

variantes de PSPs em um equipamento mais sensível. 

  

 
Quantificação  (ng toxina/mg amostra) 

Cepa/ Material GTX4 GTX1 dcGTX2 dcGTX3 GTX2 GTX3 NEO dcSTX STX 
ITEP A1 - - - - - - 4,827 27,338 5,356 
ITEP 18 - - - - - - 16,813 13,381 6,744 
ITEP 28 - - - - - - 19,323 83,071 22,454 
JUCAZ - - - - - - 204,767 49,207 9,119 
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PARTE 5 

 

Experimento de Patch Clamp 

1. Introdução 

 

Muito do que se sabe sobre as propriedades dos canais iônicos nas membranas 

celulares vêm de experimentos usando voltage clamp (grampo de voltagem). Em geral, 

o método permite o fluxo de íons pela membrana celular seja medido como corrente 

elétrica, enquanto a voltagem da membrana é mantida sob controle experimental com 

amplificação de resposta. O método foi primeiramente desenvolvido por Cole (1949) e 

Hodgkin et al (1952) usando o axônio gigante de lulas. Desde então muitas técnicas 

diferentes surgiram e as análises com voltage clamp foram extendidas para uma ampla 

variedade de tecidos1.  

A utilidade da técnica, e do suporte da voltage clamp primeiramente vem do fato 

que permite a separação da membrana iônica e a corrente gerada. E também, porque é 

muito mais fácil obter informações do comportamento dos canais usando medição de 

correntes de uma área da membrana uniforme, com voltagem controlada, do que quando 

a voltagem muda livremente com o tempo e em diferentes regiões da membrana. Isto 

ocorre especialmente com a abertura e fechamento da maioria dos canais iônicos que 

são afetados pelo potencial de membrana1.  

A toxina para este experimento é a anatoxina-a(S), produzida pelas cepas ITEP 

25 e ITEP 26 mantidas em cultivo no banco de cianobactérias do Laboratório de 

Toxinas e Produtos Naturais de Algas da FCF-USP. 

A anatoxina-a(S) é um ester fosfato do ciclo N-hidroxiguanina2. Produzido pelas 

cianobactérias Anabaena flos-aquae e outras espécies deste gênero, como A. 

lemmermannii e A. oumiana. É um alcalóide neurotóxico e blooms foram observados e 

reportados na América do Norte, Europa e Austrália2. 

 A DL50 da anatoxina-a(S) varia entre 20 a 50 µg kg-1 peso corpóreo (i.p. 

camundongos) 3,4(MAHMOOD & CARMICHAEL, 1985; CHORUS & BARTRAM, 

2003)(MAHMOOD & CARMICHAEL, 1985; CHORUS & BARTRAM, 

2003)(MAHMOOD & CARMICHAEL, 1985; CHORUS & BARTRAM, 

2003)(MAHMOOD & CARMICHAEL, 1985; CHORUS & BARTRAM, 
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2003)(MAHMOOD & CARMICHAEL, 1985; CHORUS & BARTRAM, 

2003)(MAHMOOD & CARMICHAEL, 1985; CHORUS & BARTRAM, 2003) 

 O mecanismo de ação desta toxina se dá pela potente e irreversível inibição da 

acetilcolinesterase. É o único organofosforado natural que se conhece até hoje 5. Efeitos 

neurológicos observados em camundongos em doses agudas são fraqueza muscular, 

dispnéia e convulsões precedem a  morte. A morte geralmente ocorre por depressão 

respiratória. Os principais sintomas da intoxicação por anatoxina-a(S) em ratos é a 

intensa salivação, incontinência urinária, convulsão e depressão respiratória. Estes 

sintomas são conseqüência da inibição da acetilcolinesterase periférica, o que demonstra 

a incapacidade da toxina atravessar a barreia hemato encefálica 5. 

                                            

Figura 1. Estrutura química da Anatoxina-a(S) - C7H17N4O4P (MW=252) 

 

2. Métodos 

2.1 Extração da Anatoxina-a(S) 

 Seguindo o método de extração sugerido por Dörr et al, a partir de  material 

liofilizado proveniente de cepas previamente cultivadas e que tiveram sua biomassa 

aumentada, durante o desenvolvimento deste projeto. A  cada 50mg de material 

liofilizado, adicionar 5mL de etanol/ácido acético 0,1M (20:80), sonicar por 1 minuto e 

centrifugar a 5000g por 15 minutos. O sobrenadante é eluido em cartucho C18  para a 

separação fase sólida, previamente condicionado com 5mL de metanol, seguido por 

5mL de etanol/ácido acético 0,1M (20:80) para reter pigmentos. Secar o eluato em 

speed vac 5.  

 

 2.2 Técnica de Patch Clamp. 

 A técnica utilizada é a mesma descrita por Schaible et al. As céluas utilizadas 

foram neurônios de camundongos e ratos 6.  
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 3. Resultados 

 Inúmeras tentativas foram realizadas, porém devido a problemas técnicos com o 

equipamento e a instabilidade das células em culturas não se pode observar nenhum 

efeito da toxina nos canais iônicos das membranas celulares. 

Novos experimentos devem ser realizados nessa nova colaboração do projeto e 

aguardamos alguma resposta da continuação dos experimentos. 

 

4. Referências 

 
1. Halliwell, J.V., et al., Voltage Clmap techniques, in Microeletrode techniques. 
The Plymouth workshop handbook., D.C. OGDEN, Editor. 1994, Company of 
Biologists: Cambridge. 
 
2. van Apeldoorn, M.E., et al., Toxins of cyanobacteria. Mol Nutr Food Res, 2007. 
51(1): p. 7-60. 
 
3. Chorus, I. and J. Bartram, Toxic cyanobacteria in water - a guide to their public 
health consequences, monitoring and management. 3.ed. ed. 2003: Publisher on 
behalf of WHO - World Health Organization. 
 
4. Mahmood, N.A. and W.W. Carmichael, The phamacology of anatoxin-a(S), a 
neurotoxin produced by the freshwater cyanobacterium Anabaena flos-aquae NRC525-
17. Toxicon, 1985. 24(5): p. 10. 
 
5. Dörr, F.A., et al., Methods for detection of anatoxin-a(S) by liquid chromatography 
coupled to electrospray ionization-tandem mass spectrometry. Toxicon, 2009. article in 
press(xxx): p. 7. 
 
6. SCHAIBLE, H.G., et al., Joint pain. Exp. Brain. Research, 2009. 196: p. 9. 
  



 Doutorado sanduiche - Friedrich-Schiller-University of Jena      232 

 

 

5. Conclusão dos trabalhos realizados (Partes 1 a 5) 

 

Nas amostras de cepas de cianobactérias brasileiras, bem como das amostras de 

água e bloom foram identificadas várias cianotoxinas por diferentes métodos.  

É interessante observar que, com exceção das técnicas realizadas para detecção 

da BMAA e DAB os resultados obtidos nessas análises corroboram os resultados 

obtidos pelos métodos descritos no trabalho realizado no Brasil, em nosso laboratório. 

Todas as outras amostra confirmam as toxinas detectadas. 

A detecção de outras variantes de microcistina, além das detectadas nas análises 

realizadas no Brasil foi possível graças a utilização de outros padrões analíticos 

disponíveis no laboratório da Universidade de Jena. 

Também a presença de diferentes toxinas do grupo das saxitoxinas, observadas 

durante as análises do intercâmbio aprofunda mais o conhecimento das cepas 

disponíveis no laboratório. Era sabido, pelas análises realizadas anteriormente que essas 

cepas produziam saxitoxinas, porém o aprofundamento das análises, utilizando outros 

métodos proporcionou a identificação dos grupos de saxitoxinas produzidas por cada 

cepa analisada. 
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Americana) e também de reservatórios Chilenos. Desenvolver métodos analíticos e/ou 

bioquímicos viáveis para a detecção dessas toxinas. Além disso, realizar a identificação dos 

principais genes envolvidos na síntese de toxinas a fim de conhecer o perfil genético das 

cianobactérias sul americanas. 

 

Duração da participação: 04/02/ 20011 a 19/02/2011 
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1. Experimentos desenvolvidos no Chile 

 
1.1 Extração de DNA de cepas de cianobactérias Brasileiras, Chilenas e Argentina 

 

1.2 Reações de PCR (Polymerase chain reaction) dos genes: ITS; mcyE, 16 S; mcy A; mcyB 

and mcy AB. 

 

1.3 Realização de DGGE (Denaturing gradient gel electrophoresis) dos produtos de 

amplificação das reações de PCR dos genes ITS e mcyE . 
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2. Lista de amostras 

 

 

 Amostra Cepa Organismo Toxina 

Chile 

B1 RC-B1 Microcystis sp MC-LR; MC-YR 
B2 RC-B2 Microcystis sp MC-LR; MC-YR 
C1 RC-C1 Anabaena-sp - 
C2 RC-C2 Microcystis sp MC-LR; MC-RR; MC-YR 
C3 RC-C3 Microcystis sp MC-LR; MC-YR 
C4 RC-C4 Microcystis sp MC-LR; MC-RR; MC-YR 
C5 RC-C5 Microcystis sp MC-LR; MC-RR; MC-YR 
C6 RC-C6 Microcystis sp MC-LR; MC-RR; MC-YR 
D2 RC-D2 Microcystis sp MC-LR; MC-YR 
D3 RC-D3 ? - 

Brazil 

L1 LTPNA 01 Microcystis sp - 
L2 LTPNA 02 Microcystis aeruginosa MC-RR, MC-YR e MC-LR,  

dMC-LR, dMC-RR,  
MC-LF and MC-LW 

L3 LTPNA 03 Microcystis sp - 
L6 LTPNA 06 Pseudoanabaena sp (?) - 
L7 LTPNA 07 Pseudoanabaena sp (?) - 
L8 LTPNA 08 Microcystis sp MC-RR, MC-YR e MC-LR, 

dMC-LR, dMC-RR,  
MC-LF and MC-LW 

L9 LTPNA 09 Microcystis sp MC-RR, MC-YR e MC-LR,  
dMC-LR, dMC-RR, 
 MC-LF and MC-LW 

L10 LTPNA 10 Oscillatoria sp - 
L11 LTPNA 11 Microcystis sp MC-RR, MC-YR e MC-LR,  

dMC-LR, dMC-RR, 
 MC-LF and MC-LW 

I 18 ITEP 18 Cilindorspermopsis 
raciborskii 

STX, NeoSTX, dcSTX 

I 18 N3 ITEP 18 N3 Cilindorspermopsis 
raciborskii 

STX, NeoSTX, dcSTX 

I 30 ITEP 30 Cilindorspermopsis 
raciborskii 

- 

Argentina Mc A Argentina Microcystis sp ??? 
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3. Métodos e Resultados: 

 

3.1 Extração de DNA segundo protocolo CTAB 

 

 A extração do DNA das amostras brasileiras seguiu o procedimento do protocolo de 

extração de E. coli modificado pelo Laboratorio de Ecología Microbiana y Toxicología Ambiental 

– PUC – Chile. 

 Foram centrigugados 20mL de cultura em etapa exponencial de crescimento, a 7500 

rpm durante 8 min. O material resultante da centrifugação foi ressuspenso com 1 mL de água 

bidestilada estéril e centrifugado novamente por 1400 rpm  durante 20 min. O sobrenadante foi 

descartado. 

 As células foram rompidas por uma sequência de congelamento e resfriamento. Ao 

material celular foram adicionados 567 µL de TE 1X / NaCl 0,15M e 30 µL de SDS 10% e 3 µL 

de proteinase K 20 mg/mL, centrifugado por 15 s. e incubado em 37ºC por 1 h. Foram então 

adicionados 750 µL de fenol:clorofórmio:álcool isopropílico (25:24:1) e agitado no vortex por 

20s. Novamente centrifugado por 5 min a 8000 rpm.  O sobrenadante foi transferido para um 

novo tubo esterilizado e a ele adicionado 750 µL de clorofórmio:álcool isoamílico (24:1), agitado 

no vórtex por 20s e centrifugado por 5 min a 8000 rpm. O sobrenadante desta etapa foi 

transferido para um novo tubo esterilizado. À este sobrenadante foram adicionados 450µL de 

isopropanol, delicadamente homogeneizado e deixado em repouso para precipitar por 15 min a 

-20ºC. Depois deste tempo o tubo foi centrifugado a 13600 rpm a 5ºC por 40 min. Desprezou-

se o isopropanol e o tubo foi vertido em papel absorvente. O excedente de isopropanol foi seco 

em speed vac – centrifugação a vácuo em 37ºC por 20 min. O material restante no tubo foi 

hidratado com 50 µL de água bidestilada e permaneceu em banho maria por 20 min a 45ºC. 

 Este produto, que corresponde ao DNA extraído foi colocado em gel de agarose 1% em 

TAE, para atestar a presença e qualidade do DNA. 



 

 

3.1.1 Qualidade e integridade do DNA isolado

 

 Foi preparado gel de agarose 1% em TAE. 3 µL amostra com 1 µL de tampão ladder foi 

colocada em cada poço. O gel foi submeti

eletroforese, submerso em TAE. 

 Para visualização das bandas no transiluminador, foi preparado corante Red Gel 1X 

(100 mL H20 + 10 µL corante Red Gel), colocado num recepiente plástico e coberto com papel 

alumínio. Este recipiente permaneceu sobre delicada agitação por 12 minutos. Após isso, o gel 

foi observado no transiluminador.

   

Figura 1: Gel de agarose 1% com  o DNA das amostras brasileiras.
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3.1.1 Qualidade e integridade do DNA isolado 

Foi preparado gel de agarose 1% em TAE. 3 µL amostra com 1 µL de tampão ladder foi 

colocada em cada poço. O gel foi submetido à corrente de 100 V por 25 min em cuba de 

eletroforese, submerso em TAE.  

Para visualização das bandas no transiluminador, foi preparado corante Red Gel 1X 

(100 mL H20 + 10 µL corante Red Gel), colocado num recepiente plástico e coberto com papel 

nio. Este recipiente permaneceu sobre delicada agitação por 12 minutos. Após isso, o gel 

foi observado no transiluminador. 

 

Figura 1: Gel de agarose 1% com  o DNA das amostras brasileiras. 
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Foi preparado gel de agarose 1% em TAE. 3 µL amostra com 1 µL de tampão ladder foi 

do à corrente de 100 V por 25 min em cuba de 

Para visualização das bandas no transiluminador, foi preparado corante Red Gel 1X 

(100 mL H20 + 10 µL corante Red Gel), colocado num recepiente plástico e coberto com papel 

nio. Este recipiente permaneceu sobre delicada agitação por 12 minutos. Após isso, o gel 
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3.2 PCRs 

3.2.1 Reação de PCR – ITS1 

• Primers de ITS 

Amplicon com tamanho bastante variável, porém cerca de 550pb. 

Primer Sequência 
CSI F GC 5’-GYC ACGCCC GAA GTC RTT AC-3’* 
340 R 5’-CTA ACC ACC TGA GCT AAT-3’ 

* seguido de uma sequência de 40 nucleotídeos GC que servirão de grampo para 
reações de DGGE.  
 

• PCR 

Reagente MIX (24,5 rx) 1 RX 

Buffer 10x 73,5 3 
MgCl2  2M 29,4 1,2 
dNTPS 36,75 1,5 
Primer F 36,75 1,5 
Primer R 36,75 1,5 
TAQ 5,88 0,24 
H2O 491,47 20,06 

 
• Parâmetros da PCR – ITS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temperatura (ºC) Tempo Ciclos 

94 5 min 1 
94 1 min 

2 60 1 min 
72 40 s 
94 1 min 

2 59 1 min 
72 40 s 
94 1 min 

2 58 1 min 
72 40 s 
94 1 min 

2 57 1 min 
72 40 s 
94 1 min 

2 56 1 min 
72 40 s 
94 1 min 

2 55 1 min 
72 40 s 
94 1 min 

2 54 1 min 
72 40 s 
94 1 min 

2 53 1 min 
72 40 s 
94 1 min 

2 52 1 min 

72 40 s 
52 1 min 12 
72 10 min  1 



 

 

 

• Gel de Agarose 

 Gel de agarose 2%. 90 V e 30 min. Corado em solução de Red Gel por 15 min sob 

agitação.(Ladder 100bp; 5 

 

• Resultados: 

 Os fragmentos esperados

mostram em uma banda, enquanto os ITS de 

mais bandas. Como podem ser vistos no gel abaixo. Controle negativo não amplificou. As 

amostras B2 e L7 não amplific

 

Figura2: Gel de agarose 2% dos produtos de PCR com iniciadores do gene ITS.
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Gel de Agarose  

Gel de agarose 2%. 90 V e 30 min. Corado em solução de Red Gel por 15 min sob 

agitação.(Ladder 100bp; 5 µL amostra + 1 µL de tampão DNA Ladder) 

Resultados:  

Os fragmentos esperados forma amplificados e visíveis. Os ITS de Microcystis sp

mostram em uma banda, enquanto os ITS de Anabaena sp e Oscilatoria sp

mais bandas. Como podem ser vistos no gel abaixo. Controle negativo não amplificou. As 

amostras B2 e L7 não amplificaram. 

Figura2: Gel de agarose 2% dos produtos de PCR com iniciadores do gene ITS.
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Gel de agarose 2%. 90 V e 30 min. Corado em solução de Red Gel por 15 min sob 

Microcystis sp se 

Oscilatoria sp, com 2 ou 

mais bandas. Como podem ser vistos no gel abaixo. Controle negativo não amplificou. As 

 

Figura2: Gel de agarose 2% dos produtos de PCR com iniciadores do gene ITS. 



Programa de Cooperação Internacional CNPq / CONICYT  242 

 

 

3.2.2 Reação de PCR – mcyE
2, 3 

• Primers de mcy E 

HEP – Domínio aminotransferase - amplicon de 472 pb 

Primer Sequência 
HEP F GC* 5’-TTTGGGGTTAACTTTTTTGGGCATAGTC-3’ 
HEP R 5’-AATTCTTGAGGCTGTAAATCGGGTTT-3’ 

* seguido de uma sequência de 40 nucleotídeos GC que servirão de grampo para 
reações de DGGE.  

 

• PCR 

 

 

• Parâmetros PCR 

Temperatura (ºC) Tempo Ciclos 
94 2 min 1 
92 50 s 

35 52 1 min 
72 1 min 
72 10 min 1 
4 ∞ HOLD 

 

• Gel de Agarose  

Gel de agarose 2% 90 V e 30 min. Corado em solução de Red Gel por 15 min sob 

agitação. (Ladder 100bp; 5 µL amostra + 1 µL de tampão DNA Ladder).  

 

• Resultados:  

•  

 Pode ser visto a amplificação dos fragmentos do gene mcyE nas amostras B1, B2, C1, 

C2, C3, C4, C5, C6, D2, D3. Também nas amostras L2, L6 (não esperado), L8, L9 e L11. 

Também na amostra Mcy 2 Argentina. A amplificação da amostra L6 provavelmente é 

proveniente de uma contaminação da amostra com material de Microcystis sp. As amostras 

LTPNA que não amplificaram, realmente não são produtoras de microcistinas e a observação 

destes resultados corrobora as análises de toxina e mostram que as cepas estão bem isoladas. 

O gel de agarose pode ser visto na figura 3.  

Reagente MIX (24,5 rx) 1 RX 

Buffer 10x 73,5 3 

MgCl2 1,5M 22,05 0,9 

dNTPS 36,75 1,5 

Primer F 36,75 1,5 

Primer R 36,75 1,5 

TAQ 5,88 0,24 

H2O 513,52 20,96 



 

 

  

Figura 3: Gel de agarose 2% dos produtos de PCR com iniciadores do gene 

 . 

3.2.3 Reação de PCR – 16S 

• Primers de 16s

Primer 
CYA 781 a 
CYA 781 b 
CYA 106 F GC 
- 

• PCR 

Reagente MIX (19,5 rx)
Buffer 10x 
MgCl2 1,5M 
dNTPS 
Primer 1 
Primer 2 

Primer 3 
TAQ 
H2O 

 
• Parâmetros PCR

Temperatura (ºC)

• Gel de agarose:

2%; 90V, 30 min – corar em solução de Red Gel por 15 min sob agitação.

(3 µL de Ladder 100bp; 5 
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de agarose 2% dos produtos de PCR com iniciadores do gene mcyE

16S 2,4 

de 16s 

Sequência 
5’-GACTACTGGGGTATCTAATCCCATT-3’ 
5’-GACTACAGGGGTATCTAATCCCTTT-3’ 
5’-CGGACGGGTGAGTAACGCGTGA-3’ 

MIX (19,5 rx) 1 RX 
58,5 3 
17,55 0,9 
29,25 1,5 
29,25 1,5 
29,25 1,5 

29,25 1,5 
4,68 0,24 

397,02 20,36 

Parâmetros PCR 

Temperatura (ºC) Tempo Ciclos 
94 5 min 1 
92 1 min 

35 52 1 min 
72 1 min 
72 10 min 1 
4 ∞ HOLD 

 

Gel de agarose: 

corar em solução de Red Gel por 15 min sob agitação.

(3 µL de Ladder 100bp; 5 µL amostra + 1 µgota de tampão DNA Ladder) 
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mcyE. 

 
 

corar em solução de Red Gel por 15 min sob agitação. 

 



 

 

 

• Resultados: 

 As amplificações foram visíveis 

novo PCR foi realizado, usando como parâmetros do termociclador o Touch Down (conforme 

descrito na sequência). O gel referente às reações pode ser visto abaixo, na figura 4. 

 A intenção deste experimen

de obter produto para um experimento DGGE. Um DGGE destes produtos foi realizado, porém 

o gel demonstrou bandas disformes não condizentes com os produtos esperados, por isso 

esses resultados não foram incluídos neste anexo. Infelizmente, por falta de tempo hábil, não 

foi possível repetir estes experimentos.

 

Figura 4: Gel de agarose 2% dos produtos de PCR com iniciadores do gene 

 

 3.2.4. PCR 16s – touch Down para amostra LTPNA 02 

• Primers de 16s 

• PCR – mesma descrita anteriormente

• Parâmetros PCR

 

 

 

 

 

 

 

• Amostras: 

LTPNA 02 – 3 concentrações: (A)1µL (dil 1µL DNA : 9 µL água); (B) 1 µL e (C) 2µL.

• Gel de agarose:

Gel de agarose 2%; 90V, 30 min

agitação.(3 µL de Ladder 100bp; 5 

 

Temperatura (ºC)

A temperatura de anelamento diminui 1ºC a 
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As amplificações foram visíveis após corar o gel. A amostra LTPNA 02 não amplificou e 

novo PCR foi realizado, usando como parâmetros do termociclador o Touch Down (conforme 

descrito na sequência). O gel referente às reações pode ser visto abaixo, na figura 4. 

A intenção deste experimento foi amplificar a sequência 16S rRNA das amostras a fim 

de obter produto para um experimento DGGE. Um DGGE destes produtos foi realizado, porém 

o gel demonstrou bandas disformes não condizentes com os produtos esperados, por isso 

am incluídos neste anexo. Infelizmente, por falta de tempo hábil, não 

foi possível repetir estes experimentos. 

Gel de agarose 2% dos produtos de PCR com iniciadores do gene 16S rRNA.

touch Down para amostra LTPNA 02  

de 16s – mesmos descritos anteriormente 

mesma descrita anteriormente 

Parâmetros PCR 

3 concentrações: (A)1µL (dil 1µL DNA : 9 µL água); (B) 1 µL e (C) 2µL.

Gel de agarose: 

Gel de agarose 2%; 90V, 30 min – corar em solução de Red Gel por 15 min sob 

Ladder 100bp; 5 µL amostra + 1 µgota de tampão DNA Ladder).

 

Temperatura (ºC) Tempo Ciclos 
94 5 min 1 
94 1 min 

2 60 1 min 
72 50 s 

A temperatura de anelamento diminui 1ºC a 
cada 2 ciclos até 52ºC 

72 50 s 
12 94 1 min 

52 1 min 
72 50 s  

1 52 1 min 
72 10 min  
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após corar o gel. A amostra LTPNA 02 não amplificou e 

novo PCR foi realizado, usando como parâmetros do termociclador o Touch Down (conforme 

descrito na sequência). O gel referente às reações pode ser visto abaixo, na figura 4.  

to foi amplificar a sequência 16S rRNA das amostras a fim 

de obter produto para um experimento DGGE. Um DGGE destes produtos foi realizado, porém 

o gel demonstrou bandas disformes não condizentes com os produtos esperados, por isso 

am incluídos neste anexo. Infelizmente, por falta de tempo hábil, não 

 

16S rRNA. 

3 concentrações: (A)1µL (dil 1µL DNA : 9 µL água); (B) 1 µL e (C) 2µL. 

corar em solução de Red Gel por 15 min sob 

µL amostra + 1 µgota de tampão DNA Ladder). 



 

 

 

• Resultados: 

 Houve amplificação na amostra mais diluída. Demonstra que o excesso de DNA pode 

inibir a reação de amplificação em alguma de suas etapas. O gel pode ser visualizado a seguir:

Figura 4: Gel de agarose 2% dos produtos de PCR da amostra LTPNA 02 em diferentes 

diluições com iniciadores do gene 
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Houve amplificação na amostra mais diluída. Demonstra que o excesso de DNA pode 

inibir a reação de amplificação em alguma de suas etapas. O gel pode ser visualizado a seguir:

 

Gel de agarose 2% dos produtos de PCR da amostra LTPNA 02 em diferentes 

diluições com iniciadores do gene 16S rRNA. 
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Houve amplificação na amostra mais diluída. Demonstra que o excesso de DNA pode 

inibir a reação de amplificação em alguma de suas etapas. O gel pode ser visualizado a seguir: 

Gel de agarose 2% dos produtos de PCR da amostra LTPNA 02 em diferentes 



 

 

3.2.4 Reação de PCR – mcyA

• Primers de mcy A

Amplicon de 300 pb

Primer 
mcy A cd 1 F 
mcy A cd 1 R 

 

• PCR 

 

• Parâmetros PCR

Temperatura (ºC)
95 
95 
50 
72 
72 
4 

 
• Gel de Agarose:

 Gel de agarose 2% - 90 V e 30 min. Corado em solução de Red Gel por 15 min sob 

agitação. (Ladder 100bp; 5 

 

• Resultados:  
 A visualização dos fragmentos amplificados ficou um pouco comprometida na foto 

deste gel, demonstrado na figura 6. A observação do gel no transiluminador permitiu a 

identificação do produto de amplificação nas amostras L2, L6, L8, L9, L11 e C6. Com exceção 

da L6, todas as outras são produtoras de microcistinas, o que possivelmente confirma a 

presença deste fragmento do gene 

Figura 5: Gel de agarose 2% dos produtos de PCR com iniciadores do gene 

Reagente MIX (15,8 rx)
Buffer 10x 
MgCl2 1,5M 
dNTPS 
Primer F 
Primer R 
TAQ 
H2O 
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mcyA
5 

mcy A 

Amplicon de 300 pb 

Sequência 
 5’- AAAATTAAAAGCCGTATCAAA-3’ 
 5’- AAAAGTGTTTTATTAGCGGCTCAT-3’ 

 

Parâmetros PCR 

Temperatura (ºC) Tempo Ciclos
5 min 1
1 min 

301 min 
1 min 
10 min 1
∞ HOLD

Gel de Agarose: 

90 V e 30 min. Corado em solução de Red Gel por 15 min sob 

(Ladder 100bp; 5 µL amostra + 1 µgota de tampão DNA Ladder)

 
lização dos fragmentos amplificados ficou um pouco comprometida na foto 

deste gel, demonstrado na figura 6. A observação do gel no transiluminador permitiu a 

identificação do produto de amplificação nas amostras L2, L6, L8, L9, L11 e C6. Com exceção 

todas as outras são produtoras de microcistinas, o que possivelmente confirma a 

presença deste fragmento do gene mcyA. 

Gel de agarose 2% dos produtos de PCR com iniciadores do gene mcyA

MIX (15,8 rx) 1 RX 
47,4 3 

14,22 0,9 
23,7 1,5 
23,7 1,5 
23,7 1,5 

3,792 0,24 
331,168 20,96 
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Ciclos 
1 

30 

1 
HOLD 

90 V e 30 min. Corado em solução de Red Gel por 15 min sob 

µL amostra + 1 µgota de tampão DNA Ladder) 

lização dos fragmentos amplificados ficou um pouco comprometida na foto 

deste gel, demonstrado na figura 6. A observação do gel no transiluminador permitiu a 

identificação do produto de amplificação nas amostras L2, L6, L8, L9, L11 e C6. Com exceção 

todas as outras são produtoras de microcistinas, o que possivelmente confirma a 

 

mcyA. 



 

 

3.2.5 Reação de PCR – mcyB

• Primers de mcy B

Amplicon de 955 pb

Primer 
2156 F 5’-
311 R 5’-

 

• PCR 

 

• Parâmetros PCR

Temperatura (ºC)
95 
95 
50 
72 
72 
4 

 

• Gel de Agarose:

 Gel de agarose 2%. 90 V e 30 min. Corado em solução de Red Gel por 15 min sob 

agitação. (Ladder 100bp; 5 

 

• Resultados: 
 As amostras LTPNA 02, 06, 08, 09 e 11, mc Arg e C6 demonstram claramen

desta parte do gene. As bandas respectivas podem ser vistas no gel abaixo:

Figura 5: Gel de agarose 2% dos produtos de PCR com iniciadores do gene 

Reagente MIX (15,8 rx)

Buffer 10x 
MgCl2 1,5M 
dNTPS 
Primer F 
Primer R 
TAQ 
H2O 
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mcyB
5 

mcy B 

e 955 pb 

Sequência 
-ATCACTTCAATCTAACGACT-3’ 
- AGTTGCTGCTGTAAGAAA-3’ 

 

Parâmetros PCR 

Temperatura (ºC) Tempo Ciclos
5 min 1
1 min 

301 min 
1 min 
10 min 1
∞ HOLD

Gel de Agarose: 

Gel de agarose 2%. 90 V e 30 min. Corado em solução de Red Gel por 15 min sob 

(Ladder 100bp; 5 µL amostra + 1 µL de tampão DNA Ladder). 

 
As amostras LTPNA 02, 06, 08, 09 e 11, mc Arg e C6 demonstram claramen

desta parte do gene. As bandas respectivas podem ser vistas no gel abaixo: 

Gel de agarose 2% dos produtos de PCR com iniciadores do gene mcyB.

MIX (15,8 rx) 1 RX 

47,4 3 
14,22 0,9 
23,7 1,5 
23,7 1,5 
23,7 1,5 

3,792 0,24 
331,168 20,96 
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Ciclos 
1 

30 

1 
HOLD 

Gel de agarose 2%. 90 V e 30 min. Corado em solução de Red Gel por 15 min sob 

 

As amostras LTPNA 02, 06, 08, 09 e 11, mc Arg e C6 demonstram claramente a presença 

 

mcyB. 



 

 

      3.2.6 Reação de PCR – mcyAB

• Primers de mcy AB

Amplicon de 541 pb

Primer 
135 F 5’-
676 R 5’-

 

• PCR 

 

• Parâmetros PCR

Temperatura (ºC)
95 
95 
50 
72 
72 
4 

 

• Gel de Agarose:

 Gel de agarose 2% - 90 V e 30 min. Corado em solução de Red Gel por 15 min sob 

agitação. (Ladder 100bp; 5 

 

• Resultados: 

 As cepas LTPNA 08,09 e 11, bem como a C6 apresentam este fragmento de gene. 

Como pode ser visto no gel abaixo:

Figura 5: Gel de agarose 2% dos produtos de PCR com iniciadores do gene 

Reagente MIX (15,8 rx)
Buffer 10x 
MgCl2 1,5M 
dNTPS 
Primer F 
Primer R 
TAQ 
H2O 
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mcyAB
5 

mcy AB 

Amplicon de 541 pb 

Sequência 
- GACTTATAGCCATCTCATCT-3’ 
- TTGACGCTCTGTTTGTAA-3’ 

 

Parâmetros PCR 

mperatura (ºC) Tempo Ciclos
5 min 1
1 min 

301 min 
1 min 
10 min 1
∞ HOLD

Gel de Agarose: 

90 V e 30 min. Corado em solução de Red Gel por 15 min sob 

(Ladder 100bp; 5 µL amostra + 1 µL de tampão DNA Ladder) 

 

As cepas LTPNA 08,09 e 11, bem como a C6 apresentam este fragmento de gene. 

Como pode ser visto no gel abaixo: 

Gel de agarose 2% dos produtos de PCR com iniciadores do gene mcyab.

MIX (15,8 rx) 1 RX 
47,4 3 

14,22 0,9 
23,7 1,5 
23,7 1,5 
23,7 1,5 

3,792 0,24 
331,168 20,96 
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Ciclos 
1 

30 

1 
HOLD 

90 V e 30 min. Corado em solução de Red Gel por 15 min sob 

 

As cepas LTPNA 08,09 e 11, bem como a C6 apresentam este fragmento de gene. 

 

mcyab.
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 3.3 DGGE 

 Denaturing gradient gel electrophoresis (DGGE) é um método de caracterização 

molecular, como uma impressão digital única da amostra. Este método separa os produtos de 

DNA provenientes de uma reação de polimerase em cadeia (PCR – Polymerase chain 

reaction)6,7.  

 O DGGE é um método mais descritivo que o PCR, pois separa os produtos de PCR 

baseado nas diferenças das sequências amplificadas, resultantes de uma denaturação 

diferencial, característica do DNA analisado. Durante a DGGE, os produtos de PCR enfrentam 

concentrações crescentes de denaturantes químicos enquanto migram através do gel de 

poliacrilamida. Quando encontram o limite da concentração do denaturante, os domínios mais 

fracos da dupla fita do produto da PCR começarão denaturar enquanto o tempo de migração 

diminui drasticamente. Sequências diferentes de DNA (de cepas diferentes) irão denaturar a 

concentrações de denaturação também diferentes, resultando num padrão de bandas distinto. 

Uma vez gerado este padrão, as impressões digitais estabelecidas podem formar uma base de 

dados que determina as diferenças nas estruturas dos DNA entre ambientes diferentes ou 

tratamento diferentes. Além disso, a quantidade de primers de PCR disponíveis podem ser 

usadas para investigar relações filogenéticas ou alvos específicos como patógenos ou 

xenobióticos6,7. 

 

3.3.1 Preparo das soluções denaturantes e do gel de acrilamida. 

 

• Solução 0% denaturante: 20 mL Acrilamida (30% acrilamida/Bis 37,5/1), 5 mL 20X TAE, 

75 mL água. 

• Solução 80% denaturante: 20 mL Acrilamida (30% acrilamida/Bis 37,5/1), 5 mL 20X TAE, 

33,6g urea, 32 mL formamide deionizada, QSP 100mL água (Colocar 10mL de água antes 

dos outros reagentes). 

 As soluções foram filtradas em filtros estéreis de 20µm de poro, para eliminar os 

cristais de uréia. 

 

 3.3.2 Preparo do gel para as PCR ITS e PCR mcyE 

 

Para ITS ( ̴ 550 pb) – Gradiente de denaturante – 40% a 60% 

Para mcy B ( ̴ 472 pb) – Gradiente de denaturante – 45% – 75% 

 

•  Corrida em cuba específica: 60ºC ; 75V ; 16h 
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ITS High (60%) Low (40%) Topo (0%) 
80% denaturante 9 mL 6 mL - 
0% denaturante 3mL 6 mL 15 mL 

TEMED 12 µL 12 µL 15 µL 
APS 60 µL 60 µL 75 µL 

 

 

Mcy E High (75%) Low (45%) Topo (0%) 
80% denaturante 10,38 mL 6,75 mL - 
0% denaturante 2,65mL 5,25 mL 15 mL 

TEMED 12 µL 12 µL 15 µL 
APS 60 µL 60 µL 75 µL 

 

 O gel foi preparado instantaneamente ao se adicionar o APS, que solidifica a 

acrilamida. O TEMED age como catalisador dessa reação. Para formar o gel gradiente usou-se 

agitador magnético no misturador dos denaturantes e bomba peristáltica para permitir o 

preenchimento das câmaras entre placas de vidro especial. 

  Depois de se preparar o gel as quantidades de produto resultantes da PCR foram 

calculadas para não sobrecarregar o gel. No ladder, a banda relativa a 500pb equivale a 

57,5ng. Foram adicionados a 5 µL de buffer de carga para gel de acrilamida, os seguintes 

volumes das reações de PCR respectivamente: 

 

ITS PCR 
 

RC C1  5 µL  LTPNA 03 20 µL 
RC C2 7 µL  LTPNA 06 20 µL 
RC C3 20 µL  LTPNA 08 20 µL 
RC C4 10 µL  LTPNA 09 20 µL 
RC C5 20 µL  LTPNA 10 20 µL 
RC C6 10 µL  LTPNA 11 20 µL 
RC D2 10 µL  ITEP 18 20 µL 
RC D3 7 µL  ITEP 18 N3 20 µL 
LTPNA 01 10 µL  ITEP 30 20 µL 
LTPNA 02 20 µL  MCY Argentina 20 µL 

* Ladder de 1Kb 

 

 O gel foi retirado da câmara e corado com Syber Gold, colocado no transiluminador e 

as bandas formadas foram comparadas. As bandas são cortadas e colocadas em 20 µL de 

água para PCR. Para serem enviadas ao serviço de seqüenciamento. 

 

MCY E PCR 
 

RC B1 20 µL  
RC C1 20µL  
RC C3 20 µL  
RC C4 20 µL  

LTPNA 02 20 µL  
LTPNA 06 20 µL  
LTPNA 08 10 µL  
LTPNA 09 10 µL  
LTPNA 11 10 µL  
MCY 2 Arg 20 µL  

 



 

 

 3.4 Resultados 

3.4.2 ITS 

 

Figura 6: gel de acrilamida com os produtos de reação da PCR com iniciadores do gene ITS.

 

 Neste experimento foi possível perceber visualmente que algumas cepas são muito 

semelhantes. Para este gene o produto de amplificação da cepa da Argentina é bastante 

similar às cepas brasileiras LTPNA 01 e 03, que não são produtoras de microcistinas. O 

fragmento observado tabém é muito parecido com a cepa Chilenas C1, uma 

 Também há similaridade entre as cepas Brasileiras produtoras de microcistinas 

(LTPNA 02, 08, 09 e 11). As cepas Cillindrospermopsis sp (ITEP 18, 18N3 

saxitoxina) parecem ser o mesmo organismo, porém diferentes da outra cepa 

Cillindrospermopsis sp, ITEP 30, que não é produtora de toxinas.

 Para confirmar estes resultados e obter uma precisão na comparação das sequências, 

algumas bandas formadas neste gel foram enviadas

.
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Figura 6: gel de acrilamida com os produtos de reação da PCR com iniciadores do gene ITS. 

xperimento foi possível perceber visualmente que algumas cepas são muito 

semelhantes. Para este gene o produto de amplificação da cepa da Argentina é bastante 

similar às cepas brasileiras LTPNA 01 e 03, que não são produtoras de microcistinas. O 

Anabaena sp. 

Também há similaridade entre as cepas Brasileiras produtoras de microcistinas 

(LTPNA 02, 08, 09 e 11). As cepas Cillindrospermopsis sp (ITEP 18, 18N3 – produtoras de 

ecem ser o mesmo organismo, porém diferentes da outra cepa 

Para confirmar estes resultados e obter uma precisão na comparação das sequências, 

para serviços de seqüenciamento 



 

 

 

 3.4.3 mcyE 

  

Figura 7: DGGE em gel de acrilamida com os produtos de reação da PCR com iniciadores do 

gene mcyE. 

 

 Este gel com gradient denaturante em acrilamida mostra que a amplificação dos 

produtos de PCR do gene 

Brasileiras produtoras de microcistinas (LTPNA02, 08, 09 e 11).

 A mesma similaridade é vista nas cepas Chilenas produtoras de microcystinas (RC

RC-C1 e RC-C3). Para este gene, a cepa argentina parec

Chile. 

 É possível que o DNA da cepa LTPNA 06 esteja contaminado. É uma cepa de 

Pseudoanabaena sp que já foi testada várias vezes para diversas toxinas e nunca foi 

produtora. 

 Para confirmar a similaridade dos produtos d

enviadas para seqüenciamento.
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Figura 7: DGGE em gel de acrilamida com os produtos de reação da PCR com iniciadores do 

Este gel com gradient denaturante em acrilamida mostra que a amplificação dos 

mcyE com uma calda CG são do mesmo tamanho nas cepas 

Brasileiras produtoras de microcistinas (LTPNA02, 08, 09 e 11). 

A mesma similaridade é vista nas cepas Chilenas produtoras de microcystinas (RC

C3). Para este gene, a cepa argentina parece ser mais parecida com as cepas do 

É possível que o DNA da cepa LTPNA 06 esteja contaminado. É uma cepa de 

que já foi testada várias vezes para diversas toxinas e nunca foi 

Para confirmar a similaridade dos produtos de amplificação, algumas bandas foram 

enviadas para seqüenciamento. 
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A mesma similaridade é vista nas cepas Chilenas produtoras de microcystinas (RC-B1, 

e ser mais parecida com as cepas do 

É possível que o DNA da cepa LTPNA 06 esteja contaminado. É uma cepa de 

que já foi testada várias vezes para diversas toxinas e nunca foi 

e amplificação, algumas bandas foram 
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Tabela 1: Tamanho aproximado em pares de base dos produtos de amplificação gerado nas 

reações de PCR 

Produtos de amplificação da PCR 
Amostra Cepa  ITS mcyE 16s mcy A mcy B mcy ab 

B1 RC-B1 1000bp e 
600bp 

500 bp -  - - 

B2 RC-B2 NA* 500 bp -  - - 
C1 RC-C1 800bp e 

500bp 
500 bp 700 bp  - - 

C2 RC-C2 600 bp 500 bp 700 bp  - - 
C3 RC-C3 600bp 500 bp -  - - 
C4 RC-C4 600 bp 500 bp -  - - 
C5 RC-C5 600 bp 500 bp -  - - 
C6 RC-C6 600 bp 500 bp 700 bp  OK OK 
D2 RC-D2 600 bp 500 bp 700 bp  - - 
D3 RC-D3 400bp e 

700bp 
500 bp 700 bp  - - 

L1 LTPNA 01 600 bp NA 700 bp  NA NA 
L2 LTPNA 02 600 bp 500 bp (10X dil) 

700 bp 
 OK NA 

L3 LTPNA 03 600 bp NA 700 bp  NA NA 
L6 LTPNA 06 600 bp 500 bp 700 bp  NA NA 
L7 LTPNA 07 NA NA 700 bp  NA NA 
L8 LTPNA 08 600 bp 500 bp 700 bp  OK OK 
L9 LTPNA 09 600 bp 500 bp 700 bp  OK OK 

L10 LTPNA 10 400bp e 
700 bp 

NA 700 bp  NA NA 

L11 LTPNA 11 600 bp 500 bp 700 bp  OK OK 
I 18 ITEP 18 600bp e 

400bp 
NA 700 bp  NA NA 

I 18 N3 ITEP 18 N3 600bp e 
400bp 

NA 700 bp  NA NA 

I 30 ITEP 30 600bp e 
400bp 

NA 700 bp  NA NA 

Mc A Argentina 600bp 500 bp 700 bp  OK NA 
*NA – Não amplificou 
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