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Dichotomaria marginata 
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Introdução 

Os compostos de arseno-açúcares (ribose contendo 
arsênio, Fig. 1) ocorrem em altas concentrações em 
algas e possuem um papel importante no ciclo do 
arsênio no ambiente marinho. Acredita-se que eles 
sejam formados a partir de arsenato por processos 
de alquilação e adenosilação nas algas e podem 
servir como precursores para arsenobetaína, a 
principal forma de arsênio orgânico nos animais 
marinhos. Essas espécies de arsênio não são 
tóxicas para os serem humanos, mas no meio 
ambiente elas podem se acumular e decompor em 
espécies tóxicas como o DMA

1
. A maioria dos 

arseno-açúcares têm uma unidade dimetilarsenoil, 
em que o elemento arsênio está ligado 
pentavalentemente a dois grupos metila, unidade de 
açúcar e o oxigênio e diferem apenas na cadeia 
lateral em C1 do açúcar (substituinte R) (Fig. 1)

2
. O 

objetivo deste estudo foi identificar compostos 
arseno-acúcar na fração aquosa de algas marinhas 
usando cromatografia líquida (LC) acoplada à 
espectrometria de massas com plasma 
indutivamente acoplado (ICP-MS) seguido de 
confirmação com íon fragmentos usando LC-ESI-
MS. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Estrutura de arseno-açúcar e vias de fragmentação
1
 

Resultados e Discussão 

Solução de 1 mg/mL do extrato aquoso de cada 
macroalga foi preparada previamente e analisada 
por LC-ICP-MS e LC-ESI-MS. A separação tanto em 
LC-ICP-MS quanto em LC-ESI-MS foi realizada em 
coluna de troca aniônica (HAMILTON: PRP-X-100) 
com solução tampão (NH3)2CO2 pH 8,5 como fase 
móvel no modo isocrático por 40 minutos. Os 
compostos de arseno-açúcares foram identificados 
por comparação do tempo de retenção dos padrões 
e análise de fragmentação por EM. A análise dos 

fragmentos foi realizada no modo positivo e por 
monitoramento dos íons em m/z 75 (As), m/z (M+H) 
329 para OH do arseno-açúcar, m/z 483 para PO4 
arseno-açúcar e m/z 409 para arseno-açúcar com 
OSO3. O cromatograma (Figura 2), por comparação 
dos tempos de retenção com os dos padrões de 
arseno-açúcar e mix de substâncias com arsênio, 
mostra que a fração aquosa da alga vermelha 
Dichotomaria marginata apresentou três picos, 
atribuídos como arseno-açúcar B (mais intenso), a 
espécie de arsênio DMA e arseno-açúcar A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 2. Cromatograma da fração aquosa do extrato da alga D. 
marginata com os padrões de arseno-açúcares (1. B; 2. DMA; 3. 

D; 4. A e 5. C) e mix de espécies de arsênio 1. AsIII; 2. DMA 

(ácido dimetilarsinoso); 3. MMA (ácido monometilarsônico) e 
4.AsV, determinados por LC-ICP-MS (monitorando m/z 75).  

 

Para o extrato aquoso da alga parda Padina 
gymnospora também foi possível verificar os 
arseno-açúcares B, DMA e A, sendo este último de 
maior intensidade. Os espectros de massas 
mostraram íons em m/z 237, m/z 195 e m/z 165, 
típicos da via de fragmentação do arseno-açúcar B, 
e ainda íons em m/z 295, m/z 237, m/z 165 e m/z 
149, derivados da via do arseno-açúcar A. 

Conclusões 

O uso de LC-ICP-MS e análise de íons fragmentos 

por LC-ESI-MS permitiu separar e identificar 

compostos conhecidos de arseno-açúcar em 

extratos polares de macroalgas marinhas 

abundantes na costa brasileira, contribuindo para o 

conhecimento e potencial aproveitamento de nossa 

biodiversidade marinha. 
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