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Introdução 

O uso indiscriminado de antibióticos na aqüicultura 
pode gerar resíduos na carne destinada ao consumo 
humano e favorecer o surgimento de resistência 
bacteriana.1 A classe das tetraciclinas (TCs) é 
amplamente empregada e possui especial 
dificuldade analítica devido a uma estrutura 
complexa e grande interação com os componentes 
da matriz cárnea. Neste trabalho foi utilizada a 
técnica de extração em fase sólida (SPE) para 
extração e concentração de resíduos de 
oxitetraciclina, doxiciclina, tetraciclina e 
clortetraciclina em filés de Tilápias, comparando-se 
diferentes fases estacionárias quanto a eficiência de 
extração. A separação e detecção dos analitos 
foram realizadas por HPLC-fluorescência. 

Resultados e Discussão 

Avaliaram-se as fases estacionárias de SPE a base 
de C18, Fenil e fase reversa polimérica Oasis-HLB. 
O método cromatográfico consistiu em: fase móvel 
aquosa (FA) - acetato de sódio 0,0375 mol L-1, 
CaCl2 0,0175 mol L-1, EDTA 0,0125 mol L-1 em pH 
7,0 - e fase móvel orgânica (FB) - MeOH:ACN 
50:50. Eluição sob vazão de 1 mL min-1, gradiente 
(% de FA): FA 0-6 min: 85 % ; 6-7 min: 75 % ; 7-12 
min: 65 % ; 12-13 min: 75 % ; 13-18 min: 85 %.  
Após otimização das condições, o método de 
extração consistiu em: pesar 2,5 g de amostra (filés 
de tilápias triturados em processador) e adicionar 5 
mL de tampão McIlvaine-EDTA pH 4,00, seguido de 
agitação em vortex por 1 min. Após centrifugação, o 
procedimento anterior foi repetido e os 
sobrenadantes unidos. Adicionou-se 1 mL de 
solução de ácido tricloroacético 20 % e agitou-se em 
vortex por 30 s. O sobrenadante foi então carregado 
em cartuchos de SPE, pré-condicionados com 5 mL 
de MeOH e 5 mL de água ultrapura. Adicionou-se 5 
mL de água ultrapura para remoção de interferentes 
e, finalmente, os analitos foram eluidos com duas 
alíquotas de 4 mL de MeOH (cartucho Oasis) ou 
MeOH com ácido oxálico 0,01 mol L-1 (cartucho C18 
e Fenil). A amostra foi evaporada até secura com 
fluxo de N2 e ressuspendida em 2 mL de FA.  
A eficiência de extração dos analitos em amostras 
branco fortificadas a 200 ng g-1, utilizando diferentes 
fases estacionárias de SPE, é descrita na Figura 1. 
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Figura 1.  Eficiência de extração para as diferentes fases 

estacionárias de SPE. 
Os resultados evidenciaram uma superioridade na 
eficiência de extração média do cartucho Oasis, 
como já descrito por alguns autores,[2,3] com média 
de 73,3 %, seguido pelo cartucho Fenil com média 
de 68,3 % e C18 com média de 51,7 %. A natureza 
hidrofílica da fase polimérica Oasis-HLB conferiu 
uma melhor “molhabilidade” da fase estacionária, 
facilitando sua interação reversível com os analitos e 
consequente facilidade de eluição com a passagem 
do solvente forte. Além disso, os cartuchos com fase 
Fenil e C18 são suportados em sílica, que podem 
conter quantidades de silanóis residuais que 
interagem de forma irreversível com as TCs, 
diminuindo sua recuperação. Porém, a fase Fenil 
também apresentou resultados muito satisfatórios, 
sendo relacionados com a ocorrência de interações 
π-π com o anel aromático das TCs, sendo também 
adequado como fase adsorvente. 

Conclusões 

A fase estácionária HLB-Oasis obteve a melhor 
eficiência para extração dos analitos. A utilização de 
fase fenil também é uma boa alternativa, 
principalmente devido a uma boa eficiência aliado a 
um baixo custo. Amostras reais estão sendo 
analisadas pelo método otimizado. 
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