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RESUMO 

Potencial antimicrobiano e identificação molecular de actinobactérias isoladas de ilhas 

oceânicas 

Actinobactérias estão presentes nos mais diversos ambientes e são 
conhecidas por produzirem compostos com aplicabilidade, principalmente, na área 
médico-farmacológica e agronômica. Nos últimos anos, as pesquisas com micro-
organismos de ambientes pouco explorados têm aumentado significativamente, a 
fim de isolar novas espécies e novos compostos bioativos eficazes no controle de 
patógenos resistentes. Nesse contexto, a exploração de ilhas desponta como uma 
alternativa promissora. Ilhas oceânicas apresentam um habitat particular, com 
características diferentes do continente, muitas vezes abrigando organismos 
endêmicos. Neste estudo foram realizados o isolamento e o estudo químico e 
biológico de actinobactérias isoladas das ilhas de Alcatrazes e Palmas, localizadas 
no litoral norte de São Paulo. Amostras de solo rizosférico, folhas, raízes e pecíolo 
foram coletadas das plantas Anthurium alcatrazense e Anthurium urvilleanum. O 
material coletado foi inoculado em três meios de cultivo, resultando no isolamento 
de 23 actinobactérias, que foram identificadas majoritariamente como pertencentes 
ao gênero Streptomyces, com exceção de um isolado, pertencente ao gênero 
Amycolatopsis. Os isolados foram avaliados quanto à presença de genes de 
policetídeos (PKS-I) e peptídeos não ribossomais (NRPS), e foram também 
cultivados em quatro meios de cultivo, para explorar a produção de metabólitos 
secundários. Os extratos foram particionados e avaliados frente a bactérias 
patogênicas e fungos fitopatogênicos. Extratos de seis linhagens inibiram o 
crescimento de pelo menos um destes patógenos: Burkholderia cepacia, 
Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Staphylococcus schleiferi, Rhizoctonia 
solani e Sclerotium rolfsii. Todos os isolados positivos no bioensaio, foram 
positivos para uma das vias biossintéticas (PKS-I ou NRPS). O isolado identificado 
como Streptomyces fulvissimus (A32), foi selecionado para investigação dos 
metabólitos secundários. Este é o primeiro relato do isolamento de actinobactérias 
das ilhas de Alcatrazes e Palmas, bem como do estudo do potencial antimicrobiano 
destes micro-organismos. 

Palavras‐chave:  Actinomicetos;  Antibacteriano;  Antifúngico;  Ilha  de  Alcatrazes;  Ilha  das  Palmas; 
Streptomyces fulvissimus 
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ABSTRACT 

Antimicrobial potential and molecular identification of actinobacteria isolated from 

oceanic islands 

Actinobacteria are present in the most diverse environments and are known 
to produce compounds with applicability, mainly in the medical-pharmacological 
and agronomic area. In recent years, research with microorganisms from poorly 
explored environments has increased significantly in order to isolate new species 
and new bioactive compounds effective in the control of resistant pathogens. In this 
context, the exploration of islands emerges as a promising alternative. Oceanic 
islands have a particular habitat, with different characteristics of the continent, often 
harboring endemic organisms. In this study were carried out the isolation and 
chemical and biological study of actinobacteria isolated from the Palmas and 
Alcatrazes islands, north coast of São Paulo. Samples of rhizospheric soil, leaves, 
roots and petiole were collected from plants Anthurium alcatrazense and Anthurium 
urvilleanum. The collected material was inoculated in three culture media, resulting 
in the isolation of 23 actinobacteria, which were identified mainly as belonging to 
the genus Streptomyces, with the exception of one isolate belonging to the genus 
Amycolatopsis. The isolates were evaluated for the presence of polyketide (PKS-I) 
and non-ribosomal peptides (NRPS), in addition, were cultured in four culture 
media to explore the production of secondary metabolites. The extracts were 
partitioned and evaluated against pathogenic bacteria and phytopathogenic fungi. 
Extracts from six isolates inhibited the growth of at least one of these pathogens: 
Burkholderia cepacia, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Staphylococcus 
schleiferi, Rhizoctonia solani and Sclerotium rolfsii. All the positive isolates in the 
bioassay were positive for one of the biosynthetic pathways (PKS-I or NRPS). The 
isolate identified as Streptomyces fulvissimus (A32) was selected for investigation 
of secondary metabolites. This is the first report of the isolation of actinobacteria 
from the Alcatrazes and Palmas islands, as well as the study of the antimicrobial 
potential of these microorganisms. 

Keywords: Actinomycetes; Antibacterial; Antifungal; Alcatrazes Island; Palmas Island; Streptomyces 
fulvissimus 
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Lista de abreviaturas e siglas 

ACA  meio de cultivo amido-caseína-ágar 

Ac1  extrato acetato de etila do meio Czapek 

Ac2  extrato acetato de etila do meio BD 

Ac3  extrato acetato de etila do meio R5 

Ac4  extrato acetato de etila do meio B 

AcOEt  acetato de etila 

Aq1  extrato aquoso do meio Czapek 

Aq2  extrato aquoso do meio BD 

Aq3  extrato aquoso do meio R5 

Aq4  extrato aquoso do meio B 

BD  meio de cultivo batata-dextrose 

BDA  meio de cultivo batata-dextrose-ágar 

C18  sílica gel derivatizada com grupos octadecilsilano 

CCD  cromatografia em camada delgada 

Da  Dalton 

DMATS dimetilail difosfato triptofano sintase 

DNA  ácido desoxirribonucleico 

dNTP  desoxirribonucleotídeo fosfatado 

EDTA  ácido etilenodiamino tetra-acético 

GY  meio de cultivo glicose-extrato de levedura 

kDa  quilo daltons 

LB  meio de cultivo Luria-Bertani 

m/z  razão massa carga 

[M+H]+ molécula protonada 

[M+Na]+ molécula sodiada 

NRPS  peptídeo não-ribossomal sintetase 

pb  pares de base 

PCR  reação em cadeia da polimerase 

PIC  percentual de inibição do crescimento 

PKS – I policetídeo sintase tipo I 

PKS – II policetídeo sintase tipo II 

PKS  policetídeo sintase 
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R5  meio de cultivo para produção de metabólitos secundários 

RNA  ácido ribonucleico 

rRNA  ácido ribonucleico ribossomal 

TAE  tampão tris-acetato-EDTA 

tR  tempo de retenção 

TS  terpeno sintase 

UFC  unidades formadoras de colônia 

UPLC  cromatografia líquida de ultra eficiência 
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1. INTRODUÇÃO 

Os produtos naturais microbianos são fontes de vários medicamentos importantes de 

alto valor terapêutico, desde agentes antitumorais (KARPINSKY; ADAMCZAK, 2018), 

antibióticos (WU et al., 2017), agentes imunossupressores (YOO et al., 2017) até inibidores 

enzimáticos (DANG; SUSSMUTH, 2017). A maioria dos produtos farmacêuticos 

comercialmente disponíveis são metabólitos secundários ou seus derivados produzidos por 

fungos e bactérias (MIAO; DAVIES, 2010).  

Atualmente, as actinobactérias são consideradas importantes produtores de 

metabólitos secundários, obtidos de diferentes vias biossintéticas. Este fato é corroborado por 

estas apresentarem elevada diversidade funcional, produção de enzimas extracelulares, síntese 

e excreção de diversos compostos secundários de interesse biotecnológico (MOREIRA; 

SIQUEIRA, 2006). São responsáveis por cerca de dois terços dos produtos clínicos inspirados 

em produtos naturais (BARKA et al., 2016) e apresentam grande importância no 

desenvolvimento da biotecnologia, possibilitando a descoberta de compostos com aplicações 

industriais, médicas e agrícolas. 

Actinobactérias são encontradas nos mais diversos ambientes, tais como solo, trato 

gastrointestinal, como comensais de plantas e em ambientes marinhos (LETEK et al., 2012). A 

sua presença em vários habitats ecológicos e ambientes marinhos permitiu a investigação e 

exploração do seu enorme potencial como a fonte mais promissora de produtos biologicamente 

ativos (BULL; STACH, 2007). 

Dentre os ambientes ainda pouco explorados, as ilhas vêm se destacando na busca por 

promissoras moléculas bioativas sintetizadas por micro-organismos, plantas e animais 

marinhos, com potencial como agentes terapêuticos. Esses ambientes possuem uma 

biodiversidade particular, apresentando espécies endêmicas com grande potencial para 

descoberta de novos compostos ativos com aplicabilidade nas mais diversas áreas (HASSAN; 

SHAIKH, 2017; LAM, 2006; ZHANG, 2005). 

O Litoral Norte do estado de São Paulo apresenta 18,6% de sua área representada por 

ilhas, ilhotas e lajes (IPT, 2000). Dentre elas, a Ilha de Alcatrazes situada no município de São 

Sebastião, e a Ilha das Palmas localizada no município de Ubatuba. Ambas possuem alguns 

estudos relativos à sua fauna e flora, entretanto, ainda são poucos os estudos sobre a microbiota 

destes locais. 
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Diante disto, o nosso objetivo é contribuir no conhecimento da microbiota de ilhas, 

isolando e identificando actinobactérias da Ilha de Alcatrazes e da Ilha das Palmas, e avaliar os 

metabólitos secundários com potencial biotecnológico produzidos por estes isolados. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

2.1. Biodiversidade em ilhas 

As ilhas costeiras são ecossistemas que se desenvolveram independente de outros 

ambientes, resultando em ambientes únicos que podem incluir hotspots de biodiversidade, 

responsáveis por afetar a diversidade de espécies microbianas, plantas e animais, representando 

uma enorme fonte para a descoberta de novas moléculas (NG; TAN, 2018). 

O litoral norte do estado de São Paulo pertence à Mesorregião do Vale do Paraíba 

paulista e se estende de Ubatuba à Bertioga, incluindo Caraguatatuba, São Sebastião e Ilhabela 

(AB’SABER; 2006). No município de São Sebastião encontra-se a Estação Ecológica 

Tupinambás (Esec Tupinambás), uma Unidade de Conservação criada em 1987 (Decreto 

Federal nº 94.656), administrada pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da 

Biodiversidade (ICMBio). A Esec Tupinambás, em conjunto com a Marinha do Brasil, é 

responsável pela proteção de dois conjuntos de ilhas; o primeiro compreende o Arquipélago de 

Alcatrazes, no município de São Sebastião – São Paulo, e o segundo abrange as ilhas de Cabras, 

Palmas e a laje do Forno no Arquipélago da Ilha Anchieta, no município de Ubatuba – São 

Paulo (ICMBio, 2017). 

O Arquipélago de Alcatrazes (Figura 1) encontra-se a 36 km da costa do município de 

São Sebastião, é composto por cinco ilhas maiores: Alcatrazes, Sapata (ou ilha Amigo), 

Paredão, Porto (ou ilha do Farol) e Oratório, além de cinco ilhas menores não nominadas. Possui 

também três lajes e dois parcéis (ÂNGELO, 1989; KODJA et al., 2012). A ilha principal é a 

Ilha de Alcatrazes, a maior do arquipélago, que abrange 135 hectares e é o habitat de 

vertebrados endêmicos, como a jararaca-de-alcatrazes e a perereca-de-alcatrazes (BERTANI et 

al., 2017; MUSCAT et al., 2014). A ilha possui uma vegetação típica de Mata Atlântica com 

estrato arbóreo e sub-bosque. Pode-se encontrar cerca de 170 espécies de plantas, sendo 

algumas consideradas endêmicas da ilha como o antúrio negro (Anthurium alcatrazense) e a 

rainha do abismo (Siningia insularis) (KODJA et al., 2012).   

No passado, a ilha estava ocupada por poucas pessoas que viviam e exploravam os 

recursos naturais de Alcatrazes (LUEDERWALDT; FONSECA, 1923). A partir de 1980, a ilha 

foi usada para a prática de tiro ao alvo pela Marinha do Brasil, porém esta atividade cessou, 

pois colocava em risco a fauna e flora local (FRANCINI; RAMOS, 2014). Em 2016 foi criado 

o Refúgio de Vida Silvestre do Arquipélago de Alcatrazes, assegurando as condições para a 
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existência ou reprodução de espécies da flora local e da fauna residente ou migratória, visto que 

Alcatrazes abriga o maior ninhal de aves marinhas das costas Sul e Sudeste (ICMBio, 2017). 

 

 

Figura 1. Localização do Arquipélago de Alcatrazes, São Sebastião – SP, distante 36 Km da costa do município 
de São Sebastião – SP  

 

A Ilha das Palmas (Figura 2) encontra-se a 6 km da costa de Ubatuba e faz parte do 

entorno do Arquipélago da Ilha Anchieta. O arquipélago da ilha Anchieta apresenta vasto 

contexto histórico e cultural desde antes da criação do Parque Estadual da Ilha Anchieta, por 

ter sido um importante porto na rota do descobrimento e ocupação portuguesa do litoral, 

contudo, não há informações sobre a ocupação da Ilha das Palmas. A ilha é utilizada para a 

reprodução pela espécie de ave marinha Larus dominicanus, além de servir como abrigo, fonte 

de alimentação e repouso de outras espécies de aves marinhas, como trinta-réis, biguás e garças. 

Assim como Alcatrazes, a Ilha das Palmas apresenta vegetação típica de Mata Atlântica com 

estrato arbóreo e sub-bosque. Foram relatadas cerca de 105 espécies de plantas, entretanto a 

ilha não possui espécies endêmicas (ICMBio, 2017). 

A importância ecológica das ilhas é inegável, são habitats de espécies raras e 

endêmicas e apresentam grande importância como ninhais para diversas aves marinhas 

(PENTEADO, 2009). 



17 

 

 

Figura 2. Localização da Ilha das Palmas, Ubatuba – SP, distante 6 Km da costa do município de Ubatuba – SP 

 

A exploração de ecossistemas e habitats incomuns e extremos é uma das formas mais 

promissoras para triagem e isolamento de micro-organismos raros (HUG et al., 2018). Estes 

estudos podem revelar a presença de novas moléculas com atividade biológica, contribuindo 

assim para o desenvolvimento de novos produtos para a agricultura e a indústria farmacêutica.  

 

2.2. Potencial biotecnológico de Actinobactérias 

Os primeiros compostos secundários isolados de actinobactérias, foram os antibióticos 

descritos por Waksman e Woodruff na década de 40 como actinomicina (1), estreptotricina (2) 

e estreptomicina (3) (Figura 3), todos produzidos por bactérias do gênero Streptomyces 

(GUIMARÃES; MOMESSO; PUPO, 2010). Desde então, diversos outros compostos com 

atividade antibiótica foram descritos, como os antibióticos cloranfenicol (4), vancomicina (5), 

tetraciclina (6) e eritromicina (7) (Figura 3) (ABBAS, 2010). 

Metabólitos secundários geralmente são sintetizados na fase estacionária ou no final 

da fase de crescimento do micro-organismo, não desempenham funções essenciais no 

crescimento e/ou reprodução, mas conferem funções adaptativas aos organismos que os 

produzem. São extremamente diversificados em termos funcionais, muitos atuam como 

antibióticos, pigmentos, toxinas e neuropeptídios (BALTZ, 2014; TORTORA; FUNKE; 

CASE, 2012).  
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Dentre as bactérias, os membros do filo Actinobacteria são descritos como os que 

possuem maior potencial na síntese de metabólitos bioativos e tem sido o foco de interesse 

industrial há décadas, por exemplo, na produção de eritromicina, estreptomicinas e tetraciclinas 

(WEBER et al., 2015). Dentre as aplicações de metabólitos secundários, podem ser citados 

compostos com atividade antidiabéticas (CHEN et al., 2016), anti-helmínticos (OMURA; 

CRUMP, 2014), antifúngicas e herbicidas (GANDOTRA et al., 2012).  

O gênero Streptomyces é responsável pela síntese de quase 40% de todos os compostos 

bioativos conhecidos (SILVA et al., 2013; WEBER et al., 2015), os metabólitos secundários 

sintetizados por este gênero têm variadas atividades biológicas. Os herbicidas e fungicidas 

inspirados em produtos naturais de origem microbiana utilizados na agricultura, como por 

exemplo, o herbicida glufosinato de amônio, derivado do produto natural bialafos (8) (Figura 

3), foi isolado de Streptomyces hygroscopicus e Streptomyces viridochromogenes (LATORRE 

et al., 2013; LYDON; DUCKE, 1999). 

As principais classes dos compostos químicos isolados de actinobactérias incluem 

policetídeos, peptídeos não ribossomais, terpenos e alcaloides. Estes compostos são 

sintetizados, respectivamente, por complexos enzimáticos conhecidos como policetídeo sintase 

(PKS), peptídeo não ribossomal sintetase (NRPS), terpeno sintase (TS) e dimetilail difosfato 

triptofano sintase (DMATS) (COLLEMARE, et al., 2008; IZUMIKAWA, 2006).  

Compostos da classe dos peptídeos são comumente produzidos por actinobactérias e 

podem ser sintetizados em duas vias, a ribossomal e a não-ribossomal que incluem peptídeos 

modificados e amplamente produzidos por bactérias (NETT; IKEDA; MOORE, 2009). 

Policetídeos e peptídeos não ribossomais são metabólitos secundários importantes que 

apresentam enorme diversidade estrutural e diversas aplicações farmacêuticas, que incluem 

uma série de medicamentos clinicamente importantes, tais como o tacrolimo (FK506) (9) 

(imunossupressor) e bleomicinas (10) (antitumorais) (Figura 3) (IZUMIKAWA et al., 2006; 

LETUNIC et al., 2008; WANG et al., 2015). 

Os programas de sequenciamento de genoma têm revelado o potencial biossintético 

de actinobactérias, mas somente com o uso das técnicas tradicionais não é possível explorar 

todas as possibilidades que esses organismos oferecem. Logo, métodos mais eficientes para a 

caracterização funcional de genes são de grande importância para obter informações sobre o 

potencial destes micro-organismos na produção de metabólitos secundários (QIN et al., 2011). 
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Figura 3. Estrutura química de alguns antibióticos produzidos por diferentes espécies do gênero Streptomyces. 
Adaptado de Guimarães; Momesso, Pupo (2010) 
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2.3. Peptídeo sintetase não ribossômica (NRPS) e policetídeos sintase (PKS) 

Peptídeos não ribossomais e policetídeos são duas grandes famílias de produtos 

naturais que incluem muitos medicamentos de importância clínica, tais como compostos com 

atividade antibacteriana: estreptomicina, eritromicina, tetraciclina, cloranfenicol; compostos com 

atividade antifúngica: nistatina, nicomicina, rimocidina; atividade antiviral: tunicamicina; atividade 

antiparasítica: avermectina, tiamicina; atividade imunossupressora: rapamicina; atividade 

antitumoral: actinomicina, himastatina, antraciclinas; e inibidor enzimático: ácido clavulânico 

(BÉRDY, 2005; ZHANG, 2005; SOLANKI; KHANNA; LAL, 2008; CHAUDHARY et al., 2013).  

Os NRPS e PKS usam estratégias muito semelhantes para montagem das respectivas 

moléculas com uma sequência condensada de aminoácidos ou ácidos carboxílicos curtos 

(DORRESTEIN; KELLEHER, 2006). Tal similaridade estrutural, funcional e catalítica entre 

os NRPS e os PKS, tem impulsionado a busca por sistemas híbridos NRPS-PKS que interagem 

em ambos os módulos construtores a fim de explorar as vias biossintéticas reguladas e seus 

produtos decorrentes para identificação e caracterização dos genes envolvidos como pré-

requisitos para descobrir as vias integradas (LAMBALOT et al., 1996; STEIN et al., 1996; 

HILL, 2006; IZUMIKAWA et al., 2006). 

Sabe-se que processos biossintéticos realizados por NRPSs e PKSs são enzimas multi- 

modulares (> 100 kDa), que contêm uma grande variedade de domínios catalíticos individuais, 

cada um específico para cada grupo de produto natural e para cada organismo produtor 

(FINKING; MARAHIEL, 2004; FISCHBACH; WALSH, 2006; IZUMIKAWA et al., 2006). 

Cada módulo é responsável pela incorporação de um bloco construtor dentro da molécula 

sintetizada, semelhando-se a uma linha de montagem, com os NRPS compostos de unidades 

monoméricas de aminoácidos e os PKS construídos a partir de unidades monoméricas de acetil 

e/ou malonil (BALTZ et al., 1997; HILL, 2006; LETUNIC et al., 2008).  

Em bactérias, policetídeos estruturalmente complexos, como macrolídeos, são 

montados por PKSs modulares tipo I (PKS-I), enquanto os PKSs modulares tipo II codificam 

policetídeos aromáticos (RUTLEDGE; CHALLIS, 2015). Os NRPSs possuem “arquitetura 

modular” semelhante à dos PKS-I, contudo os produtos naturais sintetizados derivam da 

modificação pós-traducional dos precursores sintetizados nos ribossomos (STRIEKER et al., 

2010). 

Um dos grandes desafios da genômica e metabolômica é descobrir os genes envolvidos 

nas sínteses de moléculas bioativas, além de melhorar a produção destes compostos tornando-

os viáveis para uma linha de produção industrial. Em geral, a produtividade nas linhagens 
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recém-isoladas é extremamente baixa, tornando prioritário o desenvolvimento de processos de 

melhoramento visando ao aumento da produtividade. Isto porque, os processos de 

desenvolvimentos de novas drogas são extremamente lentos, levando cerca de oito anos com 

investimentos cerca de 300 milhões de dólares por projeto, então estudos que objetivam a 

otimização da produção de moléculas alvos, minimizando tempo, preço e maximizando 

rendimento e eficiência são relevantes e cruciais para o avanço biotecnológico na produção de 

fármacos (CHABNER; ROBERTS, 2005).  

O recente avanço no sequenciamento de genomas microbianos tem alterado 

substancialmente nosso conhecimento das capacidades metabólicas dos micro-organismos. 

Tais avanços, como o sequenciamento de genomas de Streptomyces e fungos filamentosos, 

revelaram que genes responsáveis pela síntese de metabólitos secundários encontram-se 

agrupados no que se conhece como cluster gênicos (BISHOP et al., 2004; KOMAKI et al., 

2015; VILA-FARRES et al., 2017).  

As análises genômicas de actinobactérias tem revelado que vários clusters de genes 

biossintéticos de metabólitos secundários são codificados em seus genomas. Cerca de metade 

a três quartos destes blocos de genes estão associados às vias não-ribossomais sintetase e 

policetídeo sintase (KOMAKI et al., 2018; SANCHEZ et al., 2008), o que sugere que os 

peptídeos não ribossômicos, policetídeos e seus compostos híbridos são os principais 

metabólitos secundários de actinobactérias.  



22 
 
   

 



23 

 

3. HIPÓTESE 

Locais pouco explorados, como as ilhas, abrigam uma diversidade particular de micro-

organismos com potencial para a descoberta de novos compostos com atividade antimicrobiana. 
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4. OBJETIVOS 

4.1. Objetivo geral 

Neste estudo objetivou-se a bioprospecção de extratos de actinobactérias isoladas de 

amostras da Ilha de Alcatrazes e da Ilha das Palmas para avaliação do potencial antimicrobiano 

dos respectivos compostos, assim como a detecção de alguns genes (NRPS e PKS I) 

responsáveis pelas vias biossintéticas promotoras de metabólitos secundários. 

 

4.2. Objetivos específicos  

 Purificar e preservar as actinobactérias isoladas das ilhas; 

 Identificar os isolados por técnicas de biologia molecular; 

 Detectar a presença de genes de peptídeos não ribossomais e policetídeos dos 

sistemas NRPS e PKS tipo I no genoma; 

 Cultivar os isolados em quatro meios de cultivo; 

 Prospectar os extratos dos meios metabólicos dos isolados e avaliar a atividade 

em ensaios antimicrobianos;  

 Selecionar uma linhagem mais promissora para caracterização do perfil 

químico dos metabólitos produzidos. 
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5. MATERIAIS E MÉTODOS 

5.1. Coleta, isolamento e purificação das actinobactérias 

A coleta do material foi realizada em outubro de 2016 na Ilha de Alcatrazes (24°10’S, 

45°70’W), município de São Sebastião – São Paulo e na Ilha das Palmas (23°33’S, 45°02’W), 

município de Ubatuba – São Paulo. Este procedimento foi realizado pelas colaboradoras Diana 

Fortkamp e Joelma Marcon.  

Foram coletadas amostras de plantas do gênero Anthurium (para coleta de folhas, 

pecíolos e raízes), solo rizosférico e material rochoso. Todos os materiais coletados foram 

acondicionados em sacos plásticos perfurados, identificados e transportados imediatamente 

para o laboratório do Centro de Biologia Marinha da USP (CEBIMar/USP), onde ocorreu o 

processamento inicial. 

As amostras de plantas coletadas foram: Anthurium urvilleanum (Ilha das Palmas), 

nativa da Mata-Atlântica e Anthurium alcatrazense (Ilha de Alcatrazes), endêmica da ilha de 

Alcatrazes. As plantas foram previamente identificadas e depositadas no Herbário Rio-clarense 

(HRCB) do Instituto de Biociências (UNESP/Rio Claro) sob os números de tombo HRCB 

64643 (A. urvilleanum) e HRCB 64645 (A. alcatrazense). 

As amostras de folha e rocha passaram por um processo de desinfecção superficial, de 

acordo com o método de Petrini (1991) modificado. O processo consistiu em seis lavagens:  1 

minuto em água destilada esterilizada, 1 minuto em solução de etanol 70%, 2 minutos em 

solução de hipoclorito de sódio 2,5%, um mergulho em etanol 70% e, para finalizar, dois 

mergulhos em água destilada esterilizada por 1 minuto. Para a confirmação da eficácia do 

método, uma alíquota de 100 µL da água proveniente da sexta lavagem foi inoculada em uma 

placa contendo meio sólido batata-dextrose-ágar (BDA). Após este processo as folhas, raízes e 

pecíolos foram cortados em fragmentos de 8-12 mm com bisturi esterilizado, sendo três destes 

fragmentos dispostos em placas de Petri contendo três meios de cultivo diferentes em triplicata 

(Tabela 1). 

O solo rizosférico passou por um processo de diluições seriadas. As diluições seriadas 

foram realizadas adicionando-se 10 g de solo em 90 mL do diluente (solução salina – NaCl a 

0,85%), obtendo-se a diluição 10-1 g mL-1, a partir desta foram preparadas, da mesma maneira, 

as suspensões subsequentes nas concentrações de 10-2, 10-3, 10-4 e 10-5 g mL-1. O isolamento se 

deu por meio do método de espalhamento na superfície de meio de cultura contido em placa de 

Petri, utilizando 100 µL das suspensões seriadas nas concentrações de 10-3, 10-4 e 10-5 g mL-1.  
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Todos os meios de cultivo foram acrescidos dos antibióticos tetraciclina (0,1 mg mL-

1) e nistatina (0,1 mg mL-1). 

Tabela 1. Composição dos meios de cultivos utilizados para isolamento das actinobactérias 

 
As placas de Petri inoculadas foram levadas ao Laboratório de Química Orgânica de 

Produtos Naturais da ESALQ/USP, onde foram acondicionadas em incubadora do tipo B.O.D. 

a 28ºC. Foram realizadas inspeções diárias e, à medida que foi observado o crescimento de 

actinobactérias nas placas, estas foram codificadas e transferidas para novas placas contendo 

meio sólido ACA, para constatar a pureza dos isolados. Verificada a pureza, deu-se início ao 

processo de preservação. 

 

5.1.1. Preservação dos isolados 

Os isolados foram preservados por dois métodos: preservação em água destilada 

esterilizada, também conhecido como método Castellani (CASTELLANI, 1939; PIMENTEL; 

FIGUEIREDO, 1989) e criopreservação, que consiste na manutenção das células em glicerol 

20% sob baixas temperaturas, em freezers a - 80 ºC, tendo como principal objetivo manter a 

integridade dos materiais biológicos (WOLFE; BRYANT, 2001; COSTA et al., 2009).  

Posteriormente, serão depositados na Coleção de Microrganismos de Importância 

Agrícola e Ambiental (CMAA) da EMBRAPA Meio Ambiente (CNPMA), localizada em 

Jaguariúna, São Paulo, Brasil. 

5.2. Reativação  

O cultivo inicial consistiu no preparo de pré-inóculos de meio de cultura GY (10 g L-

1 de extrato de levedura, 10 g L-1 de dextrose; pH 7,0). Os isolados que estavam sendo mantidos 

Meio de cultivo Composição do meio de cultivo 

Amido Caseína 
Ágar (ACA) 

10 g L-1 de amido solúvel, 0,3 g L-1 de caseína; 2 g L-1 de nitrato de potássio (KNO3); 
2 g L-1 de cloreto de sódio (NaCl); 2 g L-1 de fosfato dipotássico (K2HPO4); 0,05 g L-

1 de sulfato de magnésio (MgSO4); 0,02 g L-1 de carbonato de cálcio (CaCO3); 0,01 g 
L-1 de sulfato de ferro (FeSO4); 18 g L-1 de ágar (pH 7,0) 

 

Ácido húmico 
com vitaminas do 

complexo B 

1,0 g L-1 de ácido húmico (diluído em 10 mL de hidróxido de sódio (NaOH) 0,2 M); 
0,5 g L-1 de fosfato dissódico (Na2HPO4); 1,7 g L-1 de cloreto de potássio (KCl); 0,05 
g L-1 de sulfato de magnésio (MgSO4); 0,01  g L-1 de sulfato de ferro (FeSO4); 0,01 g 
L-1 de carbonato de cálcio (CaCO3); vitaminas do complexo B (Anexo A); 18 g L-1 de 

ágar (pH 7,2) 
 

Vitamina-
arginina-ágar 

 

0,8 ml L-1 de glicerol; 1 g L-1 de dextrose; 0,3 g L-1 de fosfato dipotássico (K2HPO4); 
0,3 g L-1 de L-arginina; 0,3 g L-1 de hidróxido de sódio (NaOH); 0,2 g L-1 de sulfato 
de magnésio (MgSO4); 1 mL L-1 de solução de elementos traço (Anexo B); 1 mL L-1 

de solução de vitaminas (Anexo B); 18 g L-1 de ágar (pH 7,0) 
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em placas de Petri contendo o meio de cultivo ACA, tiveram três plugues (7 mm de diâmetro) 

transferidos para Erlenmeyers, com capacidade de 125 mL, contendo 50 mL de meio GY e 

foram mantidos sob agitação de 150 rpm à temperatura de 28 ºC. Este procedimento foi 

realizado tanto para dar início ao processo de extração de DNA, como para adquirir os 

metabólitos secundários. 

 

5.3. Identificação dos isolados 

5.3.1. Extração de DNA 

Os isolados de actinobactérias foram cultivados em meio líquido, segundo descrito no 

item 5.2, por seis dias. Após o crescimento, 6 mL do cultivo foram transferidos para tubos 

falcons, concentrados por centrifugação e o precipitado foi transferido para tubos tipo 

eppendorfs de 2 mL. Posteriormente, foi realizada uma etapa prévia para facilitar a quebra da 

parede celular dos isolados, visto que actinobactérias possuem a parede celular bastante 

resistente. Essa etapa prévia consistiu em um processo composto por cinco etapas: 1) 

centrifugação (10.000 x g) dos tubos com as amostras, por um minuto; 2) descarte do 

sobrenadante; 3) adição, em cada tubo, de 1 mL de água ultrapura autoclavada; 4) agitação em 

vórtex por cinco segundos; 5) centrifugação (10.000 x g) por mais um minuto. Este 

procedimento foi repetido por até cinco vezes ou até que o sobrenadante estivesse transparente. 

Após este processo, a extração do DNA foi realizada com o kit Ultra Clean® Microbial DNA 

Isolation MoBio, de acordo com especificações do fabricante.  

A integridade do DNA extraído foi verificada por eletroforese em gel de agarose à 

0,8% (m/v) em tampão TAE 1x (40 mM de Tris-acetato; 1 mM de EDTA), onde foram 

aplicados 3 µL dos DNAs extraídos junto a 2 µL do revelador Cyber GreenTM Loading buffer; 

como marcador foi utilizado o GeneRuler DNA Ladder Mix (Thermo Ficher Scientific) com 

peso molecular de 1 kb. A quantificação e a qualidade do DNA foram determinadas utilizando 

o Nanodrop 2000, onde foi feita a leitura de 1 µL de cada amostra, no comprimento de ondas 

de 340 nm. As quantidades iniciais de DNAs extraídos variaram entre 5 e 300 ng µL-1; as 

leituras da relação 260/280 variaram entre 1,60 e 2,30; já as leituras da relação 260/230 

variaram entre 1,99 e 2,55. 

 

5.3.2. Amplificação da região 16S do gene rRNA 
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A amplificação da região 16S do gene rRNA foi realizada pela reação em cadeia da 

polimerase, utilizando os iniciadores oligonucleotídeos 1492R (5’- TAC GGY TAC CTT GTT 

ACG ACT - 3’) e 27F (5’ – AGA GTT TGA TCC TGG CTC AG - 3’), de acordo com Lane 

(1991). As reações de PCR (Polymerase Chain Reaction) foram realizadas para um volume de 

25 μL, contendo 17,35 μL de água ultrapura autoclavada, 2,5 μL de Taq buffer (10X) 

(Fermentas), 0,9 μL de MgCl2 (25 mM) (Fermentas), 2,0 μL de dNTP (2,5 mM), 0,1 μL de cada 

oligonucleotídeo iniciador, 0,25 μL de Taq DNA polimerase (Fermentas), 0,8 μL de DMSO e 

1 μL de DNA molde (10 a 20 ng). As reações de amplificação foram submetidas a um 

termociclador (Applied Biosystems), programado para realizar uma desnaturação inicial de 2 

minutos a 94 °C, seguido de 35 ciclos de 45 segundos a 94 °C; 1 minuto a 55 °C; 2 minutos a 

72 °C, e uma extensão final de 10 minutos a 72 °C. Os fragmentos de DNA amplificados foram 

separados por eletroforese em gel de agarose (1,0%), corados com Gel Red, juntamente com o 

marcador de peso molecular 1kb DNA Ladder para a observação do fragmento de 

aproximadamente 1500 pb amplificado em fotodocumentador com luz ultravioleta. 

A purificação do produto de PCR foi realizada utilizando o kit de purificação Promega 

Wizard SV gel and PCR clean-up system – Ref A9282. 

5.3.3. Reação para sequenciamento 

Os produtos de PCR purificados foram submetidos para sequenciamento no 

equipamento 3500 Sanger Genomic Analyzer (Applied Biosystems), utilizando o kit de 

sequenciamento BigDye, nas seguintes condições: 2 μL de tampão ABI 5x, 1 μL de cada 

iniciador (27F, 357F, 357R, 704F, 704R, 1114F, 1114R e 1492R {5 mM} – Tabela 2), em 

reações independentes, 1 μL de Big Dye, 1 μL de produto de PCR (40 ng) e água ultrapura 

autoclavada para um volume final de 20 μL. As reações foram submetidas a um termociclador 

programado para realizar uma desnaturação inicial de 1 minuto a 96 °C, seguido de 35 ciclos 

de 15 segundos a 96 °C; 15 segundos a 50 °C; 4 minutos a 60 °C.  
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Tabela 2. Sequência dos iniciadores utilizados para o sequenciamento da região 16S do gene rRNA 

Iniciador Sequência Referências 

27F 5’ – AGA GTT TGA TCC TGG CTC AG - 3’ Lane, 1991 

357F 5’ – CTC CTA CGG GAG GCA GCA G – 3’ Turner et al., 1999 

357R 5’ – CTG CTG CCT YCC GTA – 3’ Turner et al., 1999 

704F 5’ – GTA GCG GTG AAA TGC GTA GA – 3’ Lane, 1991 

704R 5’ – TCT ACG AAT TTC ACC ACT AC – 3’ Lane, 1991 

1114F 5’ – CGG CAA CGA GCG AAC CC – 3’ Liu et al., 2007 

1114R 5’ – GGG TTG CGC TCG TTR C – 3’ Liu et al., 2007 

1492R 5’- TAC GGY TAC CTT GTT ACG ACT - 3’ Lane, 1991 

 

5.3.4. Análise das sequências e construção da árvore filogenética dos isolados 

A qualidade das sequências foi checada utilizando-se o programa FinchTV 1.4.0 

(Geospiza Inc.) e as sequências de cada oligonucleotídeo iniciador foram manualmente unidas 

utilizando o programa BioEdit 7.0.5. (HALL, 1999). As sequências foram alinhadas com 

ClustalW (THOMPSON; HIGGINS; GIBSON, 1994) e utilizadas para a construção das árvores 

filogenéticas pelo método de distância de Maximum Likelihood Method (TAMURA; NEI, 

1993), com bootstrap de 1000 repetições (FELSENSTEIN, 1985), através do programa MEGA 

7.01 – Molecular Evolutionary Genetics Analysis (KUMAR; STECHER, TAMURA, 2016). A 

similaridade entre as sequências foi obtida por meio do programa PHYDIT versão 3.1, um 

editor de sequência para filogenia (CHUN, 2001). As sequências foram comparadas com as 

depositadas no banco de dados do EzTaxon (http://eztaxon- e.ezbiocloud.net/) para 

identificação de procariotos (KIM et al., 2012). 

 

5.4. Reação de PCR para amplificação dos genes de NRPS e PKS tipo I 

O DNA extraído dos isolados, foi submetido à detecção de genes NRPS e PKS – I. 

Para isso, foram realizadas amplificações por PCR de sequências conservadas, a partir da 

utilização de iniciadores degenerados específicos, descritos na literatura (Tabela 3). 

As reações de PCR foram preparadas para um volume final de 50 µL, contendo 24,4 

µL de água ultrapura autoclavada; 10,0 μL de Taq buffer (10X) (Fermentas), 3,0 μL de MgCl2 
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(25 mM) (Fermentas), 2,0 μL de dNTP (2,5 mM), 0,25 μL de cada iniciador (10 µM), 0,35 μL 

de Taq DNA polimerase (Fermentas), e 5,0 μL de BSA, 3,0 μL de DNA molde. 

 

Tabela 3. Sequências dos iniciadores degenerados utilizados para amplificação dos genes de NRPS e PKS tipo I 

 

As reações de amplificação foram submetidas a um termociclador (Applied 

Biosystems), programado para realizar: 

 A3F/A7R: desnaturação inicial de 5 minutos a 95 °C, seguido de 35 ciclos de 

30 segundos a 95 °C; 2 minutos a 59 °C; 4 minutos a 72 °C, e uma extensão 

final de 10 minutos a 72 °C; 

 K1F/M6R: desnaturação inicial de 5 minutos a 95 °C, seguido de 35 ciclos de 

30 segundos a 95 °C; 2 minutos a 55 °C; 4 minutos a 72 °C, e uma extensão 

final de 10 minutos a 72 °C; 

 KSF/KSR: desnaturação inicial de 5 minutos a 95 °C, seguido de 35 ciclos de 

30 segundos a 95 °C; 2 minutos a 58 °C; 4 minutos a 72 °C, e uma extensão 

final de 10 minutos a 72 °C. 

Os produtos resultantes da PCR foram submetidos à eletroforese em gel de agarose 

(1%) sendo corado com Gel Red, juntamente com o marcador de peso molecular 1 kb DNA 

Ladder, a fim de confirmar a amplificação das regiões gênicas de interesse. 

 

5.5. Cultivo para obtenção dos extratos contendo metabólitos 

Os isolados de actinobactérias foram inicialmente cultivados seguindo metodologia 

descrita no item 5.2. Posteriormente, o volume de 5 mL contendo meio de cultivo mais células 

foi transferido para Erlenmeyers, com capacidade para 250 mL, contendo 150 mL de meio de 

cultivo. Cada isolado foi cultivado em quatro meios (Tabela 4), para estimular as vias 

biossintéticas e explorar a produção dos compostos de interesse a partir de diferentes fontes 

Iniciador Sequência 5’ – 3’ Fragmento 
(pb) 

Gene Referências 

A3F GCS TAC SYS ATS TAC ACS TCS GG 700 – 800 NRPS 
Ayuso-Sacido; 

Genilloud,  
2005 

A7R SAS GTC VCC SGT SCG GTA S 700 – 800 NRPS 
K1F TSA AGT CSA ACA TCG GBC A 1200 - 1400 PKS-I 
M6R CGC AGG TTS CSG TAC CAG TA 1200 - 1400 PKS-I 
KSF CCS CAG SAG CGC STS TTS CTS GA 500 – 600 PKS-I Edlund et al., 

2011 KSR TSG AGG CSC ACG GSA CSG GSA C 500 – 600 PKS-I 
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nutricionais. Os caldos de cultivo foram incubados a 28 °C, sob agitação constante de 150 rpm, 

por um período de 20 a 22 dias. 

Após o crescimento, as culturas foram submetidas a um sistema de filtração a vácuo, 

com funil de Buchner e papel filtro qualitativo (80 g m-2), para retirada das células; o material 

filtrado foi recolhido em Kitassato.  

Os filtrados foram submetidos a um processo de partição líquido-líquido utilizando 

água e o solvente orgânico acetato de etila, na proporção de 1:1 (repetindo-se por 3 vezes), de 

modo que foram obtidos dois extratos: o aquoso e o acetato de etila. O extrato aquoso foi 

concentrado em liofilizador para retirada de toda a água presente na amostra. O extrato acetato 

de etila foi concentrado em um evaporador rotativo (MA 120 – Marconi). Ambos extratos foram 

codificados, pesados em balança analítica e armazenados sob refrigeração (10 ºC ± 1), para 

utilização nos ensaios biológicos. 

 

Tabela 4. Composição dos meios de cultivo utilizados para a fermentação das actinobactérias 

 

5.6. Ensaios biológicos  

Os extratos tiveram seu potencial antimicrobiano avaliado através de ensaios 

antagonistas contra bactérias patogênicas humanas e contra fungos fitopatogênicos, conforme 

descrito nos itens a seguir. Inicialmente, foi realizado um pré-ensaio com todos os extratos, os 

que apresentaram alguma atividade inibitória, foram reavaliados em triplicata. 

Meio de cultivo Composição do meio de cultivo 

Czapek, modificado 
(1) 

10,0 g L-1 de dextrose; 6,0 g L-1 de extrato de levedura; 3,0 g L-1 de nitrato 
de sódio (NaNO3); 1,0 g L-1 de fosfato dipotássico (K2HPO4); 0,5 g L-1 de 

sulfato de magnésio (MgSO4.7H2O); 0,5 g L-1 de cloreto de potássio 
(KCl); 0,01 g L-1 de sulfato ferroso (FeSO4.7H2O); (pH 7,0) 

 

BD (2) 
200 g L-1 de caldo de batata, 20 g L-1 de dextrose; (pH 7,0) 

 

R5 (adaptado de 
Hopwood, 1985) (3) 

5,0 g L-1 de extrato de levedura; 10,0 g L-1 de dextrose; 0,10 g L-1 de NZ 
Amina A; 

3,09 g L-1 de Tris; 0,25 g L-1 de sulfato de potássio (K2SO4); 10,12 g L-1 de 
cloreto de magnésio (MgCl2. 6H2O); (pH 7,0) 

 

Meio B (Janso; Carter, 
2010) (4) 

12,5 g L-1 de farinha de soja; 2,0 g L-1  NZ amina A; 12,5 g L-1 de 
dextrose; 1,0 g L-1  de carbonato de cálcio (CaCO3); 1,5 g L-1  de cloreto 

de amônio (NH4Cl); 5,0 g L-1 de Diaion HP20; (pH 6,8) 
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Os micro-organismos testes foram obtidos da coleção de cultura de micro-organismos 

do Laboratório de Microbiologia Ambiental, EMBRAPA Meio Ambiente, Jaguariúna, São 

Paulo, Brasil. 

 

5.6.1. Avaliação do potencial antibacteriano 

Para o ensaio antibacteriano foram utilizadas sete linhagens patogênicas humanas, os 

isolados clínicos: Gram-negativos Salmonella typhi (CMAA 85), Burkholderia cepacia 

(CMAA 92), Pseudomonas aeruginosa (CMAA 120), Klebsiella pneumoniae (CMAA 540), 

Escherichia coli (CMAA 1340); e os Gram-positivos Staphylococcus schleiferi (CMAA 178) 

e Staphylococcus aureus (CMAA 190). As linhagens bacterianas foram crescidas em meio de 

cultivo LB (10 g L-1 de triptona, 10 g L-1- de NaCl, 5 g L-1- de extrato de levedura, 18 g L-1 de 

ágar, pH 7,0), a 28 °C por 24 horas.  

A atividade antibacteriana foi avaliada pela técnica de difusão em disco de papel, com 

adaptações da metodologia de Bauer et al. (1966). Com auxílio de uma alça bacteriológica 

colônias bacterianas isoladas foram colhidas e ressuspendidas em solução salina a 0,85%, para 

obtenção de uma turvação correspondente com a concentração de 1,5 x 108 UFC mL-1. A 

concentração foi aferida em espectrofotômetro na absorbância de 550 nm.  

A suspensão bacteriana (200 µL) foi plaqueada em meio de cultivo LB com auxílio de 

uma alça estéril; para as placas de Petri de dimensão 150 x15 mm, e para as placas de Petri de 

dimensão 90 x15 mm, foram utilizados 100 µL da suspensão bacteriana.  

Discos de papel estéreis foram impregnados com 5 μL (na concentração de 1mg mL-

1) dos extratos ressuspendidos em metanol. Para estes ensaios, foram realizados três controles: 

placas somente com as bactérias teste, placas com o solvente metanol, placas com fármacos 

controle (Sensidisc DME): cloranfenicol (30 µg), eritromicina (15 µg), norfloxacina (10 µg) e 

sulfonamidas (300 µg). 

Após o período de 24 horas de incubação a 28 ºC, foi realizada a avaliação dos ensaios, 

verificando-se a presença ou ausência de um halo translúcido ao redor do disco de papel. 

Os extratos que inibiram o crescimento bacteriano foram submetidos a reavaliação em 

placas únicas, em triplicata, utilizando a mesma metodologia. A atividade inibitória foi medida 

aferindo-se o diâmetro dos halos de inibição, que foram interpretados de acordo com os critérios 

preconizados pelo Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI, antigo NCCLS) (2011). 

O documento do CLSI (2011), indica o cloranfenicol e as sulfonamidas como agente 

antimicrobiano para todas as linhagens testadas. A eritromicina é indicada para o controle de 
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Staphylococcus sp., enquanto a norfloxacina é utilizada como agente antimicrobiano para B. 

cepacia e E. coli. Cada antimicrobiano possui valores preconizados (Tabela 5) que representam 

a susceptibilidade dos micro-organismos aos antimicrobianos. 

 

Tabela 5. Padrões interpretativos de diâmetros de halo de inibição preconizados pelo CLSI (2011) 

Agente antimicrobiano 
Diâmetro do halo de inibição em milímetros (mm) 

Resistente Intermediário Sensível 

Cloranfenicol (30 µg) ≤12 13-17 ≥18 

Eritromicina (15 µg) ≤13 14-22 ≥23 

Norfloxacina (10 µg) ≤12 13-16 ≥17 

Sulfonamidas (300 µg) ≤12 13-16 ≥17 

 

5.6.2. Avaliação do potencial antifúngico 

O potencial antifúngico foi avaliado também por difusão em disco de papel. Os micro-

organismos testes foram três linhagens fúngicas fitopatogênicas: Rhizoctonia solani (CMAA 

1589 – isolado de orégano (Oreganum vulgare)), Sclerotinia sclerotiorum (CMAA 1149 – 

isolado de feijão (Phaseolus vulgaris)) e Sclerotium rolfsii (CMAA 352 – isolado de orquídea 

(Phalaenopsis sp.)).  

As linhagens fúngicas foram crescidas em meio de cultivo BDA, a 28 °C por um 

período de seis dias. Após o crescimento, fragmentos de micélio retirados da borda (5 mm de 

diâmetro) foram transferidos para o centro de novas placas de Petri (90 x 15 mm) contendo 

meio BDA. Ao redor do fragmento, foram dispostos discos de papel estéreis, impregnados com 

5 μL (1 mg mL-1) dos extratos ressuspendidos em metanol. As placas controles continham 

apenas os fitopatógenos, e outra apenas o solvente metanol. 

Após o período de seis dias de incubação a 28 ºC, tempo suficiente para o fungo crescer 

em toda placa, foi realizada a avaliação dos ensaios, verificando-se a inibição do crescimento 

micelial como atividade positiva. 

Os extratos que inibiram o crescimento fúngico foram submetidos a reavaliação em 

placas únicas, em triplicata, utilizando a mesma metodologia, onde em uma borda da placa de 

Petri foi adicionado o disco de papel com os extratos ativos e, na borda oposta, um inóculo do 

patógeno (7 mm de diâmetro). Após o período de incubação, o percentual de inibição do 
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crescimento micelial (PIC) dos fitopatógenos, em relação ao controle, foi medido através da 

fórmula: 

𝑃𝐼𝐶  
𝑑𝑖â𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑎 𝑡𝑒𝑠𝑡𝑒𝑚𝑢𝑛ℎ𝑎 𝑑𝑖â𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑜 𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜  𝑋 100

𝑑𝑖â𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑎 𝑡𝑒𝑠𝑡𝑒𝑚𝑢𝑛ℎ𝑎
 

 

5.7. Análise estatística 

Os resultados obtidos foram submetidos à análise de variância (ANOVA) e quando 

detectadas diferenças (p < 0,05), as médias dos tratamentos foram comparadas com seus 

respectivos controles pelo teste de Scott-Knott a 5% de significância, utilizando o programa 

estatístico R® (R CORE TEAM, 2017). 

 

5.8. Seleção de um isolado para caracterização do perfil químico dos metabólitos 

produzidos 

A partir dos resultados dos ensaios biológicos, foi selecionado uma linhagem mais 

promissora para a análise do perfil químico detalhado, através de técnicas cromatográficas e 

espectrométricas.  

 

5.8.1. Obtenção das frações 

Os quatro extratos acetato de etila, obtidos da linhagem selecionada e cultivada em 4 

meios de cultivo, tiveram seus compostos separados através da extração em fase sólida em 

coluna do tipo Sep-Pak (Waters Sep-Pak® Vac 12cc) contendo 2 g de fase estacionária de sílica 

derivatizada com grupos cianopropila. A fase móvel consistiu em um gradiente: cloreto de 

metileno: acetato de etila (50:50); 100% acetato de etila; acetato de etila: metanol (50:50) e 

100% metanol, sendo os solventes de grau analítico P.A. (Synth). De cada extrato acetato 

obteve-se quatro frações (A – D) que foram testadas em bioensaio e analisadas quimicamente. 

Os quatro extratos aquosos foram ressuspendidas em 30 mL de água ultrapura e 

transferidos para Erlenmeyers (de 50 mL) com 3 g de uma mistura das resinas XAD2, XAD4 e 

XAD7 (na proporção de 1:1:1), permanecendo por 12 horas sob agitação (150 rpm, 28 ºC). 

Após este período, foram filtrados e a resina passou por três lavagens: com água ultrapura; com 
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metanol (P.A.) e com metanol:acetona (50:50). As frações orgânicas foram reunidas, 

concentradas em evaporador rotativo até retirada completa dos solventes e posteriormente 

submetidas a extração em fase sólida em coluna do tipo Sep-Pak (SPE C18 - Discovery® DSC-

18 SPE), utilizando um gradiente de água em metanol nas seguintes proporções: 100% água 

(posteriormente descartada); água:metanol (75:25); água:metanol (50:50) e 100% metanol; 

obtendo-se quatro frações (1 – 4). A fração 1 foi descartada e as demais frações foram testadas 

em bioensaio e analisadas quimicamente. 

No total, foram obtidas 28 frações, sendo 16 frações, provenientes dos extratos acetato 

de etila, e 12 frações provenientes dos extratos aquosos. 

 

5.8.2. Cromatografia líquida de ultra eficiência acoplada a espectrometria de 

massas de alta resolução (UPLC-MS-MS) 

As 28 frações foram ressuspendidas em acetonitrila, na concentração de 1 mg mL-1, 

sendo injetado 10 µL.  

A espectrometria de massas de alta resolução (UPLC-MS) foi adquirida em 

espectrômetro de massas Xevo G2-XS QTof Quadrupolo Tempo-de-voo (Waters) operando em 

modo eletrospray positivo com faixa de detecção entre 100 a 1500 Da e energia de ionização 

1,2 Kv. Os valores de m/z foram gravados no modo centroide. A aquisição dos dados foi 

realizada utilizando o programa MassLynx. 

A fase estacionária utilizada foi uma coluna Acquity UPLC BEH C18 (1,7 µm, 2,1  x 

100 mm) e a fase móvel foi em gradiente de (A) água ultrapura (acrescida 0,1% de ácido 

fórmico) em (B) acetonitrila (acrescida 0,1% de ácido fórmico), iniciando a corrida em 

90A:10B (durante seis minutos), 50A:50B (por três minutos), 2A:98B (um minuto), totalizando 

dez minutos de análise, com vazão de 0,5 mL min-1.  

As análises para determinação das massas moleculares dos compostos presentes nas 

frações foram realizadas no Laboratório de Química Orgânica de Sistemas Biológicos, no 

Instituto de Química de São Carlos – Universidade de São Paulo (IQSC – USP), em colaboração 

com o professor Dr. Roberto G. S. Berlinck. 

 

 

 

5.8.3. Cromatografia em Camada Delgada 
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As frações foram monitoradas quimicamente segundo similaridade química por 

Cromatografia em Camada Delgada (CCD), utilizando-se de cromatofolhas de sílica-gel 60 

sobre poliéster com indicador ultravioleta F254 20 x 20 cm (Aldrich). As cromatofolhas foram 

inspecionadas sob luz ultravioleta (UV) com lâmpada de emissão nos comprimentos de onda 

de 254 nm e 365 nm.  
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6. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

6.1. Isolamento e identificação de actinobactérias das Ilhas de Alcatrazes e Palmas 

Ao todo, foram isoladas 23 actinobactérias das duas ilhas, Alcatrazes e Palmas, do 

litoral norte de São Paulo. Destes, 83% (19 isolados) são da Ilha das Palmas, associados à planta 

Anthurium urvilleanum. Os demais foram isolados de Alcatrazes, sendo três associados à 

Anthurium alcatrazense e um de rocha.  

As actinobactérias foram provenientes de diferentes partes amostradas, sendo 57% 

isolados da rizosfera, 13% de raiz, 13% de folhas, 13% de pecíolo e 4% de rocha. O meio de 

cultivo com o maior número de isolados (52%), foi o meio ácido-húmico.  

O meio ácido-húmico é um meio seletivo e está entre os mais indicados para o 

isolamento de actinobactérias endofíticas e do solo (JIANG et al., 2016). Ele foi desenvolvido 

por Hayakawa e Nonomura (1987), tendo como diferencial o ácido-húmico do solo como única 

fonte de carbono e nitrogênio.  Por este motivo, este meio de cultivo restringe o crescimento de 

colônias bacterianas não filamentosas, favorecendo o crescimento de actinobactérias (KUMAR 

et al., 2012). 

A maior prevalência de micro-organismos em rizosferas, pode ser atribuída aos 

exsudatos radiculares que favorecem a sua existência. Actinobactérias desempenham um papel 

importante na dinâmica da rizosfera, pois podem secretar compostos promotores de 

crescimento vegetal e compostos antimicrobianos que impedem o crescimento de fitopatógenos 

(ÁLVAREZ-PÉREZ, 2017; JOG et al., 2012), visto que no ambiente rizosférico há uma enorme 

competição pelos nutrientes que garantem a sobrevivência de cada micro-organismo. 

Os 23 isolados foram caracterizados através do sequenciamento da região 16S do gene 

rRNA, obtendo-se fragmentos de genes variando entre 1112-1491 pares de base, utilizados para 

análise baseada no alinhamento da sequência parcial do gene 16S rRNA, e comparados com 

sequências de linhagens tipo utilizando o servidor GenBank (Tabela 6).  
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Tabela 6. Classificação e afiliação genética dos isolados de actinobactérias de acordo com o sequenciamento da 
região 16S do rRNA  

Local Código Planta 
Espécies similares 

 no NCBI 
Código de 

Acesso 

Tamanho do 
fragmento  

(pares de base) 

Identidade 
(%) 

Raiz 

A3 A.urvilleanum 
Streptomyces michiganensis 

NBRC 12797 
AB184153 1336 100,00 

A15A A.urvilleanum 
Streptomyces lunalinharesii 

RCQ1071 
NR_043541

.1 
1480 100,00 

A15B A.urvilleanum 
Streptomyces lunalinharesii 

RCQ1071 
NR_043541

.1 
1468 100,00 

Folha 

A5.1 A.urvilleanum 
Streptomyces lunalinharesii 

RCQ1071 
NR_043541

.1 
1491 100,00 

A54A A.urvilleanum 
Streptomyces lunalinharesii 

RCQ1071 
NR_043541

.1 
1478 100,00 

A54B A.urvilleanum 
Streptomyces lunalinharesii 

RCQ1071 
NR_043541

.1 
1465 100,00 

Rizosfera 

A18 A. alcatrazense 
Amycolatopsis albidoflavus 

NBRC 100337 
NR_112695

.1 
1474 100,00 

A19 A. alcatrazense 
Streptomyces exfoliatus 

NRRL B-2924 
NZ_KL647

057.1 
1122 99,89 

A20 A. alcatrazense 
Streptomyces exfoliatus 

NRRL B-2924 
DQ026647.

1 
1466 99,64 

A23 A.urvilleanum 
Streptomyces albospinus 

NBRC 13846 
NR_112418

.1 
1454 99,00 

A27A A.urvilleanum 
Streptomyces 

lactacystinicus OM-6519 
NR_136866

.1 
1400 99,78 

A27B A.urvilleanum 
Streptomyces 

lactacystinicus OM-6519 
NR_136866

.1 
1409 99,85 

A28 A.urvilleanum 
Streptomyces manipurensis 

MBRL 201 
NR_118275

.1 
1483 99,00 

A31 A.urvilleanum 
Streptomyces vinaceus 

NBRC 13425 
AB184394 1298 99,87 

A32 A.urvilleanum 
Streptomyces fulvissimus 

DSM 40593 
NC_021177

.1 
1474 99,00 

A35 A.urvilleanum 
Streptomyces aburaviensis 

CSSP531 
NR_115387

.1 
1482 99,00 

A36A A.urvilleanum 
Streptomyces 

cinnamonensis NBRC 
15873 

NR_041194
.1 

1474 99,00 

A36B A.urvilleanum 
Streptomyces manipurensis 

MBRL 201 
NR_118275

.1 
1470 99,00 

A37 A.urvilleanum 
Streptomyces goshikiensis 

NRRL B-5428. 
NR_044147

.1 
1445 99,00 

Rocha A12.2 - 
Streptomyces albospinus 

NBRC 13846. 
NR_112418

.1 
1454 99,00 

Pecíolo 

A40 A. alcatrazense 
Streptomyces diastaticus 

subsp. ardesiacus NRRL B-
1773. 

DQ02663.1 1292 99,77 

A42A A. alcatrazense 
Streptomyces 

longwoodensis NBRC 
14251 

DSM 41677 1475 99,57 

A42B A. alcatrazense 
Streptomyces lunalinharesii 

RCQ1071 
NR_043541

.1 
1489 99,00 
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Os estudos moleculares evidenciaram que os isolados apresentam alta similaridade, 

em sua maioria, para o gênero Streptomyces (22 isolados), com exceção de um isolado da 

rizosfera, que pertence ao gênero Amycolatopsis. Embora tenham sido usados meios diversos 

para o isolamento, diante das condições utilizadas neste estudo, não foi possível isolar gêneros 

diversificados.  

Os meios usados para o isolamento são o fator chave para adquirir micro-organismos 

cultiváveis, alguns estudos indicam que a utilização de meios de cultivo à base de amido e 

acrescidos de sais inorgânicos, podem facilitar o isolamento de actinobactérias não-

Streptomyces (GONG, 2018). 

Poucos estudos têm relatado o isolamento de actinobactérias altamente diversas e 

cultiváveis em ambientes marinhos. Ao estudar sedimentos marinhos de uma ilha oceânica, NG 

e TAN (2018) também utilizaram três meios seletivos diferenciados: peptona-asparagina ágar, 

manitol-arginina ágar (ZHANG et al., 2008) e o meio ácido-húmico. Com isso, isolaram 123 

actinobactérias pertencentes a 18 gêneros diferentes, contudo, a maioria (47,97%) foi 

identificada como Streptomyces spp. Neste mesmo estudo, o meio ácido-húmico também foi o 

que recuperou a maioria dos isolados.  

A predominância de Streptomyces é compatível com os resultados relatados por Lee 

et. al (2014), ao estudarem actinobactérias de amostras de solo de manguezais, utilizando seis 

meios de cultivo seletivos: ISP2, ISP7 (SHIRLING; GOTTLIEB, 1966), amido-caseína-ágar 

(KUSTER; WILLIAMS, 1964), Streptomyces ágar (ATLAS, 1993), “actinomycetes-isolation 

agar” (MACFADDIN, 2000) e agar nutriente (WILLIAMS; DAVIES, 1965). 

Das linhagens de Streptomyces isoladas neste trabalho, 26,08% (seis isolados) 

apresentaram similaridade com a espécie Streptomyces lunalinharesii. Esta espécie foi isolada 

pela primeira vez por Souza et al. (2008), em amostras de solo do cerrado brasileiro, recebendo 

este nome em homenagem ao microbiologista de solo Luiz Fernando de Toledo Luna Linhares. 

A S. lunalinharesii foi descrita como uma actinobactéria quinolítica e sugere-se que seja 

promissora para fins biotecnológicos, principalmente para degradação de resíduos contendo 

quitina. 

As demais espécies de Streptomyces isoladas, já foram encontrados em diversas partes 

do mundo nas últimas décadas, com exceção das espécies S. manipurensis e S. lactacystinicus. 

A espécie S. manipurensis foi isolada uma única vez, em 2012, na Índia (NIMAICHAND et 

al., 2012), de uma amostra de solo de calcário e não há relatos sobre atividade biológica. Já a 

espécie S. lactacystinicus foi isolada em 2015, de amostras de solo no Japão (TAKÉ et al., 



42 
 
   

2015) e relata-se a produção de “lactacystin”, um inibidor de proteassoma. Este são os únicos 

trabalhos relatados na literatura para essas espécies. 

A única linhagem não-Streptomyces isolada, foi a Amycolatopsis albidoflavus. Esta 

espécie já foi também isolada de amostras de solo no Japão, sendo descrita e caracterizada por 

Lee e Hah (2001). Recebeu este nome em decorrência da coloração amarelo-esbranquiçada do 

micélio aéreo (albido = branco) e do micélio vegetativo (flavus = amarelo). Foi relatada como 

uma actinobactéria capaz de reduzir nitrato a nitrito, além de conseguir crescer em meios com 

7% de NaCl, sugerindo-se que seja promissora para fins biotecnológicos, relacionados à 

promoção de crescimento vegetal sob estresse salino. 

Todas as linhagens obtidas foram analisadas em função das relações filogenéticas 

baseadas no gene 16S rRNA, comparando com as linhagens relatadas no banco de dados do 

EzTaxon (Figura 4). 
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Figura 4. Relações filogenéticas baseadas no gene 16S rRNA, comparando as linhagens obtidas neste estudo, com 
as linhagens relatadas no banco de dados do EzTaxon 
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O alinhamento foi construído utilizando o programa MEGA 7.01 (KUMAR et al., 

2016), com o método de distância Maximum Likelihood Method (TAMURA; NEI, 1993). 

Ramificações correspondentes a partições reproduzidas em menos de 50% de réplicas de 

bootstrap são reduzidas. A porcentagem de árvores replicadas em que os taxa associados 

agrupados no teste de bootstrap (1000 réplicas) são mostradas próximas às ramificações 

(FELSENSTEIN, 1985). A análise envolveu 63 sequências nucleotídicas. Como grupo externo 

utilizou-se a linhagem Streptoalloteichus tenebrarius NBRC 16177. 

Apesar da grande maioria dos isolados, ser do gênero Streptomyces, pode-se observar 

que foi obtido uma grande diferença de espécies. Analisando as espécies de clados próximos, 

não foram encontradas semelhanças quanto ao ambiente de isolamento, bem como na produção 

de metabólitos secundários ativos. 

 

6.2. Avaliação da atividade biológica em função dos meios de cultivo 

As 23 linhagens de actinobactérias foram cultivadas em 4 meios de cultivo e 

posteriormente particionadas com o solvente acetato de etila, totalizando 184 extratos, sendo 

92 extratos acetato de etila e 92 extratos aquosos. 

Segundo a avaliação biológica, a metodologia de partição liquido-liquido foi eficiente, 

pois não foram observadas atividades simultaneamente em ambos extratos, sugerindo que o 

composto ativo estava somente em uma das fases. 

 

6.2.1. Avaliação do potencial antibacteriano 

Os 184 extratos foram avaliados em ensaio antibacteriano, por difusão em disco, frente 

aos isolados clínicos Gram-negativos Salmonella typhi, Burkholderia cepacia, Pseudomonas 

aeruginosa, Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli; e Gram-positivos Staphylococcus 

schleiferi e Staphylococcus aureus. Os resultados encontram-se na Tabela 7 e no Anexo C. 
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Tabela 7. Tamanho dos halos de inibição na atividade antibacteriana dos extratos brutos ativos  

Amostra 
S. aureus 

(Gram +) 

S. schleiferi 

(Gram +) 

B. cepacia 

(Gram -) 

E. coli 

(Gram -) 

A3 – meio BD (5 µg) 20 mm±0d 16 mm±2,08 de 16mm±0,58 c - 

A3 – meio B (5 µg) 13 mm±2,64f - - - 

A20 – meio BD (5 µg) - 16 mm±0,58 de 14 mm±2,00d 9 mm±0,58 f 

A20 – meio R5 (5 µg) 16 mm±1,53e 17 mm±2,6 de 9 mm±1,52 e 9 mm±0,58 f 

A20 – meio B (5 µg) 19 mm±1,16de 17 mm±3,6 de 17 mm±0,58 c 12 mm±0,58 e 

A23 – meio Czapek (5 µg) - 16 mm±0,58 e 24 mm±1,15 b 13 mm±1,16 e 

A23 – meio BD (5 µg) - 20 mm±0,58 cd 11 mm±0,58 e 12 mm±0,58 e 

A23 – meio R5 (5 µg) - 20 mm±1,52 cd 24 mm±1,15 b 15 mm±0,58 d 

A23 – meio B (5 µg) 24 mm±3,21c 21 mm±1,00 c 23 mm±0,58 b 16 mm±0,58 c 

A32 – meio B (5 µg) 12 mm±0,58f 10 mm±0,58 f - - 

Cloranfenicol (30 µg) 28 mm±2,51b 22mm±0,58bc 29 mm±0,58 a 18 mm±1,15 b 

Eritromicina (15 µg) 28 mm±1,00b 24mm±0,58b 17 mm±0,58 c - 

Norfloxacina (10 µg) 41 mm±1,15a 25mm±1,00b 15 mm±0,58 cd 17 mm±0,58 bc 

Sulfonamidas (300 µg) - 27mm±0,58a - 26 mm±1,15 a

Ensaios realizados em triplicata; médias±erro padrão seguidas por letras iguais na mesma coluna não diferem entre 

si pelo teste de Scott-Knott a 5% de probabilidade.  

 

Dentre os extratos testados, somente dez foram considerados bioativos, o que 

corresponde a 5,4%, mostrando a sensibilidade do teste. Estes dez extratos foram obtidos do 

extrato acetato de etila de quatro linhagens: S. michiganensis (A3), S. exfoliatus (A20), S. 

albospinus (A23) e S. fulvissimus (A32).  

Segundo o CLSI (2011), a sensibilidade das bactérias aos compostos presentes nos 

extratos pode ser definida de acordo com o tamanho do halo de inibição em milímetros; onde 

as que apresentam halos de inibição ≤12 mm, são consideradas resistentes; entre 13 e 16 mm, 

consideradas intermediárias; e ≥17 mm, consideradas sensíveis. 

As linhagens patogênicas Gram-negativas Klebsiella pneumoniae, Salmonella tiphy e 

Pseudomonas aeruginosa apresentaram maior resistência frente à ação dos extratos. Por outro 

lado, as linhagens Staphylococcus aureus, Staphylococcus schleiferi e Burkholderia cepacia 

foram as mais sensíveis, com halos de inibição ≥ 17 mm.  

Para o isolado S. fulvissimus, o meio de cultivo pode ter sido um fator determinante já 

que o(s) composto(s) ativo foi produzido somente no meio B. Os metabólitos presentes nesse 

extrato apresentaram atividade apenas para as linhagens bacterianas Gram-positivas. Na 



46 
 
   

literatura são relatadas atividades antimicrobiana (RIZK et al., 2007) e anticancerígena 

(RASHAD et al., 2018). 

Os isolados S. exfoliatus e S. albospinus apresentaram atividade inibitória a bactérias 

Gram-positivas e Gram-negativas, nos diversos meios de cultivo. Logo, as fontes nutricionais 

não foram determinantes para a produção dos compostos com atividade antibacteriana. 

 Já o isolado de S. michiganensis, comportou-se de forma diferente, produzindo 

compostos inibitórios a uma bactéria Gram-positiva no meio B, e compostos que inibiram 

bactérias Gram-positivas e Gram-negativas, quando cultivado no meio BD. 

Nos últimos anos, o aparecimento de linhagens bacterianas resistentes a antibióticos 

configura um problema de saúde pública ao redor do mundo. Dentre os maiores causadores de 

problemas, a espécie S. aureus é a que mais contribui para o desenvolvimento da resistência a 

antibióticos (KACZOR et al., 2017), sendo responsável por diversas infecções, como doenças 

de pele e no trato respiratório. Além de S. aureus, linhagens resistentes de K. pneumoniae, E. 

coli e P. aeruginosa, também tem aumentado (MURIMA et al., 2014), o que impulsiona a busca 

por novos compostos eficientes no controle de bactérias resistentes a antibióticos. 

No trabalho relatado por Siddharth e Vittal (2018), foi avaliado o potencial 

antimicrobiano de uma linhagem de Streptomyces coletada de sedimentos marinhos, os extratos 

acetato de etila foram avaliados por difusão em disco, aplicando-se 30 µL (1 mg mL-1) de 

extrato em cada disco. Eles verificaram que a linhagem produziu compostos que inibiram o 

crescimento de bactérias Gram-positivas (Bacillus cereus, M. luteus, S. aureus e S. epidermidis) 

e Gram-negativas (K. pneumoniae e E. coli), com halos de inibição de 16 mm para M. luteus e 

S. epidermidis, 14 mm para B. cereus, S. aureus e K. pneumoniae, e 10 mm para E. coli.  Os 

compostos responsáveis pela atividade antibacteriana foram identificados como peptídeos não 

ribossomais. Em comparação com este trabalho, os extratos dos isolados S. exfoliatus e S. 

albospinus apresentam resultados mais promissores, visto que a quantidade de extrato aplicada 

no disco foi 5 µL (1 mg mL-1) e os halos de inibição para S. aureus e E. coli foram ≥ 16 mm e 

≥ 9 mm, respectivamente. 

No trabalho realizado por Quintero et al. (2018), extratos acetato de etila de 

actinobactérias isoladas de sedimentos marinhos, tiveram seu potencial antibacteriano avaliado 

contra linhagens de Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Staphylococcus aureus, 

Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans e Candida tropicalis. Os extratos mais 

promissores (500 g mL-1), apresentaram halos de inibição de 13,3 mm para K. pneumoniae; 

11,6 mm para E. coli e 21,2 mm para S. aureus; semelhantes ao que está sendo relatado no 

presente estudo. 
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Das et al. (2018), relatam o potencial antimicrobiano de 24 actinobactérias no controle 

de linhagens de Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Candida albicans, Staphylococcus 

aureus resistente à meticilina, Staphylococcus saprophytycus e Bacillus pumillus. Os extratos 

acetato de etila foram avaliados por difusão em disco de papel, utilizando 10 µL de extrato (1 

mg mL-1). Os mais promissores apresentaram halos de inibição de 34,6 mm para S. aureus; 36,3 

mm para E. coli; 33 mm para S. aureus resistentes à meticilina. Os compostos presentes nas 

frações ativas são predominantemente compostos fenólicos e ácido benzenoacético. 

No presente estudo, nota-se que a produção de compostos com atividade antibacteriana 

pode ser estimulada pela composição dos meios de cultivo. Apesar de na literatura serem 

relatados diversos estudos, tanto com atividades mais promissoras quanto menos promissoras, 

o presente estudo apresenta resultados relevantes que contribuem no conhecimento sobre a 

produção de compostos inibidores do crescimento de bactérias de importância clínica. 

 

6.2.2. Avaliação do potencial antifúngico 

Os 184 extratos foram avaliados em ensaio antifúngico, por difusão em disco, contra 

os fungos fitopatógenos Rhizoctonia solani, Sclerotium rolfsii e Sclerotinia sclerotiorum. Os 

resultados podem ser visualizados na Tabela 8. 

 

Tabela 8. Percentual de inibição micelial dos fitopatógenos 

Amostra R. solani S. rolfsii 

A3 – meio R5 – Acet (5 µg) 0 18,82%±1,17d 

A20 – meio B – Acet (5 µg) 19,22%±2,71b 22,35±2,04c 

A23 – meio R5 – Acet (5 µg) 25,10%±2,45a 32,16%±1,35a 

A32 – meio B – Aq (5 µg) 27,45%±1,79a 26,27±2,95b 

A42B – meio Czapek – Acet (5 µg) 16,47%±2,35bc 0 

A54A – meio B – Aq (5 µg) 13,73%±1,35c 0 

Controle 0 0 

Ensaios realizados em triplicata; médias±erro padrão seguidas por letras iguais na mesma coluna não diferem entre 

si pelo teste de Scott-Knott a 5% de probabilidade. Legenda: Acet: extrato acetato de etila; Aq: extrato aquoso 

 

O fitopatógeno Sclerotinia sclerotiorum mostrou-se resistente frente à ação dos 

compostos, que não inibiram o crescimento fúngico. Por outro lado, os fungos Rhizoctonia 
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solani e Sclerotium rolfsii apresentaram sensibilidade aos compostos presentes nos extratos 

ativos. 

Apenas 3,26% (correspondente a seis extratos), apresentaram atividade inibitória a 

algum dos fitopatógenos. Sendo quatro oriundos do extrato acetato de etila: S. michiganensis 

(A3), S. exfoliatus (A20), S. albospinus (A23), S. lunalinharesii (A42B); e dois do extrato 

aquoso: S. fulvissimus (A32) e S. lunalinharesii (A54A). 

Também verificou-se que o meio de cultivo influenciou diretamente na produção dos 

metabólitos, pois cada isolado produziu compostos antifúngicos em um meio específico. Nota-

se que a maioria dos metabólitos ativos neste ensaio foram produzidos no meio R5 e o meio B, 

o que reforça o fato de que as condições nutricionais podem afetar a produção de moléculas 

bioativas. 

Fungos fitopatogênicos são capazes de infectar os tecidos das plantas em qualquer 

estádio de crescimento (RAMIREZ-MARES; HERNANDEZ-CARLOS, 2015), causando 

prejuízo no campo e na pós-colheita. O S. rolfsii e o R. solani são patógenos economicamente 

importantes em culturas em todo o mundo, comumente ocorrem nos trópicos, regiões 

subtropicais e outras regiões temperadas quentes (KOTASTHANE et al., 2015) onde causam 

problemas, principalmente, em culturas de arroz, batata e leguminosas. 

Nos últimos cinco anos (2014 – 2018), a maioria dos trabalhos na literatura têm 

relatado, para estes fitopatógenos, a atividade antifúngica pelo método de cultivo pareado, 

seguidos de bioensaios in vivo, com menor ênfase no isolamento de compostos. 

No trabalho realizado por Goudjal et al. (2014), foi avaliada a atividade antifúngica de 

actinobactérias endofíticas frente ao fitopatógeno Rhizoctonia solani. As actinobactérias foram 

avaliadas pelo método de estrias, e exibiram forte atividade contra o fitopatógeno, com zonas 

de inibição maior que 20 mm. Os isolados promissores foram avaliados em ensaio in vivo com 

sementes de tomate, plantadas em solos infectados com R. solani. Os pesquisadores relatam 

que quatro isolados reduziram a incidência da doença em 75%, quando comparados ao controle 

negativo. 

Resultados semelhantes são descritos por Thampi e Bhai (2017), avaliando o potencial 

de 50 actinobactérias isoladas da rizosfera, frente aos fitopatógenos Phytophtora capsici e 

Sclerotium rolfsii. Os isolados foram avaliados pelo método de cultivo pareado e sete deles 

apresentaram inibição de 90% aos fitopatógenos, sendo três deles selecionados para ensaio in 

vivo com plantas de pimenta em solos infectados com os fitopatógenos. As actinobactérias mais 

promissoras diminuíram a incidência de doenças em 98,1% para S. rolfsii e 83,77% para S. 

capsici. 
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Embora os ensaios in vivo apresentem resultados promissores e animadores, é 

importante que haja também a preocupação em identificar os compostos ativos, visto que alguns 

fungicidas químicos já perderam sua eficácia no campo (CHEVAL et al., 2017), trazendo a 

necessidade de descobrir novas moléculas com potencial antifúngico para substituir ou servir de 

base para novas inspirações de ativos, preferencialmente com diferentes mecanismos de ação. 

Portanto, para explorar ao máximo todo potencial de produção de metabólitos 

secundários por técnicas dependentes de cultivo, tanto se faz necessário variar os nutrientes 

fornecidos como também realizar estudos para detecção de genes que codificam para a síntese 

de metabólitos secundários ativos. 

 

6.3. Detecção dos genes de NRPS e PKS tipo I 

Foi realizado o estudo gênico das principais vias biossintéticas envolvidas na síntese 

de moléculas bioativas através da detecção de genes que codificam enzimas multifuncionais 

pertencentes aos NRPS e PKS-I (Tabela 9). 
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Tabela 9. Estudos moleculares para detecção dos genes codificadores para as enzimas multifuncionais PKS-I e 
NRPS 

Código Espécie 
PKS-I 

KSF/KSR 
PKS-I 

K1F/M6R 
NRPS 

A3F/A7R 

A3 Streptomyces michiganensis (+) (-) (-) 

A15A Streptomyces lunalinharesii (+) (+) (-) 

A15B Streptomyces lunalinharesii (+) (-) (-) 

A5.1 Streptomyces lunalinharesii (-) (+) (+) 

A54A Streptomyces lunalinharesii (+) (-) (-) 

A54B Streptomyces lunalinharesii (+) (+) (-) 

A18 Amycolatopsis albidoflavus (+) (-) (-) 

A19 Streptomyces exfoliatus (+) (-) (+) 

A20 Streptomyces exfoliatus (+) (-) (+) 

A23 Streptomyces albospinus (+) (-) (+) 

A27A Streptomyces lactacystinicus (+) (-) (+) 

A27B Streptomyces lactacystinicus (+) (-) (+) 

A28 Streptomyces manipurensis (-) (-) (+) 

A31 Streptomyces vinaceus (+) (+) (+) 

A32 Streptomyces fulvissimus (-) (-) (+) 

A35 Streptomyces aburaviensis (-) (-) (-) 

A36A Streptomyces cinnamonensis (+) (-) (+) 

A36B Streptomyces manipurensis (+) (-) (+) 

A37 Streptomyces goshikiensis (+) (-) (-) 

A12.2 Streptomyces albospinus (+) (+) (-) 

A40 
Streptomyces diastaticus 

subsp. Ardesiacus 
(-) (-) (-) 

A42A Streptomyces longwoodensis (-) (+) (+) 

A42B Streptomyces lunalinharesii (+) (-) (-) 

 

A investigação específica das enzimas multifuncionais mostrou a prevalência de 

sequências gênicas pertencente as enzimas do grupo policetídeos I. Do total dos isolados, 73,9% 

apresentaram amplificação positiva para os iniciadores KSF/KSR, enquanto apenas 30,4% 

foram detectados pelos iniciadores K1F/M6R. Essa diferença pode ter ocorrido devido ao fato 

de que o conjunto KSF/KSR é utilizado para detectar genes do domínio cetosintase (KS), 

regiões que transcrevem as principais enzimas iniciadoras da cadeia de montagem das 

moléculas antibióticas, mais facilmente encontrado em bactérias  (EDLUND et al., 2011), 

enquanto o conjunto K1F/M6R é utilizado para detectar genes dos domínios cetosintase (KS) e 
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aciltransferase (AT) de PKS-I, que possuem uma sequência maior de genes, o que pode 

dificultar a sua detecção (AYUSO-SACIDO: GENILLOUD, 2005). 

Os PKS-I estão amplamente distribuídos nos três domínios da vida, sendo mais 

abundantes nos filos Actinobacteria, Cyanobacteria, Firmicutes e Proteobacteria, em 

bactérias, e Ascomycota em fungos (WANG et al., 2015). Os policetídeos representam um 

grupo altamente diversificado de produtos naturais, cujos compostos compreendem 

principalmente as classes dos polifenóis, macrolídeos, polienos, enedienos e poliéteres, que 

podem atuar como agentes antifúngicos, antibacterianos, imunossupressores, antiparasitários e 

agentes antitumorais (HERTWECK, 2009). 

Para os genes de NRPS, 47,8% foram detectados pelos iniciadores A3F/A7R. Assim 

como os PKS-I, os NRPS são abundantes em bactérias e fungos, capazes de sintetizar 

metabólitos clinicamente importantes, derivados de peptídeos, tais como penicilinas, 

cefalosporinas, glicopeptídeos e ciclosporina. Essas multi-enzimas têm uma arquitetura 

modular semelhante à dos PKSs-I, o que facilita previsões estruturais sobre seus produtos 

metabólico (STRIEKER et al., 2010). 

Um único isolado, S. vinaceus (código A31) foi positivo para os três iniciadores, 

enquanto dois isolados, S. aburaviensis (A35) e S. diastaticus (A40) foram negativos para todos 

os genes. Os resultados sugerem que os meios de cultivo utilizados neste estudo podem não ter 

fornecido os nutrientes e as condições necessárias para estimular a produção de metabólitos 

secundários em todos os isolados e que alguns dos isolados podem produzir metabólitos 

intracelulares que não são excretados para o meio de cultivo. 

Actinobactérias geralmente possuem os genes que codificam para as vias 

biossintéticas de PKS e NRPS, características para a produção de metabólitos secundários 

(SALOMON et al., 2004), entretanto, nem todas conseguem expressar esses genes. 

Relacionando a produção de compostos antibacterianos à detecção de genes de PKS-I 

e NRPS, nota-se que todos os resultados biológicos positivos, apresentaram genes que 

codificam para pelo menos uma dessas vias biossintéticas.  

O isolado S. fulvissimus, positivo para a via de NRPS, inibiu o crescimento de duas 

bactérias Gram-positivas (S. aureus e S. schleiferi) e dois fungos fitopatogênicos (R. solani e S. 

rolfsii); enquanto o isolado S. michiganensis, positivo para a via de PKS-I, inibiu apenas o 

crescimento de um fungo fitopatógeno (S. rolfsii), além de inibir o crescimento de bactérias 

Gram-positivas (S. aureus e S. schleiferi) e uma bactéria Gram-negativa (B. cepacia). Por outro 

lado, os isolados (S. exfoliatus e S. albospinus) positivos para PKS-I e NRPS, produziram 

compostos com amplo espectro de atuação ou produziram diversos compostos ativos, inibindo 
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tanto os fungos fitopatógenos (R. solani e S. rolfsii), como as bactérias Gram-positivas (S. 

aureus e S. schleiferi) e Gram-negativas (B. cepacia e E. coli). 

No trabalho realizado por Lee et al. (2014), utilizando os mesmos iniciadores para 

detecção de genes NRPS e PKS-I, relata-se que muitos isolados possuíam estes genes, 

entretanto, nem todos foram positivos no controle das linhagens bacterianas patogênicas 

testadas. Os pesquisadores associaram a ausência de atividade ao meio de fermentação utilizado 

(meio FM3 descrito por Garcia et al., 1999), que pode não ter fornecido as condições e 

nutrientes necessários para a produção de metabólitos secundários. 

Passari et al. (2015), ao investigarem o potencial antimicrobiano de actinobactérias 

endofíticas associado à presença de genes PKS-I e NRPS. Os resultados indicaram que a 

maioria dos isolados possuía os genes em seu DNA, mas não foram capazes de expressá-los 

nos bioensaios. Por outro lado, alguns isolados negativos para PKS-I e NRPS, foram positivos 

no controle dos patógenos, indicando que os metabólitos secundários foram produzidos por 

outra via biossintética. 

Embora os genes tenham sido detectados para as vias biossintéticas, nem sempre 

ocorrerá a produção dos metabólitos. Isso porque mesmo que os isolados possuam potencial 

genético para produção, a expressão depende de diversos outros fatores, como nutrientes e 

condições de cultivo. 

Muitas estratégias foram relatadas para “despertar” clusters gênicos pouco expressos 

e/ou silenciosos em Streptomyces, possibilitando a descoberta de novos agentes bioativos. Duas 

formas principais substancialmente sobrepostas são usadas: gatilhos fisiológicos (ZHU et. al, 

2014), como o cultivo sob condições de estresse, como choque térmico e/ou utilização de meios 

de cultivo “pobres” (YOON; NODWELL, 2014); e a utilização de manipulações sintéticas ou 

genéticas (XU et. al, 2018). 

Os gatilhos fisiológicos também são definidos como métodos pleiotrópicos, 

caracterizados por abordagens mais gerais e empíricas, e podem influenciar na expressão de 

mais de um gene (RUTLEDGE; CHALLIS, 2015). Uma alteração nas condições de 

crescimento é, talvez, a maneira mais simples de induzir uma mudança na expressão de genes 

silenciosos, onde a produção de metabólitos pode ser estimulada alterando-se a composição do 

meio, a quantidade de aeração, o tempo de cultivo, adicionando-se ativadores ao meio de cultivo 

ou utilizando co-cultivo (BARAL et al., 2018).  

A capacidade de produzir moléculas bioativas diversas, baseia-se no fato de os 

produtos destas vias biossintéticas serem sintetizados tanto pela regulação específica de cada 
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via, como por mecanismos pleiotrópicos (UNDABARRENA et al., 2017), que podem interferir 

na expressão de cada produto, tudo isso ao mesmo tempo. 

Diante disto, fica evidente que a exploração da produção de metabólitos secundários 

ativos, deve levar em consideração o conhecimento dos genes codificadores para a produção, 

bem como a utilização de metodologias variadas durante o cultivo, como o fornecimento de 

diferentes fontes nutricionais, para que seja desencadeada a ativação da biossíntese de 

metabólitos secundários. 

 

6.4. Caracterização do perfil químico dos metabólitos produzidos por A32 

A linhagem S. fulvissimus (A32) foi selecionada para um estudo de perfil químico dos 

metabólitos, por ter sido positivo para a detecção de genes para a síntese de peptídeos não 

ribossomais (NRPS) e por apresentar atividade inibitória a S. aureus, S. schleiferi, R. solani e 

S. rolfsii. Esta foi crescida em 4 meios de cultivo, gerando os extratos brutos que foram 

submetidos a partição liquido-liquido e, posteriormente frações acetato de etila e aquosa que 

foram submetidas a separação por extração em fase sólida em coluna do tipo Sep-Pak. As 

frações obtidas foram submetidas a ensaios biológicos e análise do perfil químico por UPLC-

MS-MS. 

O fluxograma sumarizando o estudo dos metabólitos secundários de S. fulvissimus, 

com atividade antibacteriana e antifúngica, encontra-se no item 6.4.3. 

 

6.4.1. Frações acetato com atividade antibacteriana 

Após o cultivo em meio B da linhagem S. fulvissimus (A32), o extrato bruto foi 

particionado e somente a fração acetato de etila se mostrou ativa às bactérias S. aureus e S. 

schleiferi. Esta foi submetida a cromatografia em coluna (Sep-Pak), foram obtidas 4 frações (a: 

50% diclorometano: 50% acetato de etila; b: 100% acetato de etila; c:  50% acetato de etila: 

50% metanol e d: 100%metanólica). Pela análise do perfil químico, observados por CCD e nos 

cromatogramas (UPLC-MS), as frações se mostraram distintas.  

Na avaliação do ensaio antibacteriano (conforme item 5.6.1 descrito, utilizando 5g 

por disco), somente a terceira fração obtida na cromatografia Sep-Pak (Ac4A32c) apresentou 

atividade inibitória às linhagens S. aureus e S. schleiferi (Figura 5). 
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Linhagem Controle Ac4A32a Ac4A32b Ac4A32c Ac4A32d 

S. aureus 

    

S. schleiferi 

    

Figura 5. Ensaio de atividade antibacteriana utilizando as frações obtidas da cromatografia em coluna pré-
empacotada proveniente do extrato acetato de etila do meio B (Ac4) 

 

Esta atividade da fração Ac4A32c foi considerada moderada com halos de inibição de 

15 mm (S. aureus) e 13 mm (S. schleiferi). Também foi observado que o halo foi maior em 

comparação ao apresentado pelo extrato acetato de etila (que foi 12 mm e 10 mm, 

respectivamente).  

Esta mesma linhagem quando crescida nos outros 3 meios de cultivo (e após partição), 

não apresentou atividade biológica. Ainda assim após separação cromatográfica, as frações 

obtidas foram reavaliadas no ensaio biológico. A terceira fração obtida na separação (oriunda 

do meio BD) se mostrou ativa (Figura 6). 

 

Linhagem Controle Ac2A32a Ac2A32b Ac2A32c Ac2A32d 

S. aureus 

    

Figura 6. Ensaio de atividade antibacteriana utilizando as frações obtidas da cromatografia em coluna pré-
empacotada proveniente do extrato acetato de etila do meio BD (Ac2) 

 

A fração Ac2A32c inibiu o crescimento de S. aureus, com halo de inibição de 10 mm, 

sendo considerada uma fraca inibição. O fato do extrato acetato não ter apresentado atividade 

inibitória na triagem inicial, pode estar relacionado à quantidade elevada de compostos que 

podem gerar falsos-negativo ou podem se encontrar em uma concentração muito baixa. 
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As frações ativas foram analisadas por UPLC-MS-MS, para comparar a similaridade 

química dos compostos presentes. Os cromatogramas das duas frações ativas apresentam três 

bandas cromatográficas nos mesmos tempos de retenção (tR) em minutos: 7,37; 8,38 e 8,63; 

com compostos de mesma massa/carga (m/z) (Figura 7). 
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Figura 7. Cromatogramas das frações ativas Ac2A32c (terceira fração/meio BD) e Ac4A32c (terceira fração/meio B) 
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Com as informações de m/z das bandas em comum, foram realizadas buscas nos 

bancos de dados Dictionary of Natural Products (DNP) e Scifinder.  

Primeiramente para o composto com tR 7,37 min e m/z 288,29, considerando que o 

valor visualizado no espectro de massas se tratava do [M+H]+, utilizou-se para a busca o 

intervalo da massa molar “287,20 a 287,35 Da” e como fonte biológica “Streptomyces”. Nesta 

busca foram encontrados cinco compostos (Tabela 10). Para esta mesma banda, uma nova busca 

foi realizada, considerando que o valor poderia se tratar do [M+Na]+, mudando o intervalo da 

massa molar para “265,20 a 265,35 Da”, onde foram encontrados três compostos (Tabela 10). 
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Tabela 10. Informações químicas dos compostos compatíveis com o sinal de m/z 288,29 Da no banco de dados 

Composto 
Peso  

molecular 

Fórmula  

Molecular 

Fórmula  

Estrutural 

clavamicina E 287,27 C11H17N3O6 

 

ácido citosilglucurônico 287,23 C10H13N3O7 

 

michigazone 287,27 C15H13NO5 

 

mitomicina G 287,31 C15H17N3O3 

 

nikkomycin C 287,23 C10H13N3O7 

 

anisomicina 265,30 C14H19NO4 

 

aristeromicina 265,27 C11H15N5O3 

 

estreptozocina 265,22 C8H15N3O7 

 

 

Entre as possibilidades descritas, o composto que mais se aproxima é a anisomicina. 

A anisomicina é um composto da classe dos benzenóides e foi isolada de Streptomyces griseolus 

pela primeira vez, mas é muito comum o isolamento deste composto em várias espécies de 

Streptomyces (MACIAS-SILVA et al., 2010). Primeiramente, a anisomicina foi descrita como 

um anti-protozoário, efetivo no controle de Trichomonas vaginalis e Endamoeba histolytica 

(SOBIN; TANNER, 1954), mas com baixa atividade antibacteriana. Este composto é conhecido 

principalmente por inibir a síntese proteica em eucariontes e por apresentar atividades diversas 

como a antitumoral, antiviral e imunossupressora. Em 2008, um grupo de pesquisadores 



59 

 

descobriu que a anisomicina, em doses muito baixas, inibia os linfócitos T primários (XING et 

al., 2008); com base nisso, o mesmo grupo de pesquisa investigou a atividade do composto no 

tratamento de células Jukart de leucemia aguda em humanos, e relatam que o composto é capaz 

de inibir a proliferação de células Jukart e induzir apoptose (SUN et al., 2013). Recentemente, 

a anisomicina foi avaliada para o tratamento do carcinoma hepatocelular (CHC), relata-se que 

a anisomicina exerce efeitos de morte direta e efeitos imunoterapêuticos mediados por “células 

natural killer” (NK) no CHC, sugerindo a anisomicina como um novo fármaco para o 

tratamento do CHC (KIM et al., 2018). Apesar dessa atividade biológica não ter sido avaliada 

neste estudo, essas informações são importantes para trabalhos futuros e podem direcionar os 

próximos passos para a identificação correta do composto. 

Para o composto com tR 8,38 min e m/z 531,17, as buscas no banco de dados com o 

intervalo de massa molar “530,00 a 530,35 Da” e “508,00 a 508,35 Da”, não apresentou 

resultado. 

O composto com tR 8,63 min e m/z 332,33, quando buscado com o intervalo de massa 

molar “331, 25 a 331,40 Da” foi compatível com dois compostos (Tabela 11). Realizando uma 

nova busca com o intervalo de massa “309,25 a 309,40 Da”, não foram encontrados compostos 

compatíveis. 

 

Tabela 11. Informações químicas dos compostos compatíveis com o sinal de m/z 332,33 Da no banco de dados 

Composto 
Peso  

molecular  

Fórmula  

Molecular 

Fórmula  

Estrutural 

Mitiromicina 331,32 C16H17N3O5 
 

8,8,9-Trimethoxy-5-

methylbenz[cd]isoindolo

[2,1-a]indol-1(8H)-one 

331 C21H17NO3 * 

* Não foram encontradas informações sobre o composto 

 

Na literatura, há relatos de que o composto “mitiromicina” pertence à classe das 

quinonas e foi isolado pela primeira vez de linhagens de Streptomyces verticillatus 

(LEFEMINE et al., 1962), sendo derivado do composto mitomicina C. Neste estudo, relata-se 

que o composto inibiu o crescimento de duas bactérias Gram-positivas: Staphylococcus aureus 

e Streptococcus pyogenes, sendo negativo para bactérias Gram-negativas. Este é o único 

trabalho na literatura que relata a atividade biológica da mitiromicina. Além deste trabalho, há 
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uma patente que estabelece um método para induzir vetores de vírus em células somáticas de 

bovinos (CAO et al., 2012). O método utiliza um lentivírus para infectar fibroblastos bovinos, 

causando mutagênese nas células, que adquirem características de células tronco. Após a 

formação de colônias, estas são inoculadas em camundongos tratados com mitiromicina. 

Segundo os inventores, o método pode desempenhar ações importantes para a clonagem 

transgênica de bovinos, criação de novas espécies, regulação e expressão gênica, além de 

proporcionar ideias e referências para células de outras espécies. 

Os espectros de massa das três bandas cromatográficas similares foram comparados 

quanto aos seus padrões de fragmentação (Figura 8). 
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Figura 8. Espectros de massas de alta resolução dos compostos encontrados nas frações ativas. (a) – composto 
com tR 7,37 min e m/z 288,29; (b) composto com tR 8,38 min e m/z 531,17; (c) composto com tR 8,63 min e m/z 
332,33. Em verde, os da fração Ac2A32c (terceira fração/meio BD) e em vermelho, os da fração Ac4A32c (terceira 
fração/meio B) 

 

Observa-se diferenças no padrão de fragmentação, sugerindo que apesar de algumas 

semelhanças, provavelmente trata-se de compostos diferentes. 
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Sendo assim, os resultados obtidos neste trabalho relatam a atividade de compostos 

produzidos por Streptomyces fulvissimus contra linhagens de Staphylococcus aureus e 

Staphylococcus schleiferi. Com base nos resultados obtidos por cromatografia líquida de ultra 

eficiência com detector de massas, sugere-se que os compostos responsáveis por esses efeitos 

podem pertencer à classe dos benzenóides e das quinonas. Contudo, para a atribuição 

inequívoca do composto é necessário o isolamento e caracterização do(s) composto(s) ativo(s). 

 

6.4.2. Frações aquosas com atividade antifúngica 

O isolado S. fulvissimus (A32) foi cultivado em meio B, o extrato bruto obtido foi 

particionado e somente a fração aquosa mostrou atividade contra os fungos R. solani e S. rolfsii. 

Esta fração foi submetida a cromatografia em coluna (Sep-Pak), obtendo-se 4 frações (1: 100% 

água (descartada); 2: 75% água: 25% metanol; 3:  50% água: 50% metanol e 4: 100% metanol). 

Analisando o perfil químico, observadas por CCD e nos cromatogramas (UPLC-MS), as 

frações de mostraram distintas.  

Na avaliação do ensaio antifúngico, apenas a quarta fração obtida na cromatografia 

Sep-Pak (Aq4A32b4) inibiu o crescimento dos fitopatógenos R. solani e S. rolfsii (Figura 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Ensaio de atividade antifúngica utilizando as frações obtidas da cromatografia em coluna pré-
empacotada proveniente do extrato aquoso do meio B (Ac4) 

 

A fração bioativa apresentou percentuais de inibição de 33,19% para R. solani e 30,2% 

para S. rolfsii quando comparados ao controle. Estes valores foram superiores aos percentuais 

Linhagem Controle Aq4A32b2 Aq4A32b3 Aq4A32b4 

R. solani 

    

S. rolfsii 
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do extrato aquoso (precursor), e podem estar relacionados à quantidade elevada de compostos 

que podem gerar falsos-negativo ou podem se encontrar em uma concentração muito baixa. 

Todas as frações obtidas foram analisadas UPLC-MS-MS, e a fração ativa teve seu 

perfil químico comparado com as frações não ativas. Foram observadas treze bandas 

cromatográficas que estavam presentes exclusivamente na fração ativa (anexo E). 

As informações de m/z extraídas dos espectros foram comparadas com os registros 

existentes nos bancos de dados Dictionary of Natural Products (DNP) e Scifinder. Para todos 

os compostos foram realizadas buscas utilizando palavra “Streptomyces” como fonte biológica, 

e os intervalos de massas molares buscados levaram em consideração a condição de íon 

protonado [M+H]+ e sodiado [M+Na]+, sendo selecionados aqueles que apresentaram maior 

similaridade com a massa molar visualizada nos espectros de massa.  

A relação completa dos compostos com suas respectivas m/z, tR e compostos 

compatíveis com os intervalos de massa molar buscados nos bancos de dados encontra-se na 

tabela 12. 
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Tabela 12. Relação dos possíveis compostos presentes apenas na fração bioativa 

Banda 

cromatográfica 

(tR – minutos) 

m/z 

observada 

Intervalos 

buscados 

Compostos encontrados na literatura 

(peso molecular – g mol-1) 

1 (1,28) 295,1687 
294,00 – 294,30 e  

272,00 – 272,30 

sarubicina A (294,26); antibiótico A 19009 (272,26); 

bimamicina A (272,25); sulfostina (272,21); 

4',5,7-Trihydroxyflavanone (272,25) 

2 (2,180) 183,0945 
181,90 – 182,20 e 

159,90 – 160, 20 

ácido 3-amino-2,4-di-hidroxibenzóico (182); 

1-amino-2- (4-hidroxifenil) etanol (182); 

ácido α-amino-5-hidroxi-2-piridinopropanoico (182,18); 

ácido 2-amino-5-nitrobenzóico (182,13); 

enaminomicina C (182,13); 

metilenomicina A (182,17); 

2,3',4'-tri-hidroxiacetofenona (182); 

ácido 2-amino-4- (2-aminoetoxi) -3-butenóico (160,17); 

ácido 2,6-diamino-4-oxohexanóico (160); 

4-hidroxi-2-metilquinazolina (160,17); 

2,3,4-tri-hidroxi-6-metilciclohexanona (160,17) 

3 (2,93) 431,2897 
430,15 – 430,35 e 

408,15 – 408,35 
indimicina A (408,32) 

4 (3,08) 516,3437 
515,20 – 515,40 e 

493,15 – 493,40 
Não foram encontrados nos bancos de dados 

5 (3,17) 415,3032 
414,20 – 414,40 e 

392,20 – 392,40 

clavamicina A (414,37); futalosina (414,37); premitramicinona 

(414,40); anidromaggiomicina (392,36); antibiótico BE 

26554A (392); cervicarcin (392,36); resistoflavina (392,36) 

6 (3,45) 575,3262 
574,20 – 574,40 e 

552,20 – 552,40 
Não foram encontrados nos bancos de dados 

7 (3,66) 468,3113 
467,20 – 467,40 e 

445,20 – 445,40 
Não foram encontrados nos bancos de dados 

8 (4,03) 253,1444 
252,00 – 252,30 e 

230,00 – 230,40 
Não foram encontrados nos bancos de dados 

9 (4,30) 325,1667 
324,00 – 324,30 e 

302,00 – 302,40 
Não foram encontrados nos bancos de dados 

10 (4,70) 337,1675 
336,00 – 336,20 e 

314,00 – 314,20 

2-Cloro-7-etil-6,8-di-hidroxi-9H-pirrolo [1,2- b] [1,3] 

benzoxazin-9-on (314) 

11 (5,16) 339,1824 
338,00 – 338,30 e 

316,00 – 316,30 
Não foram encontrados nos bancos de dados 

12 (6,06) 295,1545 
294,00 – 294,30 e 

272,00 – 272,30 
Sulfostina (272,21) 

13 (7,95) 447,2033 
446,00 – 446,40 e 

424,00 – 424,40 
Não foram encontrados nos bancos de dados 
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Diante de todas essas possibilidades, a clavamicina A (Figura 10) é descrita como um 

composto antifúngico. 

 

 

Figura 10. Estrutura da clavamicina A (CAS: 103059-93-4) – adaptado de Naegeli et al. (1986) 

 

A clavamicina A é um peptídeo da classe dos β-lactâmicos e sua produção é relatada 

apenas para a espécie de Streptomyces hygroscopicus, como inibidor de crescimento de fungos 

unicelulares e pluricelulares, sendo inativo contra bactérias (KING et al., 1986). Sua massa 

molar exata é 414,371 g mol-1 e no espectro de massas de baixa resolução, descrito por Naegeli 

et al. (1986), observa-se um pico com m/z 415 Da, referente ao [M+H]+. 

O pico com m/z 415,3032 Da pode ser observado como o pico mais intenso no espectro 

de massas de alta resolução, no modo positivo (Figura 11). Contudo, não foram encontradas 

informações sobre o padrão de fragmentação do composto na literatura.  

 

 

Figura 11. Espectro de massas de alta resolução em modo positivo, referente ao composto com tR 3,17 minutos 
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Para identificação do composto, é necessário o isolamento do(s) composto(s) ativo(s) 

e a utilização de técnicas de ressonância magnética nuclear para comparação com os valores de 

deslocamento do(s) composto(s) relatado(s) na literatura e determinação da estrutura do(s) 

composto(s) encontrado(s) neste estudo. 
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6.4.3. Fluxograma sumarizando os procedimentos do estudo químico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Esquema do estudo químico dos metabólitos secundários do isolado Streptomyces fulvissimus (A32) com atividade antimicrobiana. Em destaque as frações ativas: 
 atividade antifúngica contra Rhizoctonia solani e Sclerotium rolfsii;  atividade antibacteriana contra Staphylococcus aureus e Staphylococcus schleiferi;  atividade 

antibacteriana contra Staphylococcus aureus. m=massa do extrato/fração. 

Czapek 

Extrato  
AcOEt 
 (Ac1) 

m= 26,9 mg 

Extrato 
aquoso  
(Aq1) 

m= 1,35 g 

Aq1A32b2 
m= 7,7 mg 

Aq1A32b3 
m= 2,9 mg 

Aq1A32b4 
m= 4,7 mg 

Ac1A32a 
m= 2,9 mg 

Ac1A32b 
m= 1,2 mg 

Ac1A32c 
m= 2,4 mg 

Ac1A32d 
m= 1,3 mg 

BD 

Extrato  
AcOEt 
 (Ac2) 

m= 22,1 mg 

Extrato 
aquoso 
(Aq2) 

m= 0,9 g 

Aq2A32b2 
m= 13,8 mg

Aq2A32b3 
m= 13,2 mg

Aq2A32b4 
m= 1,0 mg 

Ac2A32a 
m= 7,9 mg

Ac2A32b 
m= 1,5 mg

Ac2A32c 
m= 1,9 mg

Ac2A32d 
m= 1,1 mg

R5 

Extrato  
AcOEt 
 (Ac3) 

m= 35,3 mg 

Extrato 
aquoso  
(Aq3) 

m= 2,1 g 

Aq3A32b2 
m= 6,3 mg 

Aq3A32b3 
m= 0,9 mg 

Aq3A32b4 
m= 1,9 mg 

Ac3A32a 
m= 3,3 mg

Ac3A32b 
m= 1,9 mg

Ac3A32c 
m= 1,8 mg

Ac3A32d 
m= 1,5 mg

Meio B 

Extrato  
AcOEt 
 (Ac4) 

m= 19,6 mg 

Extrato 
aquoso  
(Aq4) 

m= 0,7 g 

Aq4A32b2 
m= 8,6 mg

Aq4A32b3 
m= 1,7 mg

Aq4A32b4 
m= 1,7 mg 

Ac4A32a 
m= 6,5 mg

Ac4A32b 
m= 4,2 mg

Ac4A32c 
m= 1,8 mg

Ac4A32d 
m= 1,6 mg

Streptomyces fulvissimus (A32) 

Cultivo em quatro meios (150 mL)

Partição líquido-líquido: 
água:acetato de etila 

Partição líquido-líquido: 
água:acetato de etila 

Cromatografia em coluna 
Sep-Pak (item 5.8.1) 

Cromatografia em coluna 
Sep-Pak (item 5.8.1) 

Cromatografia em coluna 
Sep-Pak (item 5.8.1) 

Cromatografia em coluna 
Sep-Pak (item 5.8.1) 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

No presente estudo, 23 linhagens de actinobactérias foram isoladas de amostras de 

duas ilhas do litoral norte de São Paulo, Alcatrazes e Palmas. Dentre os meios utilizados para o 

isolamento, o meio ácido-húmico foi o que obteve o maior número de isolados, provavelmente 

por ter o ácido-húmico do solo como única fonte de carbono e nitrogênio. 

A maioria das actinobactérias isoladas foram identificadas molecularmente como 

pertencentes ao gênero Streptomyces, apenas uma foi identificada como pertencente ao gênero 

Amycolatopsis. Apesar de não terem sido isolados gêneros diversos, foram isoladas 12 espécies 

diferentes de Streptomyces, com maior frequência da espécie S. lunalinharesii (6 isolados). As 

espécies de S. lactacystinicus, S. lunalinharesii e S. manipurensis ainda são pouco conhecidas 

na literatura, sendo este o primeiro trabalho a investigar o potencial antimicrobiano.  

Para explorar o potencial metabólito, os isolados foram crescidos em quatro meios de 

cultivo: Czapek, BD, R5 e Meio B. As fontes nutricionais influenciaram na produção de 

compostos bioativos, principalmente para os isolados de Streptomyces fulvissimus (A32) e S. 

lunalinharesii (A42B e A54A); que produziram compostos bioativos em um único meio de 

cultivo. Os isolados S. michiganensis (A3), S. exfoliatus (A20) e S. albospinus (A23), que 

produziram compostos antimicrobianos em mais de um meio de cultivo, também sofreram 

influência das fontes nutricionais, visto que os compostos antifúngicos foram produzidos em 

um único meio de cultivo. Com isso, conclui-se que variar as fontes nutricionais é de grande 

importância para a exploração da produção de metabólitos secundários, pois cada micro-

organismo expressa o seu potencial sob diferentes condições. 

Os isolados foram avaliados para detecção de genes que codificam para PKS-I e 

NRPS. Os genes de PKS-I foram detectados por dois conjuntos de iniciadores, onde 73,9% dos 

isolados foram positivos para o conjunto KSF/KSR e 30,4% positivos para o conjunto 

K1F/M6R. Para os genes de NRPS, foi utilizado o conjunto de iniciadores A3F/A7R e foi 

possível detectar que 47,8% dos isolados possuem esses genes. A detecção de genes de PKS-I 

e NRPS é uma indicação do potencial genético desses micro-organismos para a produção de 

metabólitos secundários, que podem ser explorados em outros testes e expressos se houver 

otimização do cultivo. 

Com base nos bioensaios e na detecção de genes das vias biossintéticas, o isolado 

Streptomyces fulvissimus (A32) foi escolhido para investigação do perfil químico dos 

metabólitos. O resultado obtido da cromatografia líquida de ultra eficiência com detector de 

massas, sugere que os compostos antibacterianos das frações ativas podem pertencer à classe 
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dos benzenóides, quinonas ou peptídeos, enquanto que os compostos antifúngicos podem 

pertencer à classe dos -lactâmicos. 

No entanto, o isolamento bioguiado do(s) composto(s) ativo se faz necessário para a 

identificação inequívoca. 
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8. CONCLUSÃO 

Estudos químicos e biológicos de actinobactérias isoladas de ilhas são escassos no 

Brasil, sendo este o primeiro relato de atividade antimicrobiana dos metabólitos obtidos de 

actinobactérias da Ilha de Alcatrazes e da Ilha das Palmas. Este trabalho apresenta contribuição 

científica sobre actinobactérias do Brasil e seu potencial de compostos com aplicação na área 

agronômica e médico-farmacológica.  
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ANEXOS 

ANEXO A. Composição da solução de vitaminas do meio ácido húmico 

 

 

 

Solução de vitaminas 

Tiamina 0,5 mg 

Pantotenato de cálcio 0,5 mg 

Meso-inositol 0,5 mg 

Ácido nicotínico 0,5 mg 

Ácido p-aminobenzóico 0,5 mg 

Piridoxina 0,5 mg 

Riboflavina 0,5 mg 

Biotina 0,25 mg 

Água destilada 1000 mL 
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ANEXO B. Composição das soluções do meio de cultivo vitamina-arginina-ágar 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Solução de elementos traço 

Fe2(SO4)3 50 mg mL-1

CuSO4.5H2O 50 mg 

MgSO4.4H2O 50 mg 

ZnSO4.7H2O 50 mg 

Água destilada 50 mL 

  

Solução de vitaminas 

Tiamina 100 mg 

Pantotenato de cálcio 25 mg 

Meso-inositol 25 mg 

Ácido nicotínico 25 mg 

Ácido p-aminobenzóico 25 mg 

Piridoxina 25 mg 

Riboflavina 25 mg 

Biotina 12,5 mg 

Água destilada 50 mL 
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ANEXO C. Ensaio antibacteriano dos extratos brutos positivos no pré-ensaio, reavaliados por difusão em disco de papel na concentração 
de 1 mg mL-1        

 

Isolado 
Meio de 

cultivo 

Patógeno 

S. aureus S. schleiferi B. cepacia E. coli K. pneumoniae P. aeruginosa S. tiphy 

S. 

michiganenis 

(A3) 

BD 

       

Meio B 

       

S. exfoliatus 

(A20) 

BD 

       

R5 

       

Meio B 

       

        (continua) 
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(continuação) ANEXO C - Ensaio antibacteriano dos extratos brutos positivos no pré-ensaio, reavaliadas por difusão em disco de papel na 

concentração de 1 mg mL-1 

 

Isolado 
Meio de 

cultivo 

Patógeno 

S. aureus S. schleiferi B. cepacia E. coli K. pneumoniae P. aeruginosa S. tiphy 

S. fulvissimus 

(A32) 
Meio B 

       

S. albospinus 

(A23) 

Czapek 

       

BD 

       

R5 

       

Meio B 
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ANEXO D. Ensaio antifúngico dos extratos brutos positivos no pré-ensaio, 
reavaliados por difusão em disco de papel na concentração de 1 mg mL-1 

 

Isolado Meio de cultivo 
Patógeno 

R. solani S. rolfsii S. sclerotiorum 

S. 

michiganensis 

(A3) 

R5 

   

S. exfoliatus 

(A20) 
Meio B 

   

S. albospinus 

(A23) 
R5 

   

S. fulvissimus 

(A32) 
Meio B 

   

S. lunalinharesii 

(A42B) 
Czapek 

   

S. lunalinharesii 

(A54A) 
Meio B 
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ANEXO E. Cromatograma da fração Aq4A32b4, ativa no bioensaio antifúngico 
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ANEXO F. Espectros de massa de alta resolução de todas as bandas cromatográficas 
presentes apenas na fração Aq4A32b4 (bioativa no ensaio antifúngico) 
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