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RESUMO 

 
CUSINATO, M. Estudos químicos e atividade antimicrobiana de bactérias 
associadas à abelha sem ferrão Scaptotrigona depilis. 2020. 87f. Dissertação 

(Mestrado). Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto – 
Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2020. 
 

Seres vivos interagem entre si vivendo em ambientes naturais e são capazes de 
produzir metabólitos secundários que desempenham papel importante na 
mediação das interações entre espécies. Os micro-organismos estão presentes 
em muitos ambientes e estabelecem diferentes tipos de associações com outros 
organismos, incluindo relações mutualísticas. Recentemente uma simbiose 
envolvendo abelhas nativas sem ferrão e micro-organismos foi relatada 
envolvendo o mecanismo de simbiose nutricional entre abelhas sem ferrão 
Scaptotrigona depilis e um fungo que cresce dentro das células de cria, 
fornecendo precursores esteroidais essenciais para a completa metamorfose das 
larvas. Ainda estão presentes outros fungos nas células de cria, que modulam o 
crescimento deste fungo alimento. A literatura mostra que a associação protetora 
entre insetos Hymenoptera e actinobactérias é amplamente distribuída. No 
entanto, nenhuma associação protetora entre actinobactérias e S. depilis foi 
descrita ainda. Portanto, o objetivo do presente trabalho foi isolar as 
actinobactérias associadas a S. depilis e verificar suas propriedades 
antimicrobianas. Foram isolados 130 micro-organismos associados às abelhas da 
espécie S. depilis e de sua colônia, totalizando 26 actinobactérias. Ensaios de 
antagonismo foram realizados contra três diferentes micro-organismos 
entomopatogênicos - Beauveria bassiana, Metarhizium anisopliae e Paenibacillus 
larvae. Os resultados indicaram cinco linhagens de actinobactérias interessantes, 
das quais foram obtidos extratos das culturas em acetato de etila a fim de isolar 
os compostos bioativos. Do extrato obtido de Streptomyces sp. ICBG 2041 foi 
isolado e identificado o composto bioativo antimicina A, comumente isolado de 
actinobactérias do gênero Streptomyces sp. e conhecido por sua atividade 
antifúngica. O fracionamento dos extratos obtidos de Micromonospora sp. ICBG 
2040 possibilitou o isolamento de algumas bandas cromatográficas, porém não 
permitiu a identificação dos compostos bioativos devido ao baixo rendimento 
obtido, o qual não foi satisfatório para análises espectroscópicas. Análises 
espectrométricas dos extratos brutos de Bacillus sp. ICBG 2045 permitiram 
identificar o composto bioativo surfactina, comumente isolado de bactérias e 
conhecido por sua capacidade antimicrobiana. Ensaios biológicos e análises 
filogenéticas das linhagens de actinobactérias selecionadas foram realizados, 
ampliando o conhecimento sobre a relação existente entre abelhas S. depilis e 
seus micro-organismos associados. Este trabalho relata pela primeira vez uma 
possível relação simbiótica protetiva existente entre bactérias e abelhas sem 
ferrão S. depilis, que podem auxiliar no controle de patógenos dentro das colônias.  
 
Palavras-chave: bactérias simbiontes, abelhas sem ferrão, atividade 
antimicrobiana, surfactinas, antimicinas.  
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ABSTRACT 

 
CUSINATO, M. Chemical study and antimicrobial activity of bacteria 
assoaciated with the stingless bee Scaptotrigona depilis. 2020. 87f. 

Dissertation (Master). Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto – 
Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2020. 
 

All living organisms interact in their natural environments, and secondary 
metabolites play an important role in mediating these interactions. Microorganisms 
are ubiquitous and establish different types of associations with other organisms, 
including mutualistic relationships. Recently, an unprecedented symbiosis 
involving Brazilian stingless bees and microorganisms was described, involving 
the molecular mechanism underpinning the nutritional mutualism between the 
stingless bee Scaptotrigona depilis and a fungus that grows inside the brood cells, 
providing steroidal precursors essential to complete larvae metamorphosis. Other 
fungi in the brood cell seem to control the development of the fungal food source. 
Literature has also shown that the protective association between Hymenopteran 
insects and actinobacteria seems to be widespread. However, no protective 
association between actinobacteria and S. depilis has been described. Therefore, 
the aim of the current work was to recover actinobacterial symbionts associated 
with S. depilis and to test their antimicrobial properties. As a result, 130 microbial 
strains were isolated from parts of the colony and from the bees, being 26 predicted 
as actinobacteria. Antagonism assays against pathogenic microorganisms - 
Beauveria bassiana, Metarhizium anisopliae and Paenibacillus larvae - were 
performed. Five strains were selected and their extracts presented antimicrobial 
activity against the pathogens. The ethyl acetate extracts from selected 
actinobacteria were obtained for the isolation of bioactive compounds. 
Streptomyces sp. ICBG 2041 yielded one bioactive compound identified as 
antimycin A, a known antifungal natural product isolated from actinobacteria of the 
genus Streptomyces sp. Micromonospora sp. ICBG 2040 allowed the isolation of 
some chromatographic bands, but it was no possible to identify the compounds 
due to the low yields obtained, which are not satisfactory for spectroscopic 
analyses. Biological assays and phylogenetic analyses were performed, improving 
the knowledge about the relationship between S. depilis bees and their associated 
microorganisms. This work reports for the first time a possible protective symbiotic 
association between S. depilis bees and its associated bacteria that might control 
microbial pathogens within the colony.  
 

Keywords: symbiont bacteria, stinglees bees, antimicrobial activity, surfactins, 
antimycins.  
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 INTRODUÇÃO: 

 

 Produtos Naturais como fonte de metabólitos bioativos 

 

 Produtos naturais desempenham um papel fundamental na descoberta e 

desenvolvimento de novos fármacos, uma vez que  são moléculas com atividades 

farmacologicamente relevantes, especialmente em infecções bacterianas 

(NEWMAN; CRAGG, 2016). Além disso, inspiram o desenvolvimento de análogos 

farmacêuticos com propriedades farmacológicas melhoradas, assim são 

reconhecidos como a base de fármacos bem sucedidos, pois através da aplicação 

de várias técnicas é possível sintetizar derivados de produtos naturais e patenteá-

los como novos compostos (HARVEY, 2008). Até 2016, os produtos naturais e 

seus derivados semissintéticos representavam 73% dos 112 antibióticos 

aprovados pelo órgão fiscalizador americano  Food and Drug Administration (FDA) 

(NEWMAN; CRAGG, 2016).  

Infecções bacterianas e fúngicas são uma ameaça para a saúde humana, 

principalmente por causa de sua resistência aos antibióticos, por isso é muito 

importante a descoberta e desenvolvimento de novos compostos com atividade 

antimicrobiana. Ao longo dos anos, inúmeros compostos novos foram descritos 

desde a penicilina, primeiro antibiótico descoberto, porém a partir de 1970 essa 

taxa diminuiu significativamente (KOLTER; VAN WEZEL, 2016). Nos últimos 

anos, dados do FDA mostram que produtos naturais e seus análogos 

semissintéticos são essenciais e desempenham papel significativo na terapêutica 

antimicrobiana e também anticâncer (NEWMAN; CRAGG, 2016; PUPO; CURRIE; 

CLARDY, 2017).  

 As fontes de produtos naturais podem incluir variados organismos 

aquáticos e terrestres como os anfíbios, insetos, plantas e micro-organismos, 

sendo que estes últimos se destacam pela produção de pequenas moléculas 

farmacologicamente importantes, com destaque para actinobactérias e fungos 

filamentosos, fontes de metabólitos secundários que podem fornecer novos 

compostos com variadas atividades biológicas (BAKER; ALVI, 2004). A 

diversidade química dos metabólitos produzidos pelos micro-organismos é um 

grande atrativo dessa fonte de produtos naturais para o desenvolvimento de 
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fármacos, pois apresentam propriedades biológicas altamente seletivas e 

específicas. Estes produtos do metabolismo são diversos e podem agir como 

agentes antibacterianos, imunossupressores, agentes redutores de colesterol, 

anti-helmínticos e anti-parasitários (CRAGG; NEWMAN, 2013). 

 

 Produtos naturais envolvidos na associação simbiótica entre 

insetos sociais e actinobactérias 

 

 No meio ambiente ocorre constante pressão de seleção natural e com 

isso, competição pela sobrevivência entre os organismos, resultando em grande 

diversidade biológica e química e, consequentemente, novas descobertas de 

potenciais candidatos a fármacos (SINGH; MACDONALD, 2010). Além disso, no 

ecossistema há muitos casos de associação entre os inúmeros organismos, que 

estabelecem relações mutualísticas obrigatórias. A associação simbionte entre 

alguns insetos e bactérias é uma das mais sofisticadas, pois o hospedeiro e seu 

simbionte são incapazes de sobreviver de forma independente (HOSOKAWA et 

al., 2016).  

 Estudos recentes têm revelado a importância da associação entre insetos 

da ordem Hymenoptera e actinobactérias, demonstrando que esta é uma 

associação mais comum do que estava previsto até o presente momento. Entre 

as actinobactérias isoladas da associação com insetos como abelhas, formigas e 

vespas, as mais comuns são do gênero Streptomyces sp., enquanto 

Pseudonocardia sp. e Amycolatopsis sp. são menos comumente isoladas 

(MATARRITA-CARRANZA et al., 2017). A ordem Hymenoptera desperta grande 

interesse na investigação de associações com outros organismos, uma vez que 

possuem variados estilos de vida e uma grande importância ecológica, 

principalmente quando trata-se de formigas, vespas e abelhas (KALTENPOTH; 

ENGL, 2014).    

 Entre os exemplos de associações simbióticas envolvendo micro-

organismos e insetos, uma importante descoberta foi entre formigas da tribo Attini 

e actinobactérias. Estabeleceu-se por microscopia eletrônica de varredura que 

formigas da tribo Attini apresentam seu exoesqueleto coberto por actinobactérias 

do gênero Pseudonocardia sp. Essas actinobactérias têm a capacidade de 
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biossintetizar compostos antimicrobianos contra fungos do gênero Escovopsis sp, 

patógeno específico do ninho das formigas cortadeiras. Essa relação de simbiose 

auxilia a sobrevivência dos ninhos das formigas (CURRIE et al., 1999). 

 Diferentes linhagens de Streptomyces foram isoladas de três espécies de 

formigas do gênero Acromyrmex, e biossintetizaram o antibiótico macrolídeo 

candicidina D, responsável por inibir fortemente o crescimento do fungo patógeno 

Escovopsis sp. (HAEDER et al., 2009). Ainda envolvendo a simbiose de formigas 

da tribo Attini e actinobactérias, são exemplos de produtos naturais isolados de 

Streptomyces sp. apresentando atividade antimicrobiana: antimicinas, 

actinomicinas, valinomicina e cifomicina. (CHEVRETTE et al., 2019; SCHOENIAN 

et al., 2011). (Figura 1). 

 

Figura 1. Produtos naturais microbianos envolvidos na simbiose de Streptomyces sp. 

com formigas da tribo Attini. 

 

 Da associação entre formigas da espécie Apterostigma dentigerum e 

Pseudonocardia sp. foi obtido o depsipeptídeo cíclico dentigerumicina, com 
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atividade antifúngica seletiva contra o fungo parasita Escovopsis sp. e outros 

patógenos (OH et al., 2009). Ainda de estudos envolvendo a associação de 

Pseudonocardia sp. e formigas do gênero Apterostigma sp. foi isolado e 

identificado um novo antifúngico poliênico, selvamicina, com atividade 

antimicrobiana contra o patógeno humano Candida albicans, e contra outras 

espécies de fungos, como Saccharomyces cerevisiae, Aspergillus fumigatus e 

Trichoderma harzianum. (VAN ARNAM et al., 2016) (Figura 2). 

 

 

Figura 2. Produtos naturais microbianos envolvidos na simbiose de Streptomyces sp. e 

Pseudonocardia sp. com insetos. 

 

A actinobactéria Amycolatopsis sp. M39, associada ao cupim africano 

Macrotermes natalensis, produziu quatro novas macrolactamas policetídicas 

(macrotermicinas A−D). Macrotermicinas A e C apresentaram atividade 

antibacteriana contra o patógeno humano Staphylococcus aureus. Ainda, com 

maior relevância ecológica, também apresentaram atividade antifúngica seletiva 

contra o fungo parasita Pseudoxylaria sp., patógeno do fungo simbionte 

Termitomyces sp., esse último cultivado como fonte de alimento pelos cupins 

(BEEMELMANNS et al., 2017) (Figura 3). 
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Figura 3. Estruturas das macrotermicinas A-D. (Adaptado de BEEMELMANNS et al., 

2017). 

 

Exemplos como estes evidenciam a importância dos estudos de 

associação de actinobactérias com insetos, uma vez que essas produzem 

compostos específicos capazes de eliminar os entomopatógenos. Compostos 

estes que, pela atividade antimicrobiana que possuem no ambiente natural, podem 

ter aplicação farmacêutica, contribuindo para desenvolvimento de novos 

antibióticos, com habilidade de combater a crescente resistência microbiana. 

 

 A espécie Scaptotrigona depilis e a simbiose de abelhas 

 

As abelhas sem ferrão (Hymenoptera, Apidae, Meliponini) são o maior 

grupo de abelhas eussociais do mundo, compreendendo mais de 500 espécies 

descritas na literatura. A tribo Meliponini compreende cerca de 60 gêneros 

distribuídos pelas regiões tropicais e subtropicais do mundo. Essas abelhas 

recebem este nome popular, pois o ferrão se encontra atrofiado ou somente 

vestigial, sem funcionalidade (VIT; ROUBIK; PEDRO, 2012).  

As abelhas são insetos importantes na manutenção dos ecossistemas, 

além de manterem a cadeia alimentar, atuam como fonte de alimento e dispersam 

sementes e pólen, através da polinização, (DE MENEZES PEDRO, 2014). Por isso 

são chamadas de insetos polinizadores, e entre estes se encontra a espécie 

Scaptotrigona depilis, que conforme Camargo & Pedro (2012), é uma espécie 

comum em regiões neotropicais, como Argentina, Bolívia, Paraguai e Brasil, com 
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prevalência nos estados de Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Rio 

Grande do Sul e São Paulo. Seus ninhos são constituídos de cera, resina e 

cerúmen, e são construídos em cavidades abandonadas, com uma arquitetura 

elaborada na entrada envolvendo uma estrutura longa e circular em forma de tubo, 

responsável pelo seu nome popular “canudo” (FIGUEIREDO-MECCA; BEGO; 

NASCIMENTO, 2013; MICHENER, 2000; NOGUEIRA-NETO, 1997) (Figura 4). 

  

  

Figura 4. Colônia de abelhas Scaptotrigona depilis. (Colônias mantidas no DB-FFCLRP-

USP) – arquivo pessoal. 

 

 As abelhas melíferas (Apis melifera) são mais estudadas sob o ponto de 

vista de doenças microbianas, pois suas colônias são acometidas pelas bactérias 

patogênicas gram-positivas Paenibacillus larvae e Melissococcus plutonius, 

causadoras das doenças bacterianas cria pútrida americana (American foulbrood 

disease) e cria pútrida européia (European foulbrood disease), respectivamente 

(VANENGELSDORP; MEIXNER, 2010), que impactam negativamente a produção 

de mel. Já foi relatado que bactérias do gênero Bacillus componentes da flora 

intestinal de abelhas melíferas são capazes de inibir estes patógenos (EVANS; 

ARMSTRONG, 2006). Algumas dessas bactérias também possuem propriedades 

antimicrobianas contra micro-organismos provenientes do pólen e do néctar de 

flores que as abelhas polinizam. Esses agentes antimicrobianos podem ser ácidos 

orgânicos comuns, peptídeos e bacteriocinas produzidos por bactérias do ácido 

lático, presente no intestino das abelhas melíferas (ARNAM et al., 2017; VÁSQUEZ 

et al., 2012). 

 Apesar da escassez de trabalhos envolvendo a microbiota associada a 

abelhas sem ferrão e seu potencial para a produção de metabólitos secundários, a 
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literatura registra alguns dados interessantes. Em estudo envolvendo a capacidade 

de micro-organismos associados a abelhas dos gêneros Apis e Trigona produzirem 

antibacterianos contra os patógenos P. larvae e M. plutonius, responsáveis 

respectivamente pelas doenças cria pútrida americana e européia, três linhagens 

isoladas da espécie de abelha sem ferrão Trigona laeviceps apresentaram atividade 

inibitória contra M. plutonius, e uma linhagem isolada da espécie Trigona 

fuscobalteata registrou inibição do crescimento do patógeno M. plutonius e outra 

linhagem foi capaz de dificultar o desenvolvimento dos dois patógenos estudados 

(PROMNUAN; KUDO; CHANTAWANNAKUL, 2009). 

 O primeiro relato de associação simbiótica nutricional entre abelhas sem 

ferrão e micro-organismos foi descrito em 2015, envolvendo o gênero de abelha 

Scaptotrigona depilis e um fungo que cresce dentro de suas células da cria 

(MENEZES et al., 2015). Este fungo foi descrito como pertencente ao gênero 

Zygosaccharomyces sp., e a simbiose entre eles é fundamental para a pupação 

das larvas. O fungo atua como fonte de ergosterol para as larvas de S. depilis, 

hormônio precursor para a biossíntese de ecdisteróides, essencial para a 

metamorfose completa. Os insetos não biossintetizam esses hormônios e 

necessitam obter os precursores esteroidais da dieta (PALUDO et al., 2018). Além 

disso, a presença de outros micro-organismos no cerúmen da célula de cria dessas 

abelhas estabelece um ambiente de modulação do crescimento do fungo alimento, 

para que as larvas das abelhas se desenvolvam de maneira controlada. A levedura 

pertencente ao gênero Candida sp. é responsável pela produção de compostos 

voláteis, como etanol e álcool isoamílico, os quais estimulam o crescimento de 

Zygosaccharomyces sp., utilizado como fonte de alimento. Por outro lado, o fungo 

Monascus ruber produz monascina e lovastatina, metabólitos secundários que 

exercem efeito antagonista sobre  Candida sp. e Zygosaccharomyces sp., 

respectivamente, controlando o desenvolvimento das larvas das abelhas de S. 

depilis (PALUDO et al., 2019). 

 Alguns trabalhos sugerem uma associação de proteção envolvendo 

abelhas sem ferrão e micro-organismos isolados de seus ninhos. Fusaricidinas e 

(L)-(-)-3-ácido feniláctico isolados de bactérias pertencente a espécie Paenibacillus 

polymyxa, presente no alimento larval de abelhas sem ferrão Melipona scutellaris, 

apresentaram atividade antimicrobiana contra os patógenos Beauveria bassiana e 
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Paenibacillus larvae (MENEGATTI et al., 2018), assim como quatro compostos 

macrolídeos: loboforinas A, B, K e CR1, isolados de actinobactéria do gênero 

Streptomyces sp. associada com essa mesma espécie de abelha. Além disso, a 

associação de M. scutelaris com Micromonospora sp. possibilitou o isolamento de 

11 compostos pertencentes a família das antraciclinas (RODRÍGUEZ-

HERNÁNDEZ et al., 2019) (Figura 5). 

 

Figura 5: Produtos naturais envolvidos na associação de actinobactérias com abelha sem 

ferrão M. scutelaris.  

 

 Os exemplos citados sugerem que as abelhas sem ferrão e seus micro-

organismos simbiontes podem representar uma nova fonte para descoberta de 

produtos naturais bioativos. Contudo, trabalhos envolvendo as diferentes espécies 

de abelhas sem ferrão e sua relação ecológica e química, ainda são escassos.  Por 

isso, é importante nos aprofundarmos cada vez mais sobre o assunto, visando obter 

um melhor entendimento da organização social desses insetos e principalmente a 

relação química com os micro-organismos envolvidos e a capacidade 

antimicrobiana dos mesmos, importante para manter a saúde das colônias. 
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 OBJETIVOS: 

 

 Objetivo geral: 

Investigar a correlação entre os produtos naturais produzidos por bactérias 

associadas a abelha sem ferrão Scaptotrigona depilis, e ao seu favo de cria, e as 

suas funções ecológicas e biológicas; através do isolamento e identificação de 

compostos químicos e da realização de ensaios biológicos. 

 

 Objetivos específicos:  

 

 Coletar amostras do favo de cria e de abelhas Scaptotrigona depilis 

e isolar as bactérias associadas, principalmente actinobactérias; 

 Realizar ensaios de antagonismo com as actinobactérias isoladas 

frente a micro-organismos entomopatogênicos – Paenibacillus larvae, 

Beauveria bassiana e Metarhizium anisopliae – para avaliação e seleção 

dos micro-organismos mais promissores; 

 Após seleção dos micro-organismos, obter extratos dos cultivos em 

meio sólido e meio líquido para análise dos perfis químicos através de 

HPLC-DAD-ELSD; 

 Isolar e caracterizar os compostos antimicrobianos dos micro-

organismos selecionados, por meio de fracionamentos cromatográficos 

e elucidação estrutural das substâncias produzidas, após aumento da 

escala de cultivo; 

 Estabelecer as possíveis funções ecológicas dos compostos 

obtidos, baseando-se na avaliação da atividade destes frente aos 

entomopatógenos analisados. 
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 MATERIAL E MÉTODOS: 

3.1. Meios de cultura utilizados 

 

 Meio Quitina 

Quitina 4 g 

K2HPO4 0,7 g 

KH2PO4 0,3 g 

MgSO4.5H2O 0,5 g 

FeSO4.7H2O 0,01g 

ZnSO4 0,001g 

MnCl2 0,001g 

Ágar 20 g/L 

Água destilada 1 L, pH:7,1 

 

 Meio ISP-2  

Extrato de levedura 4 g 

Dextrose 4 g 

Extrato de malte 10 g 

Ágar 20 g/L 

Água destilada 1 L, pH: 7,2 

 

 Meio ISP-2 líquido 

Extrato de levedura 4 g 

Dextrose 4 g 

Extrato de malte 10 g 

Água destilada 1 L, pH: 7,2 

 

 Meio PDA  

PDA (Potato Dextrose Agar) 39 g/L 

Água destilada 1 L 

 

 Meio BHI 

BHI (Brain Heart Infusion agar) 52 g/L 
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Água destilada 1 L 

 

 Meio soft-agar PDA   

PDB (Potato Dextrose Broth) 24 g/L 

Ágar 7,5 g 

Água destilada 1 L 

 

 Meio soft-agar BHI 

BHB (Brain Heart Broth) 37 g/L 

Ágar 7,5 g 

Água destilada 1 L 

 

3.2. Antimicrobianos 

 

Para o isolamento dos micro-organismos foram acrescidos antifúngicos 

ao meio de cultura quitina. Para os ensaios de antagonismo entre os micro-

organismos isolados e os patógenos selecionados, foram utilizados 

antimicrobianos, envolvendo antifúngicos e antibióticos para controle positivo. 

As concentrações e diluições utilizadas para o preparo dos reagentes 

biológicos estão indicadas na Tabela 1. 

 

Tabela 1. Solução de antibióticos e antifúngicos utilizados para o isolamento dos micro-
organismos. 

Antimicrobianos Concentração Solvente 

Cicloheximida 0,05 g/L DMSO* 

Nistatina 2,00 g/L DMSO 

Miconazol 0,01 µg/µL DMSO 

Benomyl 4,00 µg/µL DMSO 

Tetraciclina 0,02 µg/µL DMSO 

Penicilina G 4,00 µg/µL DMSO 

*Quantidade de DMSO correspondente a 0,2% do meio de cultura. 
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3.3. Coleta das abelhas 

 

O material foi coletado no Departamento de Biologia da Faculdade de 

Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto – Universidade de São Paulo 

(FFCLRP-USP), em colônias mantidas no laboratório do Prof. Dr. Fábio Santos 

do Nascimento, colaborador do projeto temático ao qual este projeto está 

vinculado (FAPESP 2013/50954-0). 

Foram coletadas abelhas e partes da colônia 1 de Scaptotrigona 

depilis, envolvendo abelhas cuidadoras, abelhas forrageiras e amostras das 

células de cria, incluindo larvas, cerume e alimento larval. Foi realizada apenas 

uma coleta, sendo esta no dia 14 de agosto de 2017, e o material foi 

cuidadosamente coletado com auxílio de instrumentos previamente 

autoclavados, para não haver danos à colônia. 

Este projeto está sob a licença 010936/2014-9 emitida pelo CNPq 

(Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico) e 

autorização SISBIO 46555-6. O TTM (Termo de Transferência de Material) 

também foi aprovado pelo CNPq, e o MOU (Memorando de Entendimento / 

Acordo de Cooperação) foi assinado por todas as universidades envolvidas no 

Projeto Temático vinculado ICBG (International Cooperative Biodiversity 

Group), processo FAPESP 2013/50954-0.  

 

3.4. Isolamento de micro-organismos associadas à colônia: 

 

Após a coleta, as amostras foram processadas sob condições 

assépticas, no Laboratório de Química de Micro-organismos (LQMo), baseando-

se na metodologia descrita por Poulsen e colaboradores (2011), com adaptações 

para o isolamento específico de actinobactérias. Os insetos coletados de 

diferentes regiões da colônia e as larvas foram lavados com 500 μL de solução 

salina (0,9%) estéril e agitados em vórtex por 1 minuto, a fim de retirar os micro-

organismos aderidos à cutícula dos adultos e à superfície das larvas. Após 

esse procedimento, 500 μL de cada solução foram semeados, com auxílio de 

alça de Drigalski, separadamente em placas de Petri (90 mm diâmetro) contendo 

meio Quitina suplementado com antifúngicos cicloheximida e nistatina.  
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Adicionalmente, foi realizado um segundo procedimento a fim de isolar 

micro-organismos localizados no interior dos insetos e das larvas. Para isso, 

adaptou-se uma metodologia descrita para micro-organismos endofíticos por 

Bacon e Labeda (1990). Inicialmente as amostras de abelhas e larvas foram 

submergidas em solução alcoólica (etanol 70%) por 2,5 minutos e 

posteriormente foram transferidas para uma solução de hipoclorito de sódio 5%, 

onde ficaram submergidas durante 5 minutos. Em seguida, foram transferidas 

para outra solução alcoólica (etanol 70%) e para finalizar foram lavadas com 

água estéril. Após a esterilização, as amostras foram adicionadas em eppendorfs 

contendo 500 μL de solução salina e esmagadas com auxílio de uma pinça 

estéril, e então foram agitadas em vórtex por 1 minuto. Após agitação, 500 μL 

de cada solução foi  semeado separadamente com auxílio de alça de Drigalski, 

em placas de Petri (90 mm diâmetro) contendo meio Quitina acrescido com 

antifúngicos cicloheximida e nistatina. Para confirmar a eficiência da 

esterilização, houve semeadura da água de lavagem final das amostras em 

placas de Petri (60 mm diâmetro) contendo meio ISP-2. 

Após o crescimento das colônias, os micro-organismos isolados foram 

purificados com subsequentes semeaduras em meio Quitina e ISP-2. Após a 

purificação, estes foram cultivados em meio ISP-2 para realização dos estoques.  

Para o prosseguimento do trabalho, os micro-organismos foram 

codificados conforme siglas representando o local de isolamento de casa um e, 

agrupados como actinobactérias, após análise fenotípica de suas colônias. 

 

3.5. Seleção dos micro-organismos patogênicos para ensaios 

antimicrobianos: 

 

Atualmente não há descrições na literatura sobre patógenos específicos 

para colônias de abelhas sem ferrão S. depilis, portanto foram escolhidas 

espécies entomopatogênicas conhecidas para outros insetos, incluindo a 

bactéria Paenibacillus larvae, descrita como patógeno da espécie de abelha 

melífera Apis melífera (VANENGELSDORP; MEIXNER, 2010), e os fungos 

entomopatogênicos generalistas Beauveria bassiana e Metarhizium anisopliae. 
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As linhagens Beauveria bassiana 447 e Metarhizium anisopliae 1037; 

foram disponibilizados ao LQMo pelo Prof. Dr. Italo Delalibera Junior (ESALQ-

USP) e a bactéria gram-positiva Paenibacillus larvae ATCC 9545 foi adquirida 

comercialmente.  

 

3.6. Estoques e preservação dos micro-organismos isolados e 

entomopatogênicos: 

 

Todos os micro-organismos isolados foram preservados em meio ISP-2 

líquido suplementado com 20% de glicerol e estocados em freezer - 80 °C. 

Culturas estoques dos fungos patogênicos B. bassiana e M. anisopliae mantidas 

no LQMo, foram reativadas em meio PDA e após 14 dias inóculos de 0,5x106 

esporos/mL dos entomopatógenos foram preparados através de contagem em 

câmara de Neubauer, e preservados em meio ISP-2 líquido suplementado com 

20% de glicerol. A cultura estoque da bactéria entomopatogênica P. larvae foi 

reativada em meio BHI e incubada por 7 dias, com temperatura controlada a 30 

°C. Para preservação da bactéria foi ajustada a concentração (OD = 0,1) em meio 

ISP-2 líquido suplementado com 20% de glicerol. 

 

3.7. Cultivo simples dos micro-organismos selecionados: 

 

As culturas das actinobactérias isoladas foram reativadas em 5 mL de 

meio ISP-2 líquido e incubadas por 5 dias, com temperatura controlada a 30° 

C e agitação a 120 rpm. Posteriormente, para cultivo simples em meio sólido, 50 

µL desse cultivo foram inoculados em placas de Petri (60 mm diâmetro) contendo 

meio ISP-2, e incubadas por 14 dias a 30 °C. Para cultivo simples em meio 

líquido, 5 mL do pré-inóculo foram vertidos em Erlenmeyers contendo 250 mL de 

meio ISP-2 líquido e incubados por 7 dias com temperatura e rotação controlada 

a 30° C e 120 rpm. 

 

3.8. Ensaios de antagonismo para seleção de micro-organismos 

promissores: 

 



Material e Métodos   17 

 

Foi realizada uma triagem inicial para seleção de todos os micro-

organismos isolados capazes de inibir o desenvolvimento dos patógenos. A 

metodologia adotada foi adaptada baseando-se em Haeder et al (2009); em 

placas de Petri (150 mm diâmetro) contendo meio ISP-2 foram semeados 800 µL 

do estoque dos patógenos, e discos de 6 mm de diâmetro do cultivo simples dos 

micro-organismos foram transferidos para as placas recém semeadas, 

totalizando oito micro-organismos por placa. As placas foram incubadas por 7 

dias a 30 °C, quando foram observadas as zonas de inibição que alguns dos 

micro-organismos desenvolveram. Posteriormente foi realizado ensaio de 

antagonismo apenas com as actinobactérias isoladas. Para isso foi empregada 

a técnica de sobreposição de soft-ágar (overlay), adaptando-se as metodologias 

descritas por Hockett (2017) e Brady (2007). Primeiramente, foram transferidos 

individualmente discos de 6 mm de diâmetro dos cultivos simples das 

actinobactérias para o centro de placas de Petri (90 mm diâmetro) contendo meio 

ISP-2, e estas foram incubadas por 10 dias a 30°C. Em tubos Falcon estéreis 

foram transferidos 5 mL de soft-ágar PDA em temperatura amena, e adicionados 

50 µL da cultura de estoques dos entomopatógenos fúngicos e, para a bactéria 

patogênica P. larvae foi adotado o mesmo procedimento, porém o meio soft-ágar 

utilizado foi BHI. Após ser gentilmente homogeneizado, este inóculo foi 

depositado nas placas de Petri contendo os discos das actinobactérias. Em 

seguida, as placas foram incubadas a 30 °C por 7 dias a fim de se observar a 

inibição exercida por cada actinobactéria frente aos patógenos. 

Para as frações ativas e os compostos isolados também foram realizados 

ensaios de inibição em placa de Petri, a fim de verificar o potencial inibitório de 

cada um. Os inóculos dos patógenos em meio soft-agar foram depositados em 

placas de Petri contendo meio ISP-2, utilizando a mesma metodologia descrita 

acima. Após a secagem, 10 µL de cada solução contendo 100 µg das frações 

ativas dos extratos e 10 µg dos compostos isolados, foram difundidos diretamente 

na placa (soluções solubilizadas em metanol – MeOH). 

 

3.9. Identificação dos micro-organismos selecionados através do 

sequenciamento do gene 16S rRNA: 
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Foram identificados apenas os micro-organismos selecionados para 

prosseguimento do presente trabalho, totalizando seis bactérias (cinco 

actinobactérias e um bacilo), de um total de 130 micro-organismos isolados.  

As bactérias selecionadas receberam nova codificação, de acordo com 

o sistema de códigos utilizado no projeto ICBG (International Cooperative 

Biodiversity Group) ao qual este projeto está vinculado, conforme descrito no item 

3.3. 

 

3.9.1. Extração do DNA  

 

Os micro-organismos foram reativados em meio ISP-2 líquido a 30 

ºC por 72h. O DNA genômico foi extraído utilizando um protocolo modificado de 

Sharma e Singha (SHARMA; SINGH, 2007) . Após 72h, as culturas foram 

centrifugadas a 10.000 g durante 10 minutos. O sobrenadante foi descartado e o 

pellet transferido para um tubo Eppendorf de 2,0 mL com 500 μL de tampão TE 

0,01X. Foram adicionados 3 μL de RNase para digerir o RNA e depois 400 μL de 

solução I (Sarkosil 1%, NaCl 0,5 M, SDS 1%). Os tubos foram mantidos durante 

10 min a 37 °C com agitação contínua.  Após esse período, os tubos foram 

mantidos a 65 °C por uma hora. Em seguida foram adicionados 400 μL de PCI 

(fenol:clorofórmio:álcool isoamílico, 25:24:1) e misturados por inversão e 

centrifugados a 10.000 g durante 10 min a 37 °C. Na sequência, o sobrenadante 

foi transferido cuidadosamente para um novo tubo Eppendorf de 1,5 mL. Foram 

adicionados 10% do volume total de acetato de sódio (3M, pH 5,2) e 60% de 

isopropanol misturados suavemente por inversão do tubo 5 a 10 vezes. Em 

seguida, os tubos foram centrifugados durante 10 min a 10.000 g a 37 °C. O DNA 

foi precipitado no pellet e o líquido foi removido. O pellet foi lavado com 1 mL de 

etanol a 70% e centrifugado a 10.000 g durante 3 minutos a 37 °C. O 

sobrenadante foi removido e o DNA após secagem foi ressuspendido em 20 μL 

de TE 0,01X. 
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3.9.2. Amplificação do gene 16S das actinobactérias por PCR 

(Polimerase chain reaction) 

 

O gene 16S rRNA foi amplificado a partir do DNA genômico por 

reação em cadeia da polimerase (PCR) utilizando um par de primers universais 

F27 (5'-AGAGTTTGATCATGGCTCAG-3') e R1492 (5'-

TACGGTTACCTTGTTACGACTT-3') (LUDWIG, 2007). Utilizou-se o PCRBIO HS 

Taq Mix (PCRBiosystems) e o volume final da reação de 15 μL continha: 8 μL de 

PCRBIO HS Taq Mix, 1,0 μL de cada iniciador 27F e 1492R, 0,5 μL de DMSO, 

4,5 μL de H2O deionizada e 1,0 μL de DNA (20 ng/μL). 

A PCR foi realizada em um termociclador (Applied Biosystems), no 

qual as condições de amplificação seguiram o seguinte programa: uma etapa de 

desnaturação com um ciclo a 95 °C durante 3 minutos, seguido de uma etapa de 

anelamento e extensão em 35 ciclos a 95 °C por  1 minuto, 60 °C durante 1 

minuto e 72 °C durante 2 minutos e um ciclo de extensão final a 72 °C durante 

15 minutos e mantido a 10 °C. Os produtos de amplificação foram submetidos a 

eletroforese em gel de agarose 1% em tampão TBE 1X e corados com Gel 

RedTM (Biotium). A purificação foi realizada com GenElute PCR Clean-up Kit 

(Sigma-Aldrich). 

 

3.9.3. Amplificação e purificação da reação de sequenciamento 

 

Os mesmos primers F27 e R1492 foram utilizados para a reação de 

sequenciamento do gene 16S. As reações continham 2,0 μL de tampão 5X, 0,32 

μL de primer (10 μM), 0,3 μL de BigDye 3.1, cerca de 20 ng de DNA purificado e 

água mili-Q estéril para completar um volume total de 10 μL. O programa no 

termociclador consistiu em: 28 ciclos 95 °C durante 15 segundos, seguido de 50 

°C por 45 segundos e 60 °C durante 4 minutos, sendo completado e mantido a 

10 °C. A reação de sequenciamento foi purificada de acordo com as instruções 

no manual BigDye (Applied Biosystems). 
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3.9.4. Sequenciamento do gene 16S rRNA, edição das sequências e 

análise filogenética 

 

O sequenciamento foi realizado em equipamento ABI 3500 (Applied 

Biosystems). Sequências Forward e Reverse foram editadas e usadas para 

montar os contigs no BioEdit v7.2.5 (THOMAS A. HALL, 1999). Contigs foram 

usados para procurar sequências homólogas nos bancos de dados NCBI - 

(https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi) (ZHANG et al., 2000) e Eztaxon 

(http://www.ezbiocloud.net/eztaxon /identify) (YOON et al., 2017) e 

compreenderam o conjunto de dados para alinhamento e análises filogenéticas. 

Árvores filogenéticas do gene 16S rRNA foram conduzidas no programa MEGA 

v.7.0.26 (KUMAR; STECHER; TAMURA, 2016).  A árvore filogenética de 

Streptomyces sp. foi inferida utilizando o método de máxima verossimilhança, 

com base no modelo GTR e distribuição Gamma. A análise envolveu 50 

sequências de nucleotídeos e foi enraizada por Nocardiopsis prasina (X97884). 

Todas as posições que continham lacunas e dados faltando foram eliminadas. 

Havia um total de 1080 posições no conjunto de dados final e uma topologia foi 

avaliada por 1.000 repetições de suporte ao bootstrap. A árvore filogenética 

construída a partir de linhagens de Micromonospora sp. foi inferida usando o 

método de máxima verossimilhança, com base no modelo Tamura - Nei e 

distribuição Gamma. A análise envolveu 22 sequências de nucleotídeos e foi 

enraizada por Actinoplanes rishiriensis (AB641831). Todas as posições que 

continham lacunas e dados faltando foram eliminadas. Havia um total de 760 

posições no conjunto de dados final e uma topologia foi avaliada por 1.000 

repetições de suporte ao bootstrap. 

 

3.10. Preparação de extratos dos micro-organismos selecionados e 

entomopatogênicos: 

 

Após realização do ensaio de antagonismo, cinco linhagens de 

actinobactérias foram selecionadas baseando-se no perfil de inibição e tamanho 

do halo inibitório que apresentaram frente aos patógenos.  
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As culturas das actinobactérias selecionadas foram reativadas em 5 mL 

de meio ISP-2 líquido e incubadas por 5 dias, com temperatura e rotação 

controlada a 30 °C e 120 rpm. Para preparo do extrato do cultivo simples em meio 

sólido, 50 µL do pré-inóculo foram inoculados em placas de Petri (60 mm 

diâmetro) contendo meio ISP-2 ágar, e incubadas por 14 dias, com temperatura 

controlada a 30 °C. Depois desse período foram feitos pequenos cortes no ágar, 

os fragmentos foram transferidos para frascos Erlenmeyer, onde foram 

acrescentados aproximadamente 250 mL de acetato de etila (AcOEt). As 

amostras permaneceram sob maceração “overnight” e, no dia seguinte foram 

submetidas a sonicação em ultrassom Eco-Sonics (Ultronique) por 15 minutos, a 

fim de romper as células aderidas ao meio de cultura. Em seguida, as amostras 

foram submetidas a filtração e evaporação do solvente sob pressão reduzida, 

obtendo-se dessa forma os extratos brutos em meio sólido. 

Foram obtidos também extratos de cultivos em meio ISP-2 líquido. Para 

isso, 5 mL dos pré-inóculos das bactérias foram vertidos em Erlenmeyers 

contendo 250 mL de meio ISP-2 líquido e incubados por 7 dias a 30° C e 120 

rpm. Após esse período, as culturas de actinobactérias foram centrifugadas por 

10 minutos, 15 °C a 4000 rpm. Em seguida, os sobrenadantes das culturas foram 

submetidos a partição líquido-líquido com acetato de etila, por três vezes 

consecutivas. As fases orgânicas de cada cultura foram reunidas e submetidas a 

evaporação dos solventes sob pressão reduzida, obtendo-se dessa forma os 

extratos brutos das culturas em meio líquido.  

 

3.11. Aumento da escala de cultivo das actinobactérias selecionadas: 

 

Entre os cinco extratos das actinobactérias selecionadas, dois 

apresentaram bons resultados de inibição frente aos patógenos, e após análise do 

perfil químico, decidiu-se aumentar a escala de cultivo dos micro-organismos ICBG 

2040 e ICBG 2041, para isolamento dos metabólitos secundários. Dessa maneira, 

os cultivos dos micro-organismos selecionados foram ampliados em escala sólida, 

semeando-se 85 placas de Petri (150 mm diâmetro) para ICBG 2041 e 80 placas 

de Petri (150 mm diâmetro) para ICBG 2040. O cultivo em meio líquido da 

linhagem ICBG 2040 também foi ampliado utilizando 16 Erlenmeyers de 1 L 
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contendo 330 mL de meio ISP-2 líquido, totalizando 3,9 L de meio de cultivo. Os 

procedimentos de cultivo e extração foram realizados conforme descrito nos itens 

3.7 e 3.10. 

 

3.12. Fracionamento dos extratos obtidos, análise do perfil químico, e 

purificação final 

 

3.12.1. Extrato de cultivo em meio líquido da linhagem ICBG 2040 

 

O extrato de cultivo em meio líquido obtido em escala ampliada foi 

fracionado por extração em fase sólida (SPE) em fase reversa C-18, utilizando 

cartuchos Discovery® DSC-18 de 5 gramas e 20 mL de volume e, como solvente 

H2O e soluções hidro alcoólicas de 0-75%, MeOH 100%, finalizando com 

Acetona 100%. As frações obtidas foram submetidas a ensaio de inibição, 

conforme metodologia descrita no item 3.8. 

Para análise do perfil químico do extrato bruto e suas frações ativas, 

foram realizadas análises em HPLC analítico, utilizando cromatógrafo Shimadzu 

acoplado a bombas modelo Nexera XR LC-20AD Shimadzu, sistema de controle 

CBM-20A Shimadzu, detectores DAD SPD-M20A e ELSD-LTII Shimadzu, injetor 

automático Nexera SIL-20A Shimadzu, forno CTO-20A Shimadzu e software 

LabSolution. Utilizou-se a coluna Ascentis® Express C18 2,7 µm, 10 cm x 4,6 

mm, com gradientes compostos por ACN:H2O, iniciando com 10% de ACN, 

chegando a 100% em 23 min, permanecendo em 100% até 25 min, voltando a 

10% em 26 min, e permanecendo em 10% até 30 min para estabilização da 

coluna. 

Purificações finais do cultivo simples em meio líquido da linhagem ICBG 

2040 foram realizadas utilizando HPLC na modalidade semi-preparativa, modelo 

Shimadzu acoplado a duas bombas modelo LC-6AD Shimadzu, sistema de 

controle CBM-20ª Shimadzu, detector DAD SPD-M20A, injetor automático SIL-

10AF Shimadzu, forno CTO-20A Shimadzu, coletor automático FRC-10A 

Shimadzu e software LabSolution, e coluna Gemini® 5 µm, C18-110 Å, 250x10 

mm, com gradientes compostos por ACN:H2O. O fracionamento foi realizado 

utilizando a primeira fração ativa – 75% MeOH – através de corrida 
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cromatográfica, iniciando com 30% de acetonitrila, chegando a 80% em 20 

minutos e, aumentando a concentração de solvente orgânico para 100% em 25 

minutos, com queda da concentração de solvente orgânico para 30% em 29 

minutos, finalizando a corrida em 30 minutos. 

Foi realizado também o fracionamento e purificação de outra fração ativa 

– 100% MeOH - com o mesmo equipamento descrito para a fração anterior e 

coluna Gemini® 5 µm, C18-110 Å, 250x10 mm, com gradientes compostos por 

ACN:H2O, iniciando a corrida com 20% de acetonitrila, chegando a 60% em 03 

minutos e, aumentando a concentração de solvente orgânico para 100% em 15 

minutos, com queda da concentração de solvente orgânico para 60% em 20 

minutos, e permanecendo em 20% até 23 minutos para estabilização da coluna, 

finalizando a corrida em 24 minutos. 

Os processos descritos estão esquematizados na Figura 6. 
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Figura 6: Fluxograma da obtenção de frações por extração em fase sólida do extrato em acetato de etila do cultivo simples em meio líquido de 

Micromonospora sp. ICBG 2040 com purificações subsequentes em HPLC semi-preparativo. F.E.: fase estacionária; F.M.: fase móvel; ACN: 

acetonitrila.  * Frações ativas.

* * 
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3.12.2. Extrato de cultivo em meio sólido da linhagem ICBG 2040 

 

O extrato de cultivo em meio sólido obtido em escala ampliada foi 

fracionado por extração em fase sólida (SPE) em fase reversa C-18, utilizando 

cartuchos Discovery® DSC-18 de 10 gramas e 60 mL de volume utilizando como 

solvente H2O e soluções hidroalcoólicas de 0-75%, MeOH 100%, finalizando 

com Acetona 100%. As frações obtidas foram submetidas a ensaio de inibição, 

conforme metodologia descrita no item 3.8.  

As análises do perfil químico do extrato bruto e das frações ativas foram 

realizadas análises em HPLC analítico, utilizando cromatógrafo Shimadzu 

acoplado a bombas modelo Nexera XR LC-20AD Shimadzu, sistema de controle 

CBM-20A Shimadzu, detectores DAD SPD-M20A e ELSD-LTII Shimadzu, injetor 

automático Nexera SIL-20A Shimadzu, forno CTO-20A Shimadzu e software 

LabSolution. Utilizou-se a coluna Ascentis® Express C18 2,7 µm, 10 cm x 4,6 

mm, com gradientes compostos por ACN:H2O, iniciando com 10% de ACN, 

chegando a 100% em 23 min, permanecendo em 100% até 25 min, voltando a 

10% em 26 min, e permanecendo em 10% até 30 min para estabilização da 

coluna. 

Após análise e comparação do perfil cromatográfico das frações obtidas 

do extrato de cultivo em meio sólido, observou-se que a extração em fase sólida 

não se mostrou muito eficiente, uma vez que os perfis cromatográficos se 

apresentaram muito semelhantes. A fim de melhorar a extração dos compostos 

presentes nas frações 75% e 100% MeOH, foi realizada cromatografia em 

coluna de Sephadex LH-20 com 2,5 cm de diâmetro e 30 cm de altura, utilizando 

como fase móvel MeOH 100% e, deste processo foram obtidas 7 frações, 

nomeadas de F1 a F7. 

Purificações finais das frações F_3 e F_4 foram realizadas utilizando 

HPLC na modalidade semi-preparativa, modelo Shimadzu acoplado a duas 

bombas modelo LC-6AD Shimadzu, sistema de controle CBM-20A Shimadzu, 

detector DAD SPD-M20A, injetor automático SIL-10AF Shimadzu, forno CTO-

20A Shimadzu, coletor automático FRC-10A Shimadzu e software LabSolution, 

e coluna Gemini® 5 µm, C18-110 Å, 250x10 mm, com gradientes compostos por 

ACN:H2O. Para fracionamento e purificação de F_3, o gradiente de fase móvel 
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iniciou-se com 20% de acetonitrila, chegando a 100% em 10 minutos e, 

permanecendo em condições isocráticas até 20 minutos, com queda da 

concentração de solvente orgânico para 20% em 23 minutos, terminando a corrida 

em 24 minutos. Para fracionamento e purificação de F_4, o gradiente de fase 

móvel iniciou-se com 20% de acetonitrila, chegando a 60% em 3 minutos e 

atingindo 100% em 15 minutos, permanecendo nessas condições até 20 minutos, 

com queda da concentração de solvente orgânico para 20% em 24 minutos, 

terminando a corrida em 25 minutos. Esse processo está esquematizado na 

Figura 7. 
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Figura 7: Fluxograma da obtenção de frações por extração em fase sólida do extrato em acetato de etila do cultivo simples em meio sólido de 

Micromonospora sp. ICBG 2040 com purificações subsequentes em HPLC semi-preparativo. Coluna Sephadex LH 20. F.E.: fase estacionária; 

F.M.: fase móvel; ACN: acetonitrila. * Frações ativas.

* * 
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O aumento da escala de cultivo em meio sólido foi realizado novamente, 

com o intuito de obter maior rendimento das frações ativas e possibilitar um 

melhor desempenho na purificação dos compostos. Os processos de extração 

em fase sólida (SPE) e as análises do perfil químico do extrato bruto e frações 

ativas foram realizados conforme metodologia já descrita neste item. 

Purificações finais do segundo aumento de escala de cultivo simples em 

meio sólido da linhagem ICBG 2041 foram realizadas utilizando HPLC na 

modalidade preparativa, modelo Shimadzu acoplado a duas bombas modelo LC-

20AP Shimadzu, sistema de controle CBM-20A Shimadzu, detector DAD SPD-

20A, injetor manual e coletor automático FRC-10A Shimadzu e software 

LabSolution, e coluna Shimadzu® Shim-pack 5 µm, C18, 250x20mm, com 

gradientes compostos por ACN:H2O. O fracionamento foi realizado utilizando a 

fração ativa – 75% MeOH – através de corrida cromatográfica, iniciando com 

60% de acetonitrila, chegando a 100% em 10 minutos e, permanecendo nessas 

condições até 20 minutos, com queda da concentração de solvente orgânico 

para 60% em 25 minutos, terminando a corrida em 30 minutos. 

Foi realizado também o fracionamento e purificação de outra fração ativa 

– 100% MeOH utilizando HPLC na modalidade semi-preparativa, modelo 

Shimadzu acoplado a duas bombas modelo LC-6AD Shimadzu, sistema de 

controle CBM-20A Shimadzu, detector DAD SPD-M20A, injetor automático SIL-

10AF Shimadzu, forno CTO-20A Shimadzu, coletor automático FRC-10A 

Shimadzu e software LabSolution, e coluna Gemini® 5 µm, C18-110 Å, 250x10 

mm, com gradientes compostos por ACN:H2O. A corrida iniciou-se com 40% de 

acetonitrila, chegando a 70% em 5 minutos e, permanecendo nessas condições 

isocráticas até 15 minutos. A concentração de solvente orgânico foi então 

aumentada para 100% em 25 minutos e também permaneceu em condições 

isocráticas por mais 5 minutos, ocorrendo queda da concentração de acetonitrila 

para 40% em 34 minutos, finalizando a corrida em 35 minutos. 

Os processos descritos estão esquematizados na Figura 8. 
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Figura 8: Fluxograma da obtenção de frações por extração em fase sólida do extrato em acetato de etila do segundo aumento de escala do 

cultivo simples em meio sólido de Micromonospora sp. ICBG 2040 com purificações subsequentes em HPLC semi-preparativo. F.E.: fase 

estacionária; F.M.: fase móvel; ACN: acetonitrila. *Frações ativas.

* * 
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3.12.3. Extrato de cultivo em meio sólido da linhagem ICBG 2041 

 

O extrato do cultivo em meio sólido obtido em escala ampliada foi 

fracionado por extração em fase sólida (SPE) em fase reversa C-18, utilizando 

cartuchos Discovery® DSC-18 de 10 gramas e 60 mL de volume, e como 

solvente H2O e soluções hidroalcoólicas de 0-75%, MeOH 100%, finalizando 

com Acetona 100%. As frações obtidas foram submetidas a ensaio de inibição, 

conforme metodologia descrita no item 3.8.  

Para análise do perfil químico do extrato bruto e suas frações ativas, 

foram realizadas análises em HPLC analítico, utilizando cromatógrafo Shimadzu 

acoplado a bombas modelo Nexera XR LC-20AD Shimadzu, sistema de controle 

CBM-20A Shimadzu, detectores DAD SPD-M20A e ELSD-LTII Shimadzu, injetor 

automático Nexera SIL-20A Shimadzu, forno CTO-20A Shimadzu e software 

LabSolution. Utilizou-se a coluna Ascentis® Express C18 2,7 µm, 10 cm x 4,6 

mm, com gradientes compostos por ACN:H2O, iniciando com 10% de ACN, 

chegando a 100% em 23 min, permanecendo em 100% até 25 min, voltando a 

10% em 26 min, e permanecendo em 10% até 30 min para estabilização da 

coluna.  

Purificações finais do cultivo simples em meio sólido da linhagem ICBG 

2041 foram realizadas utilizando HPLC na modalidade semi-preparativa, modelo 

Shimadzu acoplado a duas bombas modelo LC-6AD Shimadzu, sistema de 

controle CBM-20ª Shimadzu, detector DAD SPD-M20A, injetor automático SIL-

10AF Shimadzu, forno CTO-20A Shimadzu, coletor automático FRC-10A 

Shimadzu e software LabSolution, e coluna Gemini® 5 µm, C18-110 Å, 250x10 

mm, com gradientes compostos por ACN:H2O. O fracionamento foi realizado 

utilizando a primeira fração ativa – 75% MeOH – através de corrida 

cromatográfica isocrática, iniciando com 60% de acetonitrila, chegando a 100% 

em 7 minutos e, permanecendo nessas condições até 17 minutos, com queda 

da concentração de solvente orgânico para 60% em 20 minutos, terminando a 

corrida em 21 minutos. 

Foi realizado também o fracionamento e purificação de outra fração ativa 

– 100% MeOH - com o mesmo equipamento descrito para a fração anterior e 

coluna Gemini® 5 µm, C18-110 Å, 250x10 mm, com gradientes compostos por 
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ACN:H2O, iniciando com 40% de acetonitrila, chegando a 60% em 5 minutos e 

atingindo 100% em 20 minutos, com queda da concentração de solvente 

orgânico para 40% em 24 minutos, terminando a corrida em 25 minutos. 

Os processos descritos estão esquematizados na Figura 9. 

 

 

Figura 9: Fluxograma da obtenção de frações por extração em fase sólida do extrato em 

acetato de etila do cultivo simples em meio sólido de Streptomyces sp. ICBG 2041 com 

purificações subsequentes em HPLC semi-preparativo. F.E.: fase estacionária; F.M.: fase 

móvel; ACN: acetonitrila. * Frações ativas. 

 

3.12.4. Extrato de cultivo em meio sólido e meio líquido da linhagem 

ICBG 2045 

 

Para esta linhagem, o extrato de cultivo em meio sólido foi obtido em 

pequena escala, afim de explorar genericamente o potencial de produção de 

metabólitos secundários. Os extratos brutos em meio sólido e meio líquido foram 

obtidos conforme item 3.7 e, posteriormente foram submetidos a ensaio de 

inibição, conforme metodologia descrita no item 3.8.  

Para análise do perfil químico dos extratos brutos, foram realizadas 

análises em HPLC analítico, utilizando cromatógrafo Shimadzu acoplado a 

bombas modelo Nexera XR LC-20AD Shimadzu, sistema de controle CBM-20A 

Shimadzu, detectores DAD SPD-M20A e ELSD-LTII Shimadzu, injetor 

* * 



Material e Métodos   32 

 

automático Nexera SIL-20A Shimadzu, forno CTO-20A Shimadzu e software 

LabSolution. Utilizou-se a coluna Ascentis® Express C18 2,7 µm, 10 cm x 4,6 

mm, com gradientes compostos por ACN:H2O, iniciando com 10% de ACN, 

chegando a 100% em 23 min, permanecendo em 100% até 25 min, voltando a 

10% em 26 min, e permanecendo em 10% até 30 min para estabilização da 

coluna.  

Os extratos brutos foram diretamente submetidos a análises 

espectrométricas, utilizando espectrômetro de massas em alta resolução, 

operando nos modos positivo e negativo, conforme descrito no item 3.13.  

 

3.13. Identificação dos compostos isolados: 

 

Para identificação estrutural dos compostos isolados foram utilizados 

métodos espectroscópicos – Ressonância Magnética Nuclear (RMN 

unidimensional e bidimensional) e espectrométricos – Espectrometria de Massas. 

Os dados de Ressonância Magnética Nuclear (RMN) de todas as substâncias 

isoladas foram adquiridos em espectrômetro Bruker DRX 500, operando a 500 

MHz para 1H. Os processamentos dos espectros foram realizados com auxílio do 

software MestReNova 6.0.2. 

As análises por espectrometria de massas de alta resolução ocorreram 

por injeção direta, no equipamento micrOTOF II-ESI-TOF (Bruker Daltonics®), 

operando nos modos positivo e negativo. 

Para as análises de LC-ESI-MS/MS foi utilizado o equipamento 

Prominence Shimadzu acoplado ao espectrômetro de massas AmaZon-SL 

(Bruker Daltonics®) com analisador do tipo armadilha de íons. O sistema de 

cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC) é composto por bombas de alta 

pressão, modelo LC-20AD. Detector espectrofotométrico por arranjo de diodos 

modelo SPD-M20A, marca Shimadzu, vazão de 1mL/minuto. A fase 

estacionária utilizada foi a coluna Ascentis® Express C18 2,7 µm, 10 cm x 4,6 

mm e fase móvel o sistema ACN:H2O, com rampa de eluição, iniciando com 

10% de ACN, chegando a 100% em 23 min, permanecendo em 100% até 25 

min, voltando a 10% em 26 min, e permanecendo em 10% até 30 min para 

estabilização da coluna. Utilizou-se um sistema UFLC Shimadzu (duas bombas 



Material e Métodos   33 

 

de solvente LC20AD, forno de coluna CTO20A ajustado para 40 °C, amostrador 

automático SIL20A e controlador CBM20A) acoplado ao espectrômetro de 

massa com analisador por captura de elétrons “ion trap”. O espectrômetro de 

massas foi operado em modo de ionização positivo, controlado pelo software 

HyStar e os dados analisados pelo software DataAnalysis (Bruker Daltonics Inc., 

EUA). 

Os resultados de LC-ESI-MS/MS foram analisados na plataforma GNPS 

(WANG et al. 2016) - (gnps.ucsd.edu), a fim de obter uma análise prévia dos 

possíveis hits encontrados em cada amostra analisada. Os resultados obtidos 

foram complementados com informações dos bancos de dados como SciFinder, 

Dictionary of Natural Products e AntiBase. 
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 RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

 

 Isolamento dos micro-organismos: 

 

A coleta das abelhas e amostras da colônia foi realizada em 

14/08/2017, e resultou no isolamento de 130 micro-organismos, sendo 26 

actinobactérias. A tabela 2 demonstra os resultados quantitativos de 

actinobactérias isoladas, indicando o respectivo local, código de isolamento 

e meio de cultura utilizado. 

 

Tabela 2.   Quantidade de actinobactérias isoladas da colônia de S. depilis. O local 

de isolamento, o meio de cultivo utilizado para isolamento e o código do micro-

organismo isolado (identificação da espécie de abelha – SD, identificação do tipo de 

abelha – F: forrageira, C: cuidadora) estão incluídos nesta tabela. 

Tipo de amostra Meio Quitina Código Meio ISP-2 Código 

Abelha forrageira 

(água de lavagem) - SDF 
n = 9 

1.1 

2.3 

2.4 

4.1 

4.2 

4.6 

4.8 

4.10 

4.14 

n = 4 

2.1.1.1 

4.5.1 

4.5.2 

4.12.1.2 

Abelha forrageira 

esterilizada - SDFi 
n = 1 4.3 n = 1 4.2.1 

Abelha cuidadora 

(água de lavagem) - SDC 
n = 2 

3.1 

5.2 
n = 3 

4.10.1.1.1 

4.10.1.1.2 

6.2.1.1 

Abelha cuidadora 

esterilizada – SDCi 
n = 4 

3.1 

3.2 

3.3 

 3.4 

n = 2 
1.3.1 

4.2.1.1 
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Após análise fenotípica dos micro-organismos, concluiu-se que pode 

haver repetições de alguns dos micro-organismos isolados, porém esta 

observação só pode ser confirmada com a identificação de todas linhagens 

isoladas através de sequenciamento do gene 16S rRNA, o que não constituía 

objeto de estudo neste trabalho. 

 

 Ensaios de antagonismo para seleção de micro-organismos 

promissores:  

 

Inicialmente foi realizado ensaio de antagonismo utilizando todos os 

micro-organismos isolados contra os três patógenos escolhidos: B. bassiana, M. 

anisopliae e P. larvae. Esta triagem inicial foi realizada conforme descrito no item 

3.8, a fim de obter informações para seleção dos micro-organismos a serem 

priorizados nos estudos químicos.  

Alguns micro-organismos apresentaram-se fenotipicamente semelhantes, 

por isso foi realizada avaliação da atividade antimicrobiana de 118 linhagens, dos 

130 micro-organismos isolados. Os resultados mostraram 18 linhagens com 

atividade antimicrobiana positiva contra B. bassiana (aproximadamente 15,3%), 

34 linhagens positivas contra M. anisoplae (aproximadamente 28,8%) e sete 

linhagens positivas P. larvae (aproximadamente 5,9%). 

Com o objetivo de investigar a capacidade de produção de metabólitos 

secundários com atividade antimicrobiana das actinobactérias frente aos 

entomopatógenos escolhidos, foram realizados ensaios de antagonismo 

utilizando as 26 linhagens isoladas,  baseando-se na metodologia de agar piece 

method (HAEDER et al., 2009). Os ensaios foram realizados em três etapas: 

 

i. Primeiramente 23 actinobactérias foram cultivadas por 21 dias e 

dois bacilos por 3 dias antes do início do teste, conforme descrito 

no item 3.6. Nesta primeira parte, os resultados mostraram nove 

linhagens com atividade antimicrobiana contra B. bassiana 

(36,0%), cinco linhagens ativas contra M. anisoplae (20,0%) e sete 

linhagens ativas contra P. larvae (28,0%). 
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Tabela 3. Atividade dos micro-organismos testados utilizando 
metodologia (i).  

Micro-organismo B. bassiana M. anisopliae P. larvae 

SDCi 1.3.1 - - + 

SDCi 3.1 + - + 

SDCi 3.2 - - - 

SDCi 3.3 - + - 

SDCi 3.4 - - - 

SDCi 4.1 - - - 

SDCi 4.2.1.1 - - - 

SDFi 4.2.1 + - + 

SDF 1.1 + + - 

SDF 4.1 - - - 

SDF 4.2 - - - 

SDF 4.5.1 - - - 

SDF 4.5.2 - - - 

SDF 4.6 + - - 

SDF 4.8 - - - 

SDF 4.10 - - - 

SDF 4.12.1.2 + - - 

SDF 4.14 - - - 

SDFi 4.3 + - + 

SDC 4.10.1.1.1 - - - 

SDC 4.10.1.1.2 - - - 

SDF 2.3 - - - 

SDF 2.4 + + + 

SDC 6.3* + + + 

SDC 6.5* + + + 

Linhagens ativas (%) 36 20 28 

*  Bacilos testados 

 

ii. A segunda etapa envolveu 17 actinobactérias, incluindo cinco 

linhagens que não haviam sido testadas na primeira etapa e 12 

linhagens já testadas, além de um bacilo que foi novamente testado 
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frente aos patógenos. As actinobactérias foram cultivadas por oito 

dias para realização do teste e o bacilo por três dias. Os resultados 

mostraram oito linhagens com atividade antimicrobiana contra B. 

bassiana (44,5%), apenas uma linhagem ativa contra M. anisopliae 

(5,56%), sendo esta a linhagem de bacilo e duas linhagens 

positivas contra P. larvae (11,2%). Nenhuma linhagem foi ativa 

contra M. anisoplae. Para os ensaios de antagonismo através da 

metodologia agar piece method foram utilizados como controle 

positivo os antifúngicos miconazol 0,01 µg/µL para B. bassiana, 

benomyl 4 µg/µL para M. anisoplae e o antibiótico tetraciclina 0,02 

µg/µL para P. larvae e, como controle negativo DMSO. 

 

Tabela 4. Atividade dos micro-organismos testados utilizando 

metodologia (ii).  

Micro-organismo B.bassiana M.anisopliae P.larvae 

SDF 4.1 - - - 

SDF 4.5.1 - - - 

SDF 4.5.2 - - - 

SDF 4.2 - - - 

SDF 4.6 - - - 

SDF 4.8 + - - 

SDF 4.10 - - - 

SDF 4.12.1.2 + - - 

SDF 2.3 - - - 

SDF 2.4 + - - 

SDF 2.1.1.1 + - - 

SDFi 4.2.1 - - - 

SDFi 4.3 + - - 

SDCi 3.3 - - - 

SDC 5.2 + - + 

SDC 3.1 - - - 

SDC 6.2.1.1 + - - 

SDC 6.3 * + + + 
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Linhagens ativas (%)  44,5 5,56 11,2 

*Bacilos testados 

 

iii. Na terceira e última fase, a fim de concluir a triagem e finalmente 

selecionar os micro-organismos mais promissores, foram testadas 

apenas as linhagens que demostraram atividade antimicrobiana 

pelo menos contra um dos patógenos. Para tal, a metodologia 

adotada foi baseada na técnica de overlay (sobrecamada), 

conforme Brady (2007) e Hockett e Baltrus (2017). Assim, 17 

actinobactérias foram cultivadas por 14 dias e dois bacilos foram 

cultivados por três dias, e após esse período os entomopatógenos 

foram adicionados em cada placa, conforme descrito no item 3.6. 

Os resultados demonstraram onze linhagens com atividade 

antimicrobiana contra B. bassiana (57,9%), oito linhagens ativas 

contra M. anisoplae (42,1%) e seis linhagens ativas contra P. larvae 

(31,6%). Para os ensaios de antagonismo utilizando a metodologia 

overlay, foram utilizados como controle positivo os antifúngicos 

miconazol 0,01 µg/µL para B. bassiana, benomyl 4 µg/µL para M. 

anisoplae e o antibiótico penicilina G 4 µg/µL para P. larvae e, como 

controle negativo DMSO. 

 

Tabela 5. Atividade dos micro-organismos testados utilizando 

metodologia (iii).  

Micro-organismo B.bassiana M.anisopliae P.larvae 

SDF 1.1 + + - 

SDF 2.4 + + + 

SDF 2.1.1.1 + - - 

SDF 4.1 - - - 

SDF 4.6 - - - 

SDF 4.8 - - - 

SDF 4.12.1.2 + - - 

SDF 4.14 - - - 

SDFi 4.2.1 - - + 

SDFi 4.3 + - + 
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SDCi 1.3.1 - - - 

SDCi 3.1 + + - 

SDCi 3.2 + + - 

SDCi 3.3 - + - 

SDCi 3.4 - - - 

SDCi 4.2.1.1 + + - 

SDC 5.2 + - + 

SDC 6.3 * + + + 

SDC 6.5 * + + + 

Linhagens ativas (%) 57,9 42,1 31,6 

*  Bacilos testados 

 

Após análise dos resultados das três metodologias desenvolvidas e 

medida da zona de inibição observada, foram selecionadas cinco linhagens de 

actinobactérias mais promissoras para o prosseguimento dos experimentos 

(Tabela 6). Além dessas actinobactérias, foi selecionada também uma linhagem 

de bactéria (ICBG 2045), pelo fato desta inibir totalmente o crescimento dos três 

patógenos estudados em placa. 

 
Tabela 6. Actinobactérias selecionadas e seus respectivos halos inibitórios (mm). 

Código 
inicial 

Código ICBG B. bassiana M. anisoplae P. larvae 

SDFi 4.3 ICBG2040 3 - 10 

SDCi 3.1 ICBG2041 5 5 - 

SDF 2.4 ICBG2042 3 10 10 
SDF 1.1 ICBG2043 5 4 - 

SDC 5.2 ICBG2044 9 - 10 

 Controle positivo 9 7,5 12 

 

Como pode-se observar, as três metodologias desenvolvidas foram 

realizadas com diferentes tempos de cultivo das linhagens, portanto a metodologia 

(iii) foi repetida utilizando apenas as linhagens selecionadas, para confirmação 

dos resultados e padronização do tempo de cultivo das actinobactérias. Os 

resultados foram reprodutíveis e a metodologia foi adotada como padrão para 

ensaios de antagonismo envolvendo actinobactérias.  

Tabela 7. Atividade dos micro-organismos selecionados repetindo metodologia (iii). 
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Código 
inicial 

Código ICBG B. bassiana M. anisoplae P.larvae 

SDFi 4.3 ICBG 2040 + - + 

SDCi 3.1 ICBG 2041 + + - 

SDF 2.4 ICBG 2042 + + + 

SDF 1.1 ICBG 2043 + + - 

SDC 5.2 ICBG 2044 + - + 

SDC 6.3 ICBG 2045 + + + 

 

 
Figura 10. Ensaio de antagonismo envolvendo actinobactérias isoladas de abelhas S. 

depilis e entomopatógenos selecionados. (A) Micromonospora sp. ICBG 2040 x P. larvae. 

(B)  Streptomyces sp. ICBG 2041 x B. bassiana.  

 
 

 Identificação dos micro-organismos isolados e selecionados: 

 

Após a triagem dos micro-organismos frente aos entomopatógenos e 

análise do perfil químico dos extratos, as cinco linhagens de actinobactérias 

selecionadas, e a linhagem bacteriana ICBG 2045 foram identificadas através 

de amplificação e sequenciamento do gene 16S rRNA conforme descrito no item 

3.9 e utilizando para comparação de sequências homólogas os bancos de dados 

NCBI - Genbank e Eztaxon, conforme descreve a tabela 8. 

 

  



Resultados e Discussão   42 

 

Tabela 8. Micro-organismos identificados por sequenciamento do gene 16S rRNA. 

Código  Local de isolamento Identificação 

ICBG 2040 Abelha forrageira esterilizada Micromonospora sp. 

ICBG 2041 Abelha cuidadora esterilizada Streptomyces sp. 

ICBG 2042 Abelha forrageira (água de lavagem) Streptomyces sp. 

ICBG 2043 Abelha forrageira (água de lavagem) Streptomyces sp. 

ICBG 2044 Abelha cuidadora (água de lavagem) Streptomyces sp. 

ICBG 2045 Abelha cuidadora (água de lavagem) Bacillus sp. 

 
As linhagens ICBG 2040, 2041 e 2045 apresentaram grande potencial 

inibitório e perfil cromatográfico promissor para o isolamento de compostos 

naturais bioativos e foram escolhidas para prosseguimento dos trabalhos. Dessa 

maneira, o trabalho desenvolvido foi direcionado para estes três micro-

organismos. A Figura 11 representa o cultivo simples em ágar ISP-2 dos micro-

organismos escolhidos. 

 

 

Figura 11. Características morfológicas macroscópicas dos micro-organismos 

cultivados em meio ISP-2 ágar. (A)  Streptomyces sp. ICBG 2041 (B) Micromonospora 

sp. ICBG 2040 (C) Bacillus sp. ICBG 2045. 

 
 Análise Filogenética  

 

Árvores filogenéticas foram construídas usando o gene 16S rRNA para 

incluir as sequências de linhagens de Micromonospora sp. e Streptomyces sp. 

isoladas da abelha sem ferrão Scaptotrigona depilis (Figuras 12 e 14). Para 

construir a filogenia de Micromonospora sp. as linhagens selecionadas foram 

isoladas principalmente de solos rico em húmus (QIU; RUAN; HUANG, 2008), 

sedimentos de mangue (REN et al., 2013) e ambiente marinho (SARMIENTO-
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VIZCAÍNO et al., 2017). Foram ainda selecionadas linhagens isoladas também de 

abelhas sem ferrão, incluindo as espécies T. angustula (CAMBRONERO-

HEINRICHS et al., 2019) e M. scutellaris (RODRÍGUEZ-HERNÁNDEZ et al., 

2019). Já a construção da árvore filogenética de Streptomyces sp. incluiu 

linhagens de actinobactéria isoladas principalmente de insetos sociais 

envolvendo abelhas sem ferrão das espécies Tetragonisca angustula 

(CAMBRONERO-HEINRICHS et al., 2019), Tetragonilla collina (PROMNUAN et 

al., 2013), M. scutellaris (RODRÍGUEZ-HERNÁNDEZ et al., 2019) e Trigona sp. e 

ainda algumas espécies de vespas como Agelaia cajennensis (MATARRITA-

CARRANZA et al., 2017). 

 

4.4.1. Micromonospora sp. ICBG 2040 

 

A árvore filogenética de Micromonospora sp. (Figura 12) demonstrou 

que a linhagem Micromonospora sp. ICBG 2040 isolada de S. depilis agrupou em 

um único cluster, com duas diferentes linhagens, M. wenchangensis JQ768361 

e M. floridensis EU274366 com 100% de boodstrap, sendo estas isoladas de solo 

de mangue de diferentes províncias chinesas. M. wenchangensis JQ768361 foi 

descrita pela primeira vez e isolada de solo de mangue proveniente de 

Wenchang. São actinobactérias gram-positiva cujas colônias se apresentam em 

tons amarelados e tornam-se escuras com o passar dos dias (REN et al., 2013), 

assim como as características fenotípicas de Micromonospora sp. ICBG 2040. A 

linhagem M. floridensis EU274366 foi isolada de amostras de solo rico em húmus 

coletados na reserva de Kanas Nature, em Xinjiang e de florestas da província 

de Hainan. Essa linhagem foi isolada após o desenvolvimento de um método 

específico para o isolamento deste tipo de actinobactéria (QIU; RUAN; HUANG, 

2008). 

 As linhagens Micromonospora sp. KY214237, KY214234 e 

KY214235 foram isoladas do pólen de abelhas sem ferrão da espécie 

Tetragonisca angustula coletadas em Sarapiquí, na Costa Rica 

(CAMBRONERO-HEINRICHS et al., 2019). A linhagem Micromonospora sp. 

ICBG 1321 (MK608320) foi isolada também de abelhas sem ferrão Melipona 

scutelaris, coletadas na cidade de Ribeirão Preto – SP (RODRÍGUEZ-
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HERNÁNDEZ et al., 2019). Estas linhagens estão distantes filogeneticamente de 

Micromonospora sp. ICBG 2040 e foram isoladas de ambientes distintos e 

geograficamente distantes, mostrando que as linhagens de Micromonospora sp. 

nas abelhas sem ferrão apresentam um potencial grande de diversidade.  

 

Figura 12.  Árvore filogenética de Micromonospora sp. isolada de S. depilis (destacado 

em negrito) e outras linhagens de Micromosnospora depositadas no GenBank, baseando-

se em sequências do gene 16S rRNA. Barra de substituição de nucleotídeos por sítio = 

0.005. 

 

Actinobactérias do gênero Micromonospora são amplamente 

distribuídas no ambiente, sendo encontradas no solo e nas plantas, 

frequentemente caracterizadas como micro-organismos endofíticos (BARKA et 

al., 2016). Esses micro-organismos são conhecidos também pela sua variedade 

de produção de metabólitos secundários (BARKA et al., 2016; HIRSCH; 

VALDÉS, 2010), como por exemplo o antibiótico gentamicina, um 

aminoglicosídeo isolado da espécie Micromonospora purpurea (BÉRDY, 2005; 

PAUNCZ, 1977). Há também relatos de isolados de vespas, os quais 

apresentaram atividade antimicrobiana contra os patógenos Escherichia coli, 
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Bacillus subtilis e Staphylococcus aureus (MADDEN et al., 2013). Recentemente, 

a associação entre Micromonospora sp. ICBG 1321 e a espécie de abelha sem 

ferrão Melipona scutelaris levou à identificação de 11 compostos diferentes, 

pertencentes a família das antraciclinas (Figura 13: 5-15), alguns dos quais 

apresentaram pronunciada atividade antimicrobiana frente ao patógeno P. larvae. 

Um desses compostos foi relatado pela primeira vez na literatura (composto 13), 

porém este apresentou baixa atividade inibitória frente P. larvae (RODRÍGUEZ-

HERNÁNDEZ et al., 2019). 

 

 

Figura 13. Antraciclinas isoladas da associação de Micromonospora sp. ICBG 1321 e a 

abelha sem ferrão M. scutellaris. (Adaptado de RODRÍGUEZ-HERNÁNDEZ et al., 2019). 

 

4.4.2. Streptomyces sp. linhagens ICBG 2041, ICBG 2042, ICBG 2043 

e ICBG 2044. 

 

Após análise filogenética (Figura 14), os dados demonstraram que as 

linhagens Streptomyces sp. ICBG 2041 e ICBG 2043 estão muito próximas 

filogeneticamente. Para a linhagem ICBG 2043 houve agrupamento filogenético 

com outras linhagens também isoladas de abelhas sem ferrão, Streptomyces sp. 
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linhagens KY214197, KY214198, KY214199 e KY214200 – todas isoladas da 

espécie T. angustula (CAMBRONERO-HEINRICHS et al., 2019) e a linhagem 

ICBG 2041 agrupou com outras linhagens também isoladas de abelhas sem 

ferrão T. angustula, Streptomyces sp. KY067284 e KY067275, isoladas da pupa 

e de abelhas adultas, respectivamente (MATARRITA-CARRANZA et al., 2017). 

A linhagem Streptomyces sp. ICBG 2044 se mostrou mais 

proximamente relacionada com a linhagem Streptomyces sp. AB562508, descrita 

pela primeira vez em associação com a abelha sem ferrão Tetragonilla collina, 

coletada na Tailândia e, da linhagem Streptomyces sp. KY067302, isolada do 

ninho de vespas Metapolybia docilis  coletado na cidade de Heredia, na Costa 

Rica (MATARRITA-CARRANZA et al., 2017). 

A linhagem Streptomyces sp. ICBG 2042 se agrupou mais 

proximamente com a linhagem Streptomyces sp. ICBG 1307 (MK608316) isolada 

de abelhas cuidadoras da espécie de abelha sem ferrão M. scutellaris 

(RODRÍGUEZ-HERNÁNDEZ et al., 2019). Essas duas linhagens se agruparam 

ainda com diferentes tipos de linhagens isoladas de insetos sociais, incluindo 

vespas (linhagens KY067229, KY067248 e KY067249), formigas (linhagem 

KY067241) e outras espécies de abelhas sem ferrão, como é o caso de 

Streptomyces sp. ICBG 1313 (MK608317) e ICBG 1324 (MK608322), isoladas 

respectivamente de abelhas forrageiras e cuidadoras de M. scutellaris, e as 

linhagens KY067236 e KY067244 isoladas de abelhas adultas e da própolis da 

espécie T. angustula (MATARRITA-CARRANZA et al., 2017).  

Curiosamente, todas as linhagens isoladas de S. depilis estão 

filogeneticamente agrupadas com linhagens já isoladas de outras espécies de 

abelhas sem ferrão, evidenciando que há uma estreita relação entre 

actinobactérias do gênero Streptomyces sp. e abelhas sem ferrão, corroborando 

a hipótese de uma associação simbiótica entre esses organismos. 
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Figura 14.  Árvore filogenética de Streptomyces sp. isolada de S. depilis (destacado em 

negrito) e outras linhagens de Streptomyces depositadas no GenBank, baseada em 

sequencias do gene 16S rRNA. Barra de substituição de nucleotídeos por sítio = 0.02.   
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Já foram descritos na literatura muitos casos de actinobactérias do 

gênero Streptomyces sp. isoladas de diferentes espécies de insetos vivendo em 

associação mutualística e demonstrando grande capacidade de produção de 

metabólitos secundários bioativos (BEEMELMANNS et al., 2016; 

KALTENPOTH, 2009). Quatro compostos macrolídeos conhecidos como 

loboforinas (A, K, CR1 e B) foram identificados a partir do cultivo de linhagens 

de Streptomyces isolada de abelhas sem ferrão pertencente a espécie M. 

scutelaris, apresentando atividade inibitória contra o patógeno P. larvae 

(RODRÍGUEZ-HERNÁNDEZ et al., 2019). A maioria das actinobactérias isoladas 

de colônias de diferentes espécies de abelhas, incluindo abelhas sem ferrão, 

pertence gênero Streptomyces sp., e algumas delas apresentaram potencial 

atividade antimicrobiana contra patógenos conhecidos para abelhas melíferas. 

Das espécies de abelhas sem ferrão Trigona laeviceps e T. fuscobalteata foram 

isoladas 16 linhagens de Streptomyces sp. (PROMNUAN; KUDO; 

CHANTAWANNAKUL, 2009). Actinobactérias provenientes de células de cria de 

colônias de abelhas sem ferrão do gênero Trigona sp. e de colônias de abelhas 

Tetragonisca angustula têm sido recuperadas (MATARRITA-CARRANZA et al., 

2017). Foram também caracterizadas duas novas espécies de Streptomyces sp. 

de abelhas sem ferrão Tetragonilla collina, mostrando que esse ambiente é 

propício para a descoberta de novas espécies (PROMNUAN et al., 2013; 

PROMNUAN; KUDO; CHANTAWANNAKUL, 2009). 

As diferentes linhagens de Streptomyces sp. e sua frequente 

associação com insetos, confirmam o grande potencial biossintético dessas 

espécies e amplia a capacidade de descoberta de novas moléculas bioativas. 

Como exemplo deste potencial pode-se citar a cifomicina, um novo policetídeo 

isolado da associação com formigas do gênero Cyphomyrmex sp. e com alto 

potencial inibitório contra Escovopsis sp., patógeno do fungo-alimento das 

formigas cortadeiras (CHEVRETTE et al., 2019),(CURRIE et al., 1999), e contra 

os patógenos humanos Aspergillus fumigatus 11628, Candida glabrata 4720 e 

C.auris B11211 (CHEVRETTE et al., 2019).  

 

4.4.3. Bacillus sp. ICBG 2045 
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O potencial antimicrobiano de metabólitos secundários produzidos por 

bactérias do gênero Bacillus é bastante conhecido e explorado na literatura 

(GOND et al., 2015; PALUDO et al., 2016; PARASZKIEWICZ; KU; CHOJNIAK, 

2018; YANG et al., 2015). Recentemente alguns trabalhos sugerem uma 

associação de proteção envolvendo abelhas sem ferrão e bactérias isoladas de 

seus ninhos. Bacillus sp. foi isolado do interior de larvas de S. depilis, e 

confirmada a presença de clusters de genes biossintéticos para produção de 

compostos antimicrobianos como surfactinas (PALUDO et al., 2016). 

Para a bactéria do gênero Bacillus sp. não houve construção da árvore 

filogenética uma vez que a amplificação e sequenciamento da região do gene 

16S não permite identificar e diferenciar Bacillus sp. a nível de espécie (MORGAN 

et al., 2009), portanto a correlação com outras linhagens depositadas no banco 

de dados do Genbank não demonstraria aproximações filogenéticas conclusivas. 

Para identificar adequadamente Bacillus sp. é necessário utilizar métodos 

microbiológicos convencionais, como avaliação das características fenotípicas 

ou das características morfológicas básicas, assim como testes bioquímicos ou 

ainda, sequenciar o genoma completo da bactéria de interesse (MORGAN et al., 

2009). 

 

 Aumento de escala de cultivo 

 

Após a seleção das linhagens mais promissoras, conforme descrito no 

item 4.2, os extratos do meio de cultivo simples e suas frações tiveram seus 

perfis cromatográficos avaliados e optou-se por prosseguir o trabalho com duas 

linhagens de actinobactérias, entre as cinco linhagens da seleção inicial, e uma 

bactéria do gênero Bacillus. Diante dessas condições, a escala de cultivo 

simples foi aumentada para as actinobactérias Micromonospora sp. ICBG 2040 

e Streptomyces sp. ICBG 2041, visando um maior rendimento dos extratos para 

posterior fracionamento e isolamento de possíveis compostos bioativos.  

Para a linhagem Micromonospora sp. ICBG 2040 foi necessário realizar 

um segundo aumento de escala com a intenção de aumentar o rendimento do 

isolamento dos compostos. Os rendimentos dos extratos obtidos em cada 

aumento de escala estão descritos na Tabela 9.   
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Tabela 9. Rendimentos dos extratos em acetato de etila dos cultivos em escala 

ampliada. 

Linhagem Meio de cultivo Extrato - AcOEt (mg) 

Micromonospora sp. 

ICBG 2040 

 

Sólido I 

83 placas (150 mm) 
716,00  

Micromonospora sp. 

ICBG 2040 

Sólido II 

100 placas (150 mm) 
703,93 

Micromonospora sp. 

ICBG 2040 

Líquido 

4 litros 
249,58  

Streptomyces sp. 

ICBG 2041 

Sólido 

85 placas (150 mm) 
1.102,00 

 

4.5.1. Análise, fracionamento e identificação dos compostos 

 

4.5.1.1. Extrato de cultivo em meio líquido de Micromonospora 

sp. ICBG 2040  

 

A actinobactéria Micromonospora sp. ICBG 2040 foi cultivada em meio 

líquido a fim de se obter um melhor rendimento de extrato para o isolamento de 

metabólitos secundários bioativos. Para isso foi empregada a metodologia 

descrita no item 3.13.1. As frações obtidas após extração em fase sólida foram 

testadas frente aos patógenos e duas delas se mostraram biologicamente ativas, 

seus perfis cromatográficos estão demonstrados nas figuras 15 e 17.  

A fração 75% MeOH apresentou-se uma pouco mais complexa, com 

presença de mais bandas cromatográficas. Baseando-se na intensidade, 

algumas bandas cromatográficas se mostraram mais interessantes para o 

isolamento em HPLC modalidade semi-preparativa, estas estão destacadas com 

setas azuis.   
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Figura 15. Comparação dos perfis químicos dos cultivos simples em meio líquido de 

Micromonospora sp. ICBG 2040 (fração 75% MeOH). Detecção em U.V a  210 nm 

(roxo) e 225 nm (rosa).   

 

Na tentativa de explorar ao máximo o potencial químico da actinobactéria, 

foram isoladas 11 bandas cromatográficas, porém nem todas apresentaram 

rendimento suficiente para análises espectroscópicas. A figura 16 demonstra os 

possíveis compostos que foram isolados. 

 

 

Figura 16. Cromatograma referente ao isolamento de metabólitos do extrato de cultivo 

simples em meio líquido de Micromonospora sp. ICBG 2040 (fração 75%). Bandas 

cromatográficas – detecção U.V a  225 nm (preto) e 254 nm (rosa).  
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Os compostos de maior interesse eram MC_30, MC_32 e MC_35 devido 

às suas intensidades e por estarem bem isolados de outras bandas 

cromatográficas, porém as massas obtidas após o isolamento dos mesmos não 

foram suficientes para permitir boas análises de RMN de 1H (0,6; 0,7 e 0,5 mg 

respectivamente), não sendo possível inferir qual o tipo de estrutura para esses 

compostos. 

A fração 100% MeOH apresentou menor quantidade de bandas 

cromatográficas, sendo uma delas majoritária (destacada com seta azul na 

Figura 17).  

 

 

Figura 17. Comparação dos perfis químicos dos cultivos simples em meio líquido de 

Micromonospora sp. - ICBG 2040 (fração 100% MeOH). Detecção U.V a 210 nm (preto) 

e 225 nm (verde).   

 

Apesar do baixo rendimento da fração 100% MeOH (7,0 mg), foi possível 

o isolamento de quatro bandas cromatográficas (figura 18) porém, nenhuma 

delas apresentou rendimento suficiente (entre 0,2 e 0,4 mg) para análises 

espectroscópicas, conforme demonstrado em fluxograma na Figura 6. 
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Figura 18. Cromatograma referente ao isolamento de metabólitos do extrato de cultivo 

simples em meio líquido de Micromonospora sp. - ICBG 2040 (fração 100%). Bandas 

cromatográficas – detecção U.V a  225 nm (preto) e 254 nm (rosa).  

 

4.5.1.2. Micromonospora sp. ICBG 2040 - Extrato de cultivo em 

meio sólido I 

 

Os cromatogramas das frações ativas Micromonospora sp. ICBG 2040, 

obtidas do extrato de cultivo em meio sólido, apresentaram maior complexidade 

e se mostraram relativamente semelhantes sugerindo a presença dos mesmos 

compostos nas duas frações estudadas (Figura 19). As principais bandas 

cromatográficas estão indicadas pelas setas azuis. 

 

Figura 19. Comparação dos perfis químicos dos cultivos simples em meio sólido de 

Micromonospora sp. ICBG 2040: vermelho - fração 75% MeOH; preto – fração 100% 

MeOH e azul – fração acetona. Detecção U.V a  210 nm.  
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Tendo em vista o perfil cromatográfico demonstrado na figura 19, as 

frações 75% e 100% MeOH foram reunidas e submetidas a cromatografia em 

coluna de Sephadex LH-20, conforme descrito no item 3.13.2, a fim de melhorar 

a separação dos possíveis compostos bioativos presentes. A cromatografia em 

coluna Sephadex LH-20 originou sete frações, e duas delas apresentaram alto 

potencial inibitório frente aos patógenos P. larvae e B. bassiana. Os perfis 

cromatográficos encontram-se demonstrados nas figuras 19 e 20. 

 

Figura 20. Perfil químico do extrato de cultivo simples em meio sólido de Micromonospora 

sp. ICBG 2040 (fração F_3 Sephadex). Detecção U.V a  210 nm (preto) e 226 nm 

(verde).   

 

 

 Figura 21. Perfil químico do extrato de cultivo simples em meio sólido de 

Micromonospora sp. ICBG 2040 (fração F_4 Sephadex). Detecção U.V a  210 

nm (preto) e 226 nm (verde).  
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Tanto F_3 quanto F_4 foram fracionadas em HPLC modalidade semi-

preparativa e permitiram o isolamento de algumas bandas cromatográficas de 

intensidades variáveis, as figuras 22 e 23 indicam as bandas coletadas. 

O fracionamento de F_3 possibilitou o isolamento de oito bandas 

cromatográficas, sendo que nem todas apresentaram-se alta intensidade, mas 

foram isoladas com intuito de explorar ao máximo o potencial produtivo da 

actinobactéria selecionada. 

 /

 

Figura 22. Cromatograma referente ao isolamento de metabólitos do extrato de cultivo 

simples em meio sólido de Micromonospora sp. ICBG 2040 (fração F_3). Bandas 

cromatográficas – detecção U.V a  225 nm (rosa) e 210 nm (preto).  

 

O fracionamento de F_4 possibilitou o isolamento de sete bandas 

cromatográficas. Algumas delas foram coletadas em mistura, como é o caso de 

MC_8, que eluiu juntamente com outras bandas, dificultando o isolamento. Para 

MC_9 foi possível a coleta da banda cromatográfica majoritária, no tempo de 

retenção 7,5 minutos. 
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Figura 23. Cromatograma referente ao isolamento de metabólitos do extrato de cultivo 

simples em meio sólido de Micromonospora sp. ICBG 2040 (fração F_4). Bandas 

cromatográficas – detecção U.V a  225 nm (rosa) e 210 nm (preto).  

 

O rendimento dos fracionamentos realizados com F_3 e F_4 estão 

descritos na Figura 7. Não foi possível a obtenção de massa considerável para 

realizar análises de RMN de 1H com alguns dos compostos.  Aqueles que foram 

obtidos em maior rendimento de massa foram encaminhados para análises de 

RMN de 1H, porém os dados obtidos não foram conclusivos para determinação 

das estruturas químicas.  

 

4.5.1.3. Micromonospora sp. ICBG 2040 - Extrato de cultivo em 

meio sólido II 

 

Em uma segunda tentativa de obtenção de dados acerca dos metabólitos 

secundários produzidos por Micromonospora sp. ICBG 2040, o aumento da 

escala de cultivo em meio sólido da actinobactéria foi realizado novamente. 

Em comparação ao primeiro aumento de escala, os perfis cromatográficos 

das frações ativas apresentaram-se relativamente menos complexos, por isso 

não foi necessário realizar novamente separação por coluna Sephadex LH-20. 

Os perfis cromatográficos estão demonstrados na figura 24 e 25. 
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Figura 24. Comparação dos perfis químicos do segundo aumento de escala do cultivo 

simple em meio sólido de Micromonospora sp. ICBG 2040 (fração 75% MeOH). 

Detecção U.V a  210 nm (preto), 225 nm (verde) e 254 nm (rosa).  

 

 

Figura 25. Perfil químico do segundo aumento de escala do cultivo em meio sólido de 

Micromonospora sp. ICBG 2040 (fração 100% MeOH). Detecção U.V a  210 nm (preto), 

225 nm (verde) e 254 nm (rosa).  

 

Foram isoladas 10 bandas cromatográficas a partir do HPLC preparativo 

da fração 100% MeOH, conforme metodologia descrita no item 3.13.2 e 

demonstrado na Figura 26. 
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Figura 26. Cromatograma referente ao isolamento de metabólitos do segundo aumento 

de escala do cultivo em meio sólido de Micromonospora sp. ICBG 2040 (fração 100% 

MeOH). Detecção U.V a  210 nm (preto), 225 nm (rosa) e 254 nm (azul).  

 

A fração 75% MeOH foi submetida a HPLC modalidade preparativa a fim 

de otimizar o processo de isolamento e melhorar o rendimento das bandas 

cromatográficas, levando à separação de 13 bandas cromatográficas, sendo que 

as bandas de interesse foram as numeradas por 4, 7 e 8, que correspondem às 

sub-frações MC_47, MC_48 e MC_49, respectivamente (figura 27). 
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Figura 27. Cromatograma referente ao isolamento de metabólitos do segundo aumento 

de escala do cultivo em meio sólido de Micromonospora sp. ICBG 2040 (fração 100% 

MeOH). Detecção U.V a  225 nm (azul) e 254 nm (rosa).  
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Os rendimentos dos fracionamentos realizados estão descritos no Figura 

8, e estão variando de 0,8 a 2,8 mg. Contudo, também não foi possível a 

obtenção de massa considerável para realizar análises de RMN de 1H para 

alguns dos compostos.  Aqueles que foram obtidos em maior rendimento de 

massa foram encaminhados para análises de RMN de 1H, porém os dados 

obtidos não foram conclusivos para determinação das estruturas químicas.  

  

4.5.1.4 Streptomyces sp. ICBG 2041 - Extrato de cultivo em meio 

sólido 

 

As frações obtidas por SPE foram submetidas a ensaio de antagonismo, 

a fim de identificar aquelas com potencial inibitório, sugerindo a presença do 

possível composto ativo produzido pela actinobactéria. As frações ativas foram 

submetidas a análise em HPLC analítico, conforme as condições 

cromatográficas descritas no item 3.13.1 e os cromatogramas da análise dos 

perfis químicos encontram-se demonstrados nas figuras 28 e 29. As principais 

bandas cromatográficas estão indicadas pelas setas azuis e a intensidade delas 

é sugestiva de produção de metabólitos secundários ativos. 

 

Figura 28. Perfil químico do extrato de cultivo simples de Streptomyces sp. ICBG 2041 

(fração 75% MeOH). Detecção U.V a  254 nm.  
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Figura 29. Perfil químico do extrato de cultivo simples de Streptomyces sp. ICBG 2041 

(fração 100% MeOH). Detecção U.V a  210 nm.  

 

A fração 75% MeOH do extrato de cultivo em meio sólido da linhagem 

Streptomyces sp. ICBG 2041 foi fracionada em HPLC modalidade semi-

preparativo, utilizando metodologia descrita no item 3.13.1 e possibilitou o 

isolamento de três bandas cromatográficas de intensidade considerável, 

sugerindo alta produção desses compostos pela actinobactéria. A figura 30 indica 

as frações coletadas, referentes a estes prováveis compostos bioativos. 

 

 

Figura 30. Cromatograma referente ao isolamento de metabólitos do extrato de cultivo 

simples de Streptomyces sp. ICBG 2041 (fração 75% MeOH). Bandas cromatográficas – 

detecção U.V a  254nm.  
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1H indicam que a amostra ainda está em mistura. Para a fração MC_3 foram 

isolados 1,3 mg e os dados de RMN de 1H foram coletados juntamente com 

os espectros de RMN bidimensionais e espectros de massas para a 

determinação estrutural. Após análise e comparação com os bancos de dados 

(Antibase e DNP), foi possível sugerir que a fração MC_3 trata-se de um tipo 

de antimicina, comumente produzido como metabólito secundário de 

actinobactérias.  

A fração 100% MeOH possibilitou o isolamento de quatro bandas 

cromatográficas indicadas na figura 31. Porém, os dados obtidos em RMN de 

1H não foram conclusivos para a elucidação estrutural dos compostos MC_4 

a MC_7, devido à baixa quantidade de massa isolada (variando na faixa de 

0,4 a 0,6 mg), conforme demonstrado no fluxograma da Figura 9.  

Figura 31. Cromatograma referente ao isolamento de metabólitos do extrato de cultivo 

simples de Streptomyces sp. ICBG 2041 (fração 100% MeOH). Bandas cromatográficas 

– detecção U.V a  264 nm.  

 

 Análise da fração MC_3 
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consultados nos bancos de dados Antibase e DNP sugerindo a presença de 

depsipeptídeos, conhecidos como antimicinas.  

São conhecidas, até o momento cerca de 30 diferentes tipos de 

antimicinas (LIU et al., 2016), para diferenciá-las os dados de LC-ESI-

MS/MS  foram essenciais na predição da fórmula molecular da estrutura. As 

análises das fragmentações dos espectros de LC-MS/MS, conforme 

demonstrado na figura 38, foram comparadas com dados da literatura 

(ANGOLINI et al., 2016) e confirmaram que a antimicina encontrada é 

compatível com três diferentes tipos de antimicina A, podendo ser: antimicina 

A1b, A12 ou A19 (Figura 32), as quais apresentam o mesmo padrão de 

fragmentação e substituintes metílicos nas cadeias laterais alquílicas.  

 

 

Figura 32. Estruturas químicas das prováveis antimicinas produzidas por Streptomyces 

sp. ICBG 2041. 

 

Antimicinas são produtos naturais conhecidos como policetídeos que 

apresentam atividade antimicrobiana, com alto potencial antifúngico, 

comumente isolados de actinobactérias do gênero Streptomyces sp. 

(ONDREJÍČKOVÁ et al., 2016). Antimicina A foi isolada pela primeira vez em 

1949 de culturas de Streptomyces sp. (DUNSHEE et al., 1949) e, desde então 

esse tipo de depsipeptídeo se mostrou bastante interessante pelas suas 

variadas e potentes atividades biológicas como: antifúngico, antinematóide e 
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até inseticida. Algumas antimicinas apresentaram potencial atividade anti -

inflamatória e anticancerígena (LIU et al., 2016; SCHOENIAN et al., 2011). 

Há muitos relatos na literatura do isolamento destes tipos de 

compostos a partir de Streptomyces sp., porém nenhum deles se refere à 

relação desse gênero de actinobactéria com abelhas da espécie 

Scaptotrigona depilis. Pelo fato desta actinobactéria ter sido isolada do 

interior de abelhas cuidadoras de cria, acredita-se que devido a sua 

conhecida atividade antifúngica, as antimicinas possam exercer um controle 

no favo de cria, impedindo a proliferação de fungos no alimento larval e 

permitindo assim o desenvolvimento sadio da prole, uma vez que as abelhas 

cuidadoras são responsáveis por preparar o alimento larval a partir da mistura 

de suas secreções  glandulares com o pólen e mel  presente no interior das 

colônias (MICHENER, 2000), de onde possivelmente o micro-organismo 

isolado é proveniente. 

Dessa maneira podemos sugerir que é possível que actinobactérias do 

gênero Streptomyces sp. possam contribuir para a proteção de colônias de 

abelhas sem ferrão S. depilis, através da produção de composto antifúngico 

para a preservação da prole das abelhas, presumindo que exista uma estreita 

relação simbiótica entre estes dois organismos. 

 

Figura 33. Espectro de HR-ESI-MS da fração MC_3 [M-H]-. 
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Figura 34. Espectro de HR-ESI-MS/MS da fração MC_3 [M-H]-. 

 

O espectro de RMN de 1H (Figura 35) apresenta sinais para três 

hidrogênios aromáticos, sendo que o padrão observado é compatível com 

anel benzênico tri-substituído. Os valores de deslocamentos químicos dos 

carbonos C2 e C6 observados através dos experimentos de gHSQC e gHMBC 

foram de  170,7 e 166,8 respectivamente, sinais típicos de carbonos 

carbonílicos de ésteres, amidas ou ácidos carboxílicos. Juntamente com os 

descolamentos químicos de hidrogênios e as correlações observadas nos 

espectros de gCOSY, gHSQC e gHMBC (Tabela 10) a estrutura do composto 

MC_3 foi determinada como sendo antimicina A, não sendo possível 

diferenciar as cadeias laterais alquílicas (R) entre as estruturas de antimicinas 

A sugeridas (Figura 32). A diferenciação entre as antimicinas A1b, A12 ou 

A19 não foi possível com os dados de MS/MS, assim como já previamente 

relatado na literatura (ANGOLINI et al., 2016; VANNER et al., 2013). 
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Figura 35. Estrutura química do composto MC_3, Antimicina A. 

 

Tabela 10. Deslocamentos químicos de RMN de 1H (500 MHz) e RMN de 13C (125 MHz) 
em CD3OD do composto Antimicina A. 

Posição δ 1H (mult.; J (Hz); int.)  13C* 

2 - 170,7 

3 5,38 (d, J: 7,62, 1H) 53,7 

4 5,68 (1H) 71,5 

6 - 166,8 

7 2,59 (1H) 50,0 

8 5,02 (1H) 75,6 

9 5,01 (1H) 74,0 

10 1,28 (m) 16,7 

11 1,34 (m) 13,8 

1' - 115,5 

2' - n.o. 

3' - 128,1 

4' 8,28 (d, J: 7,61, 1H) 125,4 

5' 6,93 (t, J: 8,19, 1H) 118,4 

6' 7,71 (d, J: 7,91, 1H) 122,8 

7' - n.o. 

8' 8,35 (s, 1H) n.o. 

1'' - n.o. 

 *Valores observados indiretamente por gHMQC e gHMBC do composto antimicina A.  

n.o.: não observado 

 

Os espectros de RMN de 1H, assim como os espectros de gCOSY, 

gHSQC e gHMBC da fração MC_3 foram obtidos. Analisando o espectro de 

RMN de 1H, inferiu-se tratar-se de um composto aromático devido a presença 
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de dois dupletos largos e um tripleto largo na região entre  8,3 e 7,7, os quais 

acoplam entre si com constante de acoplamento indicativa de hidrogênios em 

relação orto em sistema  benzênico 1,2,3-trissubstituído (J = 7,7 Hz). Os 

dados de RMN de 1H confirmaram a presença de anel aromático e sugeriram 

cadeias alquílicas com ramificações metílicas pela presença de sinais de 

dupletos na região de  1,3 – 0,9. As figuras de 36 a 39 mostram 

respectivamente os espectros de RMN de 1H, gCOSY, gHSQC e gHMBC da 

fração MC_3. 
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Figura 36. Espectro de RMN de 1H (500 MHz, CD3OD) da fração MC_3. 
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Figura 37. Espectro de gCOSY (500 MHz, CD3OD) da fração MC_3. 
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Figura 38. Espectro de gHSQC (500 MHz, CD3OD) da fração MC_3. 
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Figura 39. Espectro de gHMBC (500 MHz, CD3OD) da fração MC_3.



 

 Bacillus sp. ICBG 2045 - Extrato de cultivo em meio 

sólido e meio líquido 

 

Os extratos brutos dos cultivos sólidos e líquidos de Bacillus sp.  ICBG 

2045 foram submetidos a análises em espectrômetro de massas micrOTOF 

II-ESI-TOF (Bruker Daltonics®) operando no modo positivo e negativo (figuras 

41 a 48). As análises dos dados dos espectros de massas aliadas às buscas 

nos bancos de dados (Antibase e DNP) sugerem a produção de duas 

surfactinas (Figura 40) que se diferem entre sim por um grupo metileno, 

conforme demonstrado na Tabela 11. 

 

Tabela 11. Dados de HR-ESI-MS para o íon molecular que indicam produção das 

surfactinas. 

Fórmula 
Molecular 

Extrato 
Modo 

operado 

Massa 
Teórica 

(m/z) 

Massa 
Encontrada (m/z) 

Erro 
(ppm) 

C53H93N7O13 

Meio 
Sólido 

[M+H]+ 1036,6904 1036,6895 0,9 

[M-H]- 1034,6759 1034,6741 1,7 

Meio 
Líquido 

[M+H]+ 1036,6904 1036,6898 0,6 

[M-H]- 1034,6759 1034,6749 0,9 

C52H91N7O13 

Meio 
Sólido 

[M+H]+ 1022,6747 1022,6749 -0,2 

[M-H]- 1020,6602 1020,6586 1,6 

Meio 
Líquido 

[M+H]+ 1022,6747 1022,6746 0,1 

[M-H]- 1020,6602 1020,6597 0,5 

 

 

Figura 40. Estruturas químicas das surfactinas produzidas por Bacillus sp. ICBG 2045.  

 

Surfactinas são produtos naturais derivados de peptídeos não 

ribossomais (NRPS), que apresentam atividade antimicrobiana, comumente 



 

isolados de bactérias do gênero Bacillus (JEONG et al., 2012; PALUDO et al., 

2016; SUMPAVAPOL et al., 2010). As surfactinas correspondem a uma das 

principais classes de lipopeptídeos produzidos por Bacillus sp. com ação 

antibiótica. São capazes de reduzir a tensão superficial da membrana de 

bactérias (ANGELINI et al., 2009), pois apresentam características anfifílicas, 

exibindo efeitos de antibióticos de amplo espectro (PATEL; AHMED; 

ESWARI, 2015). 

O sequenciamento do genoma de uma linhagem de Bacillus sp. 

isolada do interior da larva de S. depilis indicou que esta bactéria apresenta 

clusters de genes biossintéticos para produção de surfactinas (PALUDO et 

al., 2016), também identificadas em Bacillus sp. ICBG 2045, o qual foi isolado 

da cutícula de abelhas cuidadoras.  

Estes resultados sugerem importantes informações da associação entre 

Bacillus sp. e S. depilis., reforçando o potencial de inibição microbiana desse 

gênero e sugerindo que estes metabólitos secundários bioativos podem estar 

associados a proteção das colônias, garantindo a sobrevivência dos indivíduos.  

 

 

Figura 41. Espectro de HR-ESI-MS do extrato bruto sólido de Bacillus sp. ICBG 2045 

em modo positivo (m/z calculada 1036,6904, FM: C53H93N7O13). 



 

 

Figura 42. Espectro de HR-ESI-MS do extrato bruto sólido de Bacillus sp. ICBG 2045 

em modo negativo (m/z calculada 1034,6759, FM: C53H93N7O13). 

 

 

Figura 43. Espectro de HR-ESI-MS do extrato bruto líquido de Bacillus sp. ICBG 2045 

em modo positivo (m/z calculada 1036,6904, FM: C53H93N7O13). 

 



 

 

Figura 44. Espectro de HR-ESI-MS do extrato bruto líquido de Bacillus sp. ICBG 2045 

em modo negativo (m/z calculada 1034,6759, FM: C53H93N7O13). 

 

 

Figura 45. Espectro de HR-ESI-MS do extrato bruto sólido de Bacillus sp. ICBG 2045 

em modo positivo (m/z calculada 1022,6747, FM: C52H91N7O13). 

 



 

 

Figura 46. Espectro de HR-ESI-MS do extrato bruto sólido de Bacillus sp. ICBG 2045 

em modo negativo (m/z calculada 1020,6602, FM: C52H91N7O13). 

 

 

Figura 47. Espectro de HR-ESI-MS do extrato bruto líquido de Bacillus sp. ICBG 2045 

em modo positivo (m/z calculada 1022,6747, FM: C52H91N7O13). 

 



 

 

Figura 48.  Espectro de HR-ESI-MS do extrato bruto líquido de Bacillus sp. ICBG 2045 

em modo negativo (m/z calculada 1020,6602, FM: C52H91N7O13). 
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5. CONCLUSÕES 

 

O principal foco do presente trabalho foi estudar a associação entre 

bactérias, especialmente actinobactérias, e a abelha sem ferrão Scaptotrigona 

depilis. Um total de 26 actinobactérias e uma bactéria foram isoladas de uma única 

colônia de S. depilis. As actinobactérias foram testadas por ensaios de 

antagonismo contra os patógenos Beauveria bassiana, Metarhizium anisopliae e 

Paenibacillus larvae, sendo que 10 isolados apresentaram atividade 

antimicrobiana positiva frente a pelo menos um dos entomopatógenos. Entre 

essas linhagens, algumas se destacaram por apresentarem maior halo de inibição 

e sugeriram acentuada atividade antimicrobiana.  

As linhagens selecionadas foram identificadas por sequenciamento do gene 

16S rRNA e três delas foram identificadas como pertencente ao gênero 

Streptomyces sp. (ICBG 2041, 2042 e 2043), outra pertencente ao gênero 

Micromonospora sp. (ICBG 2040) e uma linhagem foi identificada como bactéria 

do gênero Bacillus sp. (ICBG 2045). Segundo relatos da literatura, esses gêneros 

são importantes produtores de metabólitos secundários bioativos, incluindo 

agentes antimicrobianos. Porém não há descrições do isolamento dessas 

espécies em associação à abelha sem ferrão S. depilis, dessa forma esse trabalho 

possibilitou a primeira descrição dos gêneros de bactérias associados a essa 

abelha, assim como seus respectivos metabólitos secundários que foram 

identificados com ação antimicrobiana.  

Análises espectrométricas do extrato bruto de Bacillus sp. ICBG 2045, 

isolado da cutícula de abelhas cuidadoras, detectaram a presença de surfactinas, 

compostos antimicrobianos já previamente descritos na literatura. Estes 

resultados sugerem uma possível relação ecológica de proteção entre abelhas S. 

depilis e o micro-organismo Bacillus sp. ICBG 2045. 

Como parte de um dos objetivos do trabalho e compreensão do 

metabolismo das actinobactérias selecionadas para estudos químicos, os extratos 

em acetato de etila foram purificados. Do extrato em meio de cultivo sólido de 

Streptomyces sp. ICBG 2041 foi isolado o composto bioativo antimicina A, o qual 

possui conhecida atividade antifúngica e é relatado na literatura como comumente 

isolado de actinobactérias do gênero Streptomyces sp. Entretanto, não há 
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descrições da relação desse gênero de actinobactéria com abelhas da espécie 

Scaptotrigona depilis, sendo este trabalho responsável pela hipótese de que é 

possível que actinobactérias do gênero Streptomyces sp. contribuam para a 

proteção de colônias de abelhas sem ferrão S. depilis, protegendo a prole e 

presumindo que exista uma estreita relação simbiótica entre estes dois 

organismos. 

Os estudos químicos dos extratos em acetato dos meios de cultivo sólido e 

líquido de Micromonospora sp. ICBG 2040 não permitiram a identificação de 

nenhum dos possíveis compostos bioativos isolados. Foram realizadas três 

tentativas de aumento de escala, incluindo uma coluna cromatográfica Sephadex 

LH-20 como mudança de estratégia de isolamento, porém o rendimento da 

extração continuou baixo e não foi possível a identificação de metabólitos. Já 

existem relatos na literatura indicando a capacidade desse gênero de 

actinobactéria em produzir metabólitos antimicrobianos, seletivamente ao 

patógeno de abelhas melíferas P. larvae. 

Apesar da identificação de compostos já conhecidos, é a primeira vez que 

é relatado o isolamento e identificação de surfactinas e antimicinas associados a 

S. depilis. Assim, este trabalho sugere que existe uma relação ecológica protetiva 

entre abelhas sem ferrão da espécie Scaptotrigona depilis e os micro-organismos 

Micromonospora sp. ICBG 2040, Streptomyces sp. ICBG 2041 e Bacillus sp. ICBG 

2045 contra patógenos de seus ninhos.  
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