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RESUMO 

 

ATIVIDADE BIOLÓGICA DE EXTRATOS ORGÂNICOS OBTIDOS A PARTIR DA 

FERMENTAÇÃO DE FUNGOS ENDOFÍTICOS ISOLADOS DE Humirianthera ampla   

Lucas Vinícius de Jesus Alves, Lagarto, 2019. 

 

Os fungos endofíticos são potenciais produtores de substâncias bioativas que desempenham 

diversas atividades biológicas. Esse trabalho realizou uma investigação de atividades biológicas 

dos extratos orgânicos obtidos do cultivo de fungos endofíticos isolados de Humirianthera 

ampla. Na identificação os materiais genéticos foram extraídos, amplificados, sequenciados e 

analisados por um estudo filogenético. O fungo UFCM 0533 foi cultivado em diferentes meios 

de cultura (batata-dextrose - BD, sabouraud dextrose – SBD, extrato de carne e peptona – MEP 

e arroz) durante 22 dias. Após esse período foram extraídos por diferentes métodos de extração: 

maceração, ultrassom e ultrassom combinado com maceração a fim de determinar o que 

fornecia maior rendimento biológico. O perfil químico dos extratos foi avaliado por 

cromatografia em camada delgada analítica (CCDA). Nas atividades biológicas utilizou-se os 

extratos de dois fungos, sendo que os extratos do UFCM 0550 foram obtidos em estudos 

anteriores pelo nosso grupo de pesquisa. Os extratos foram testados quanto a atividade 

antibacteriana contra Escherichia coli e Staphylococcus aureus e atividade citotóxica contra 

quatro linhagens de células tumorais - HCT-116 (Colorretal), SF295 (Glioblastoma), PC3 

(Próstata) e HL 60 (leucêmica). Na análise filogenética, os isolados UFCM 0533 e UFCM 0550 

foram apontados respectivamente como Hawksworthiomyces sp. e Arthrographis sp. As 

análises revelaram diferenças significativas entre os extratos e que a melhor condição em 

termos de maior rendimento biológico, foi a dos extratos oriundos do meio BD e extraídos por 

maceração.  A CCDA dos extratos de Hawksworthiomyces sp. revelou mudança na produção 

de compostos nos extratos dos diferentes meios de crescimento e métodos de extração. No teste 

antibacteriano dos extratos de ambos os fungos, apenas os extratos do cultivo em arroz do fungo 

Hawksworthiomyces sp inibiram Staphylococcus aureus. No teste de citotoxicidade dos 

extratos do fungo Hawksworthiomyces sp o mais promissor foi obtido do crescimento em BD 

e extraído por maceração que inibiu duas linhagens de células tumorais (leucêmica e colorretal). 

 

PALAVRAS CHAVES: Atividade citotóxica; Atividade antibacteriana; Métodos de extração; 

Hawksworthiomyces sp. e Arthrographis sp. 

 



 
 

ABSTRACT 

 

BIOLOGICAL ACTIVITY OF ORGANIC EXTRACTS OBTAINED FROM THE 

FERMENTATION OF ENDOPHYTIC FUNGUS ISOLATED FROM Humirianthera 

ampla 

 

Lucas Vinícius de Jesus Alves, Lagarto, 2019. 

 

 

Endophytic fungi are potential producers of bioactive substances that perform various 

biological functions. This work was an investigation of the biological activities of the organic 

extracts of endophytic fungi Humirianthera ampla. n the identification the genetic materials 

were extracted, amplified, sequenced and analyzed by a phylogenetic study. UFCM 0533 

fungus was grown in different culture media (potato dextrose - BD, sabouraud dextrose - SBD, 

meat extract and peptone - MEP and rice) for 22 days. After this period were extracted by 

different methods of extraction: maceration, ultrasound and ultrasound combined with 

maceration in order to determine what provided greater biological yield. The chemical profile 

of the extracts was evaluated by analytical thin layer chromatography (ADCC).  

In the biological activities the extracts of two fungi were used, and extracts of UFCM 0550 

were obtained in previous studies by our research group. The extracts were tested for 

antibacterial activity against Escherichia coli and Staphylococcus aureus and cytotoxic activity 

against four tumor cell lines - HCT-116 (Colorretal), SF295 (Glioblastoma), PC3 (Prostate) and 

HL 60 (leukemic). In the phylogenetic analysis, isolates UFCM 0533 and UFCM 0550 were 

respectively designated as Hawksworthiomyces sp. and Arthrographis sp. The analyzes 

revealed significant differences between the extracts and that the best condition in terms of 

higher biological yield was the extracts from the BD medium and extracted by maceration. The 

ADCC of the extracts of Hawksworthiomyces sp. revealed a change in the production of 

compounds in extracts of different growth media and extraction methods. In the antibacterial 

test of the extracts of both fungi, only rice extracts from the Hawksworthiomyces sp fungus 

inhibited Staphylococcus aureus. In the cytotoxicity test of Hawksworthiomyces sp fungi 

extracts the most promising was obtained from growth in BD and extracted by maceration that 

inhibited two tumor cell lines (leukemic and colorectal). 

 

Keywords: Cytotoxic activity; Antibacterial activity; Extraction methods; 

Hawksworthiomyces sp. and Arthrographis sp. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Há milhares de anos a natureza tem sido fonte de produtos naturais que colaboram com 

a manutenção e sobrevivência da espécie humana (SEABROOKS, 2017). Tais produtos foram 

e são, até os dias atuais utilizados para o tratamento e cura de doenças (VEIGA; BOLZANI, 

BARREIRO, 2006). Essas propriedades biológicas intrínsecas são, na verdade, desempenhadas 

por bioativos complexos de estrutura química variada que em sua maioria compreendem a 

classe dos metabólitos secundários, presentes nesses produtos (JI et al., 2009; SILVA, 2014). 

Sabe-se, atualmente, que vários organismos vivos como plantas, animais, bactérias, 

organismos marinhos e fungos possuem grande potencial como produtores de inúmeras 

substâncias químicas que desempenham importante papel na descoberta e desenvolvimento de 

novas drogas (GUO, 2017). Tal versatilidade química e estrutural desses compostos bioativos 

permite que estes sejam aplicados aos mais variados setores como medicinal, agrícola e a 

indústria alimentícia (CHAPLA; BIASETTO; ARAUJO, 2013). 

Dentre os organismos produtores de metabólitos secundários bioativos, os pertencentes 

ao reino fungi ganharam atenção no cenário científico, principalmente, a partir 1928, quando 

Alexander Fleming, em laboratório, descobriu a penicilina - metabólito que apresentava 

propriedades antibacterianas oriundo do fungo Penicillium notatum. A partir dessa descoberta, 

intensificaram-se os estudos com essa classe de seres vivos, visando principalmente a obtenção 

de novas substâncias de interesse farmacêutico (SEABROOKS, 2017). 

No contexto atual, um grupo de fungos que ganhou destaque em pesquisas pelo 

reconhecido potencial em biossintetizar substâncias químicas ativas foram os fungos 

endofíticos - microrganismos que vivem no interior dos tecidos vegetais em algum momento 

do seu ciclo de vida sem causar nenhum dano aparente ao hospedeiro (FERNANDES et al., 

2015). Oliveira (2014), afirma que, aproximadamente, 80% dos fungos endofíticos produzem 

compostos biologicamente ativos. 

Ownley; Gwinn; Vega (2009) relataram que esses microrganismos associados a plantas 

representam uma fonte inexplorada de produtos naturais novos e bioativos, com mais de 20.000 

substâncias já descritas que apresentam um amplo espectro de atividades biológicas, como 

antimicrobiana, antiparasitária, neuroprotetora, antioxidante, antiviral, anticolinesterásica, 

antineoplásicos e citotóxica. 

Junto ao reconhecido potencial de produção de uma gama de metabólitos inovadores 

Gubiani et al. (2016), afirma que quando se seleciona uma única cepa fúngica pode-se produzir 
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novos metabólitos secundários desde que sejam alteradas as condições de cultivo como, por 

exemplo, a fonte de carbono do meio de cultivo. Essa metodologia conhecida, na atualidade, 

como OSMAC (One Strain-Many Compounds ou uma cepa vários compostos) surgiu da 

observação que as mudanças empregadas durante o cultivo acabavam favorecendo a biossíntese 

de um conjunto de substâncias com um perfil diferente das até então obtidas (GUBIANI et al., 

2016).  

Diante disso, as perspectivas desse trabalho estão direcionadas a extração de metabólitos 

secundários por diferentes métodos de extração pra assim escolher aquele que fornece maior 

quantidade de extrato, além de avaliar o potencial citotóxico e antibacteriano dos extratos dos 

fungos endofíticos isolados de Humirianthera ampla, uma planta de pequeno porte que tem 

como centro de dispersão a Amazônia brasileira caracterizada por possuir uma raiz tuberosa 

bastante desenvolvida e rica em fécula (MARQUES, 2007). 

A Humirianthera ampla também é conhecida por outras denominações como mairá, 

mairã, surucuína ou surucucuína tem suas raízes usadas por índios e seringueiros da região 

como medicamento anti-ofídico (MARQUES, 2007). Além disso se trata de um dos primeiros 

trabalhos com fungos endofíticos isolados de Humirianthera ampla porque na literatura não há 

pesquisas com esses fungos. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 MICRORGANISMOS ENDOFÍTICOS, HISTÓRICO, CONCEITO E 

CLASSIFICAÇÃO 

 

Assim como os fungos, algumas bactérias também são consideradas endofíticas e 

segundo os estudos de Santos (2014) a primeira menção realizada a respeito dos 

microrganismos endofíticos ocorreu durante o século XIX. Neste mesmo século o micologista 

De Bary, realizou estudos de delineamento afim de esclarecer e compreender as principais 

diferenças existentes entre esses microrganismos e os demais fitopatógenos existentes.  

Desde então e, principalmente, a partir do século XX, houve uma intensificação por 

parte da comunidade científica no interesse em realizar pesquisas de identificação e 

caracterização do potencial químico destes microrganismos. Mesmo um século após os estudos 

realizados por De Bary, até os dias atuais, persistem divergências relacionadas à forma mais 

apropriada de conceituar os organismos endófitos (CHAPLA, 2014). 

No cenário atual, estabeleceu-se que estes microrganismos denominados de endofíticos, 

de fato, vivem pelo menos uma parte de seu ciclo vital no interior dos tecidos vegetais através 

de interações mutualísticas, sem desencadear nenhum tipo de dano imediato aos seus 

hospedeiros (SANTOS, 2014). 

Alguns autores, como Santos e Varavallo (2011), afirmam que a condição de endófitos 

dos fungos e das bactérias, os tornam diferentes, por exemplo, dos microrganismos 

fitopatogênicos, que são conhecidamente prejudiciais às plantas e causam-lhes doenças, dos 

microrganismos epifíticos, que vivem na superfície dos órgãos e tecidos vegetais e dos 

micorrízicos que mantem relações com rizomas e raízes (Figura 1).  

Figura 1. Classificação dos fungos de vegetais. A) Fungo fitopatogênico; B) Fungo epifítico; C) Fungo 

micorrízico e D) Fungo endofítico do gênero Trichoderma sp. Fonte: (Revista cafeicultura, 2016 disponível em: 

http://revistacafeicultura.com.br/?mat=61813) acessado em 2018; (Casa do grow , 2011 disponível em: 

http://casadogrower.blogspot.com.br/2011/10/fungod-micoriza-no-cultivo-da-cannabis.html) acessado em 2018; 

(Saraiva, 2009) 

http://casadogrower.blogspot.com.br/2011/10/fungod-micoriza-no-cultivo-da-cannabis.html
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Entretanto, segundo Silva (2006), essa distinção da classificação dos fungos de vegetais 

em endofíticos, epifíticos, micorrízicos e fitopatogênicos é de caráter puramente didático, uma 

vez que antes da efetiva penetração no vegetal o microrganismo pode alojar-se na superfície do 

mesmo e ser considerado um epifítico.  

Outra possibilidade reside em casos que o fungo é considerado endofítico e um 

desequilíbrio ocorre de modo que o microrganismo pode ser levado a comportar-se como um 

patógeno. Portanto, tudo depende de fatores como o nicho ocupado pelo microrganismo, o 

estágio da sua interação com o hospedeiro e as condições do hospedeiro (SILVA, 2006). 

 

2.2 RELAÇÕES COM O HOSPEDEIRO E SEUS BENEFÍCIOS 

 

Até os dias atuais, as relações de microrganismos endofíticos com o hospedeiro não são 

totalmente compreendidas. Fungos endofíticos se relacionam com diversos tipos de vegetais 

como herbáceas, plantas de florestas tropicais, plantas cultivadas, plantas medicinais, plantas 

aquáticas e até mesmo o grupo de plantas do semiárido (BEZERRA, 2013). 

Segundo Vieira (2010), os endófitos podem colonizar os tecidos vegetais (Figura 2, 

p.16) através de diferentes mecanismos de colonização, dentre os quais estão: penetração de 

esporos por fissuras, feridas ou aberturas naturais, transmissão por sementes e inoculação dos 

esporos por insetos diretamente nas plantas. Ele afirma ainda, que no primeiro mecanismo, 

também conhecido como transmissão horizontal, o fungo é passado de um vegetal para outro 

por meio de esporos e esse perfil de transmissão é característico das plantas lenhosas. Nesses 

casos, os fungos colonizam o vegetal por aberturas artificiais como fissuras sofridas pela ação 

de pragas, animais e agressões abióticas ou por aberturas naturais como estômatos e hidatódios 

presentes nas partes aéreas da planta como folhas, caule, flores e frutos. Já na transmissão 

vertical, os fungos são transmitidos entre as gerações através das sementes contendo fungos da 

planta hospedeira. 
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Figura 2. Fungo endofítico Trichoderma sp colonizando sementes de ervilhas. Fonte: (SARAIVA, 2009). 

 

Uma questão muito importante a ser observada na relação fungo-vegetal é que os 

endófitos podem desempenhar importantes funções que colaboram para sanidade do vegetal, 

protegendo as plantas contra pragas e patógenos, aumentando o crescimento, enraizamento, 

resistência a estresses, além da já mencionada, produção de compostos químicos bioativos 

(MUSSI-DIAS et al., 2012). 

Santos e Varavallo (2011) apontaram em seus estudos que os organismos endofíticos 

podem produzir os mesmos metabólitos que suas plantas hospedeiras. Isso foi demonstrado em 

1993 quando o fungo endofítico Taxomyces andreanae, encontrado no interior da planta Taxus 

brevifolia, se mostrou capaz de produzir o paclitaxel (1) – substância anticancerígena – que era 

originalmente produzida pela planta (Figura 3, p.16). A vantagem de o organismo produzir a 

mesma substância que a planta hospedeira está no fato de que diferente da planta, que depende 

de fatores como estação do ano, clima, temperatura e tipo de solo para manter o rendimento dos 

metabólitos, o fungo não depende desses fatores ou da sazonalidade onde em determinados 

períodos se produz mais metabólitos que em outro (SOBREIRA, 2016)..  

Figura 3. Metabólito secundário paclitaxel produzido por Taxus brevifolia. A) Taxus brevifolia, B) Estrutura 

química do paclitaxel (1). Fonte: Glossário herbal, 2017. Disponível em: 

http://glossarherbalapotheke.blogspot.com.br/2017/07/taxusbrevifolia.http://glossarherbalapotheke.blogspot.com

.br/2017/07/taxus-brevifolia.htm acessado em janeiro de 2018; próprio autor. 

http://glossarherbalapotheke.blogspot.com.br/2017/07/taxusbrevifolia.http:/glossarherbalapotheke.blogspot.com.br/2017/07/taxus-brevifolia.htm
http://glossarherbalapotheke.blogspot.com.br/2017/07/taxusbrevifolia.http:/glossarherbalapotheke.blogspot.com.br/2017/07/taxus-brevifolia.htm


 

17 

 

2.3 FUNGOS ENDOFÍTICOS E A PRODUÇÃO DE METABÓLITOS SECUNDÁRIOS 

 

O metabolismo nada mais é que um conjunto de reações químicas que ocorrem nas 

células e que dão origem a síntese, degradação ou transformação de compostos químicos 

chamados de metabólitos, que se dividem em metabólitos primários e metabólitos secundários 

(SILVA, 2013). 

Sendo considerados essenciais à vida e comuns aos diversos seres vivos, carboidratos, 

lipídeos e proteínas são classificados como pertencentes ao metabolismo primário. No entanto, 

vegetais, fungos, bactérias e, em menor escala animais, apresentam um metabolismo 

especializado (enzimas, coenzimas e organelas) capaz de produzir, transformar e acumular 

substâncias que não necessariamente estão relacionadas com a manutenção vital. Esse tipo de 

metabolismo é denominado de secundário e, nesse caso, mesmo os compostos químicos não 

sendo essenciais para o organismo produtor, garantem vantagens para sua sobrevivência e para 

a perpetuação da espécie em seu ecossistema (SILVA, 2013). 

Segundo Malhadas (2014), os fungos endofíticos são potenciais produtores desses 

metabólitos secundários e dentre as classes obtidas estão alcaloides, esteroides, terpenos, 

isocumarinas, quinonas, fenilpropanóides, lignanas, ácidos fenólicos, entre outros. Estas 

substâncias naturais desempenham um amplo espectro de ações biológicas, como por exemplo 

antimicrobiana, antiparasitária, neuroprotetora, antioxidante, antidiabética, propriedades 

imunossupressoras, antiviral, anticolinesterásica, antineoplásicas e citotóxica. 

Concordando com os estudos de Malhadas (2014), Chapla (2014) apontou em seus 

estudos que apesar de serem poucas as pesquisas químicas referentes aos fungos endofíticos, já 

foi isolado um número considerável de substâncias. Temos como exemplo: 2 e 3 – pestaloteol 

A e B – atividade antimicrobiana; 4 – palmarumicina CP18 – atividade antiparasitária; 5, 6 e 7 

– antraquinonas – atividade antineoplásica; 8 – isopectina -atividade antioxidante; 9 – ácido 

citônico A – atividade antiviral; 10- subglutinol A – atividade imunossupressora (CHAPLA et 

al. 2014) (Figura 4, p.18). 
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Figura 4. Estruturas químicas de metabólitos secundários isolados de fungos endofíticos com diversas atividades 

biológicas. 2 e 3 – pestaloteol A e B – atividade antimicrobiana; 4 – palmarumicina CP18 – atividade 

antiparasitária; 5, 6 e 7 – antraquinonas – atividade antineoplásica; 8 – isopectina -atividade antioxidante; 9 – ácido 

citônico A – atividade antiviral; 10- subglutinol A – atividade imunossupressora. Fonte: CHAPLA et al. 2014. 

(Adaptado). 

 

 

2.4 FUNGOS ENDOFÍTICOS COMO PRODUTORES DE SUBSTÂNCIAS 

ANTIBACTERIANAS E A SUA IMPORTÂNCIA NO CONTEXTO ATUAL 

 

As infecções bacterianas são mundialmente responsáveis por inúmeras mortes e por 

afetarem, principalmente, crianças e idosos graças a suscetibilidade que esses grupos 

apresentam (CAMPOS, 2009). Atualmente, os medicamentos disponíveis no mercado para o 

tratamento dessas infecções são chamados de antibióticos e segundo Goll; Faria (2014), podem 

ser classificados como bactericidas - quando possuem a capacidade de matar os microrganismos 

- ou bacteriostáticos - quando apenas interferem no crescimento.  

Como anteriormente mencionado, a penicilina (11) (Figura 5, p.19) foi o primeiro 

agente antimicrobiano descoberto e desde então, outros fármacos eficientes no combate das 

infecções causadas por bactérias surgiram e contribuíram para o controle e redução da 

mortalidade causada por essas doenças. Entretanto, graças à disseminação desses antibióticos 

juntamente com o uso indiscriminado sustentou uma situação em que diversas espécies de 

bactérias desenvolveram mecanismos defensivos contra esses agentes e acabaram tornando-se 

resistentes (GOLL; FARIA, 2014). 
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Figura 5. Estrutura química da penicilina. Fonte: Próprio autor. 

 

Em seu trabalho, Moreira (2013), dá exemplos de alguns dos principais metabólitos 

secundários com atividade antibacteriana já isolados de fungos endofíticos como: brefeldina A 

(18), fomol (19), aurasperona A (20) e griseofulvina (21) (Figura 6, p.19). 

 

 
Figura 6. Estruturas químicas de metabólitos secundários isolados de fungos endofíticos com atividade 

antibacteriana. (18) - brefeldina A; (19) – fomol; (20) - aurasperona A; (21) – griseofulvina. Fonte: (MOREIRA, 

M. G., 2013 adaptado). 

 

Silva (2006) cita também alguns trabalhos em que houve a obtenção de substâncias 

antibacterianas como o de Rodrigues, et al. (2000) que isolaram de fungos endofíticos de 

Spondias mombin substâncias ainda não caracterizadas, que inibem bactérias Gram-positivas, 

Gram-negativas e actinobactérias e o de Wagenaar, et al. (2000) que isolaram fungos 

endofíticos do gênero Rhinocladiella produtores de compostos denominados citocalasinas com 

atividade antimicrobiana. 

Como esse trabalho buscou investigar o potencial antibacteriano dos extratos dos fungos 

endofíticos isolados de Humirianthera ampla, optou-se pela utilização das bactérias 
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Staphylococcus aureus e Escherichia coli devido a sua importância clínica, envolvimento em 

alguns quadros patológicos importantes como infecções multi-resistentes e por representarem 

respectivamente os grupos Gram positivo e Gram negativo (CAMPOS, 2009).  

Assim, sendo uma Gram positiva a Staphylococcus aureus (Figura 7, p.20) é uma 

bactéria anaeróbica facultativa com formato esférico, que se organiza na forma de cacho de uva 

e que crescem bem sob alta pressão osmótica e pouca umidade. São responsáveis por infecções 

tanto de baixa morbidade e mortalidade, a exemplo da foliculite bacteriana e intoxicação 

alimentar, quanto por doenças com maior grau de gravidade como a endocardite e a síndrome 

do choque tóxico. O aumento da resistência deste microrganismo às drogas e o aparecimento 

das cepas MRSA (meticilina-resistente), tornou-se um problema preocupante nos centros de 

saúde (CAMPOS, 2009).   

 

 
Figura 7. Micrografia de Staphylococcus aureus corados por coloração de gram. Fonte: Microbiologia 101: A 

Coloração De Gram, 2013. Disponível em: http://www.corinnaz.com/microbiologia-101-a-coloracao-de-gram/ 

acessado em janeiro de 2018. 

 

As bactérias da espécie Escherichia coli (Figura 8, p.21) são bastonetes Gram negativos, 

anaeróbias facultativas, chamados de entéricas porque podem ser encontradas no trato intestinal 

de humanos e outros animais. Todas as linhagens patogênicas possuem fímbrias especializadas 

que permitem a ligação da bactéria às células do epitélio intestinal. São responsáveis por 

produzirem toxinas que causam distúrbios gastrintestinais denominados de gastroenterite por 

E. coli e é o principal coliforme fecal encontrado em águas contaminadas, sendo responsável 

por 75% dos casos de pielonefrite (CAMPOS, 2009).   
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Figura 8. Micrografia de Escherichia coli corados por coloração de gram. Fonte: Microbiologia 101: A Coloração 

De Gram, 2013. Disponível em:  http://www.corinnaz.com/microbiologia-101-a-coloracao-de-gram/ acessado em 

janeiro de 2018. 

 

2.5 METABÓLITOS SECUNDÁRIOS PRODUZIDOS POR FUNGOS ENDOFITÍCOS 

COMO ALTERNATIVAS PARA O TRATAMENTO DO CÂNCER 

 

A palavra câncer vem do grego karkínos, que quer dizer caranguejo e foi utilizada pela 

primeira vez por Hipócrates para descrever essa patologia. Embora se tenha a impressão de que 

o câncer é uma doença recente, alguns achados históricos mostram que múmias egípcias há 

mais de 3 mil anos antes de Cristo já eram afetadas pelos sinais e sintomas da doença 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, INCA 2011).  

Atualmente, o termo câncer é utilizado para descrever um conjunto de mais de 100 

doenças, que se caracterizam pelo crescimento celular anormal e desordenado com invasão de 

tecido vizinhos, podendo espalhar-se para outras regiões do corpo, gerando novos tumores 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, INCA 2011).  

Segundo Silva Filho (2012), o câncer é causado pela associação de fatores internos e 

externas, dentre os quais estão suscetibilidade genética, mutações espontâneas ou induzidas por 

agentes patogênicos como metais, radiações, radicais livres, inflamações crônicas e 

xenobióticos (tabaco, álcool, pesticidas, entre outros) que podem promover uma desordem no 

ciclo celular levando a uma excessiva taxa de proliferação e reduzida taxa morte celular 

culminando na formação de agrupamentos de clones de células neoplásicas. 

Assumindo que o câncer é um problema de saúde pública mundial a Organização 

Mundial da Saúde (OMS) estimou que até 2030, 27 milhões de novos casos de câncer, 17 

milhões de mortes e 75 milhões de pessoas vivendo com a doença (SILVA FILHO, 2012). 

Apesar da inserção de fármacos inovadores e eficazes na terapêutica contra o câncer, 

vários tumores ainda não possuem tratamento adequado, havendo situações em que não se tem 
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respostas eficazes frente aos tumores. Nesse sentido, há a necessidade de busca por novas 

alternativas medicamentosas para melhorar a eficácia do tratamento de doenças neoplásicas 

avançadas (COSTA-LOTUFO et al., 2010). 

Diante desse quadro, tem se apostado na versatilidade e abundância das fontes naturais 

disponíveis como fornecedoras de substâncias químicas interessantes para terapia do câncer. O 

século XX foi sem dúvida um período de avanço na pesquisa de produtos naturais, 

principalmente no que se refere a plantas e microrganismos. Atualmente, mais de cem 

compostos oriundos de produtos naturais estão em fase clínica de testes principalmente para 

tratamento do câncer e de doenças infecciosas e treze fármacos derivados de produtos naturais 

foram aprovados para utilização clínica entre os anos de 2005 e 2007 (COSTA-LOTUFO, et 

al., 2010). 

Os fungos endofíticos são responsáveis pela produção de inúmeras classes de 

metabolitos secundários e segundo Sobreira (2016), as classes que tem revelado atividade 

anticâncer são: alcaloides, aldeídos, ésteres, lactonas, lignanas, peptídeos, policetídeos, 

diterpenos, sequisterpenos e xantonas.  

Sobreira (2016) afirma ainda que alguns metabólitos anticancerígenos foram isolados 

primordialmente nas plantas e posteriormente nos fungos endofíticos que mantinham relações 

com as mesmas. Essa é uma vantagem muito importante, visto que algumas condições 

geográficas, variações sazonais ou preservação ambiental, tornam a obtenção de um composto 

a partir da planta um problema.  

Exemplos dessa relação são: a vincristina ou leurocristina (12), alcaloide derivado das 

folhas da planta Catharanthus roseus que age interferindo na formação do fuso mitótico e 

consequentemente impedindo a replicação das células tumorais, recentemente isolada do fungo 

endofítico Fusarium oxysporum de C. roseus. Camptotecina e dois derivados (13, 14 e 15) 

antileucêmicos, isolados da planta chinesa Camptotheca acuminata (Nyssaceae), e 

posteriormente isolado do fungo endofítico Entrophosphora infrequens, encontrado na 

entrecasca de Nothapodytes foetida (Figura 9, p.23) (SOBREIRA, 2016). 
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Figura 9. A - Catharanthus roseus e estrutura química da vincristina (12); B) Camptotheca acuminata (Nyssaceae) 

e estrutura química da Camptotecina (13), 9-metoxicamptotecina (14) e 10-hidroxicamptotecina (15). Fonte: 

disponível em: https://www.gardensonline.com.au/GardenShed/PlantFinder/Show_2762.aspx disponivem em: 

http://www.chemfaces.com/direct/Camptootheca-acumnata-Decne-20321.html acessado em 2018; SOBREIRA, 

2016. (Adaptado). 

 

Silva (2014) mencionou que alguns metabólitos extraídos dos endófitos demonstraram 

atividade anticancerígena, como por exemplo, o metabólito beauvericina (16) (Figura 10) 

isolado do endofítico Fusarium oxysporum, da planta Cinnamomum kanehirae contra as células 

cancerígenas. Já o Altersolanol (17) (Figura 10, p.23) oriundo do endofítico Stemphylium 

globuliferum, obtido da planta Mentha pulegium, foi ativo contra as células K562 (leucemia 

mielóide crônica) e A549 (câncer de pulmão).   

 

 
Figura 10. Estruturas químicas da beauvericina (16) e Altersolanol (17). Fonte: próprio autor. 

 

 

 

https://www.gardensonline.com.au/GardenShed/PlantFinder/Show_2762.aspx
http://www.chemfaces.com/direct/Camptootheca-acumnata-Decne-20321.html%20acessado%20em%202018
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2.6 FUNGOS DO GÊNERO Arthrographis 

 

É de fundamental importância elucidar as informações disponíveis na literatura a 

respeito dos fungos do gênero Arthrographis porque numa das etapas desse trabalho ocorreu a 

realização da identificação molecular da cepa fúngica e esta foi apontada como nova espécie 

do gênero Arthrographis.  

Desse modo, o gênero Arthrographis (Figura 11, p. 24) pertencente ao filo Ascomycota, 

a classe dos Euascomicetos, a ordem Eurotiales e a família Eremomycetaceae, são 

caracterizados por possuírem conidióforos diferenciados e por formarem artroconídia a partir 

de hifas férteis. A fase anamórfica (assexual) do gênero é composta por cinco espécies: A. 

cuboidea, A. lignicola, A. pinicola, A. alba e A. kalrae, sendo que as três primeiras ocorrem em 

madeira, enquanto que A. alba foi descrita e isolada de sedimentos marinhos e de excrementos 

de carneiro (NAGASHIMA, 2009). 

 

 
Figura 11. Microscopia ótica das hifas do fungo do gênero Arthrographis sp. Fonte: Disponível em: 

http://thunderhouse4-yuri.blogspot.com.br/2013/02/arthrographis-species.html acessado em 2018. 

 

Atualmente, a espécie mais estudada desse gênero é do A. kalrae, fungo dimórfico que 

se apresenta na fase filamentosa em temperatura ambiente (25 ºC) e na fase leveduriforme a 37 

ºC (NAGASHIMA, 2009). Este fungo tem sido relatado em infecções como queratite, 

micetoma da mão, sinusite, meningite, onicomicose, vasculite cerebral e endocardite, mas que 

apesar desses casos não há na literatura muitos relatos de infecções em seres humanos (VOS, 

et al., 2012).  

Aparentemente, A. kalrae é um patógeno humano oportunista que pode causar uma 

infecção pulmonar grave nos pacientes com pulmão imune-comprometido (VOS et al., 2012). 

Outro tipo de micose relatada por Sugiura e Hironaga (2010), também causada por este fungo, 

são as onicomicoses - caracterizadas por unhas descoloridas, quebradiças ou com rachaduras 

irregulares nas porções laterais e distais.  
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Sabe-se que os dermatófitos causam onicomicoses por causa da capacidade de utilizar 

a queratina como fonte nutricional. Porém, a invasão por A. kalrae, que é do tipo 

queratinofílica, é muito rara e só é efetivada caso o fungo esteja no mesmo ambiente que o 

hospedeiro (SUGIURA; HIRONAGA, 2010).  

Quanto ao seu isolamento, o A. kalrae foi, principalmente, identificado em solos e 

também no molde de folhas, sugerindo que este fungo também está presente em vegetais 

(SUGIURA; HIRONAGA, 2010).  

Pela identificação biomolecular, descobriu-se que o fungo endofítico isolado utilizado 

nesse estudo pertence ao gênero Arthrographis. Como na literatura não há estudos químicos e 

de atividade biológica a respeito desse gênero, esse trabalho possuiu caráter inédito e, desse 

modo, torna-se crucial a compreensão das características do fungo utilizado no experimento 

como também análise química e biológica das substâncias por ele sintetizadas.  

 

2.7 FUNGOS DO GÊNERO Hawksworthiomyces 

 

Embora os fungos pertencentes ao gênero Hawksworthiomyces sp. estejam sendo 

descritos há pouco tempo, como no trabalho de De Beer et al. (2016b), uma das primeiras 

descrições deste gênero ocorreu em 2008 por Meyer et al. quando isolaram a espécie - H. 

lignivorus (Ascomycota) a partir de Eucalyptus sp. em decomposição na África do Sul.  

De Beer et al. (2016b), descreveram o novo gênero denominado de 

Hawksworthiomyces, com o propósito de acomodar a espécie H. lignivorus junto as outras 

espécies até então descritas, H. crousii, H. hibbettii, H. sequentia e H. taylorii. De modo geral 

todos os exemplares de Hawksworthiomyces foram isoladas de madeira em decomposição ou 

de ambientes com outros materiais vegetais em processo de degradação. Esse padrão de 

isolamento em material vegetal em decomposição pode ser justificado através do mesmo estudo 

(2016b), em que se concluiu que o H. lignivorus é capaz de degradar componentes 

lignocelulósicos da madeira. 

 

2.8 ABORDAGEM OSMAC E A PRODUÇÃO DE METABÓLITOS  

 

Atualmente, os fungos endofíticos compõe um grupo de microrganismos bastante 

cobiçados para aplicações industriais em setores biotecnológicos e farmacêuticos, 

principalmente no que se refere à produção de compostos bioativos naturais. Em consequência 

disso, as indústrias têm recorrido a adoção de métodos e abordagens que manipulam as 
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condições de crescimento desses microrganismos, visando melhoria nos rendimentos e maior 

diversidade de metabólitos secundários de interesse terapêutico (ELIAS et al., 2006). 

Uma dessas metodologias de abordagem é conhecida como ''OSMAC'' (one strain many 

compouds ou uma cepa - muitos compostos), que, em outras palavras, apropria-se de uma única 

cepa fúngica afim de se produzir novos metabolitos secundários (HEWAGE et al., 2014). 

Segundo Varella (2015), variar as condições de cultivo pode gerar mudanças no perfil 

metabólico do microrganismo e, por esse motivo, é importante realizar experimentos com 

diferentes meios de cultura, tanto para otimizar a produção de um determinado metabólito 

quanto para encontrar compostos inovadores. 

Na OSMAC, os fatores que podem ser variados incluem luz, pH, temperatura e aeração. 

Quando se trata do meio de cultura podem-se variar a fonte de carbono, nitrogênio, fósforo, sais 

inorgânicos e traços de metais. A fonte de carbono é, por exemplo, uma das mais importantes 

e mais requeridas mudanças para o controle do metabolismo secundário, pois, há casos em que 

antibióticos como β-lactâmicos e policetídeos macrocíclicos, oriundos de microrganismos, tem 

a produção controlada pela fonte de carbono (VARELLA, 2015).  

A importância do emprego abordagem OSMAC pode ser observado no trabalho de 

Gubiani, et al. (2016), que modificando as condições de cultivo do fungo endofítico 

Camarops sp., conseguiram chegar a obtenção de sete novos compostos fenólicos (Figura 12). 

 

 

Figura 12. Compostos fenólicos produzido pelo fungo endofítico Camarops sp. obtidos pela aplicação da 

abordagem OSMAC. 11 - ácido p- hidroxifeniláctico; 12 - ácido fenilactico; 13 - ácido p- hidroxibenzóico; 14 - 

p-hidroxibenzaldeído; 15 - n -butil-3,4-dihidroxibenzoato; 16 -n-hexil- 3,4-dihidroxibenzoato;17 -n-octil – 3,4- 

dihidroxibenzoato. Fonte: (GUBIANI et al. 2016) adaptado. 

 

Existem outros motivos pelos quais é importante utilizar a OSMAC, pois segundo 

Hewage et al. (2014), observou-se que os fungos endofíticos acabavam perdendo a capacidade 

de produzir alguns metabólitos secundários ou até mesmo mudavam os perfis de produção 

depois que são mantidos em meios de cultura por muito tempo. Nesses casos, muitos dos 
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metabólitos adquiridos dos fungos endofíticos que eram recentemente isolados dos vegetais, 

mesmo sendo da mesma cepa fúngica, se mostravam diferentes daqueles que estavam a mais 

tempo sendo preservados em laboratório.  

Dessa forma, como os fungos endofíticos parecem ser sensíveis aos meios de cultura 

para a produção de metabólitos secundários, mudar o meio de cultura ou cultivá-los no próprio 

local de origem de onde foram isolados geram condições que levam a mudanças nos perfis de 

metabólitos ou que intensificam a produção daqueles inicialmente isolados (HEWAGE et al., 

2014). 

Com base nessas literaturas, adotou-se nesse trabalho a abordagem OSMAC 

empregando-se diferentes meios de cultura e visando obter extratos orgânicos de fungos 

endofíticos isolados de Humirianthera ampla e assim, testar as atividades biológicas 

antibacteriana e citotóxica contra células tumorais. 

 

2.9 MÉTODOS DE EXTRAÇÃO 

 

Segundo Queiroz; Collins e Jardim (2001) várias áreas como a farmacêutica, análises 

clínicas, medicina legal e ambiental possuem interesse em analisar compostos químicos 

encontrados no mais diversos fluidos e organismos. Entretanto, para se obter essas substâncias 

de interesse faz-se necessário a utilização de métodos chamados de técnicas de extração e/ou 

pré-concentração que permitem que a análise desses componentes se torne possível. O objetivo 

final das extrações consiste em se obter extratos de uma fração menor da amostra original 

enriquecida com as substâncias de interesse analítico.  

 

2.9.1 EXTRAÇÃO POR MACERAÇÃO  

 

A extração por maceração consiste numa das técnicas mais utilizadas para obtenção de 

substâncias químicas. Essa técnica é realizada através do contato direto do material em que se 

deseja realizar a extração de substâncias químicas com uma quantidade de solvente predefinida, 

a temperatura ambiente e num recipiente fechado, por um tempo que pode variar de 2 a 14 dias. 

Esse método pode ser influenciado por alguns fatores relacionadas à substância a ser extraída 

como sua natureza, tamanho da partícula, grau de umidade e quantidade em peso, e também em 

relação ao solvente como seletividade e quantidade em volume (BARBOSA, 2018). 
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2.9.2 EXTRAÇÃO COM ULTRASSOM 

 

A técnica de extração com o ultrassom baseia-se na utilização da energia de ondas 

sonoras geradas em frequências superiores a capacidade auditiva do ser humano, gerando o 

aumento da permeabilidade da parede celular e aumento da tensão mecânica das células 

(denominado também como interface de fricção) (BARBOSA, 2018). 
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3 OBJETIVOS  
 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 

Obter metabólitos secundários pelos fungos endofíticos isolados de Humirianthera 

ampla por diferentes métodos de extração e avaliação do potencial citotóxico e antibacteriano.  

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Identificar as cepas fúngicas isoladas de H. ampla; 

• Cultivar o fungo UFCM 0533 em diferentes meios de cultura: batata-dextrose 

(BD), extrato de carne e peptona (MEP), sabourad-dextrose (SBD) e arroz; 

• Obter extratos orgânicos por diferentes métodos de extração (maceração, 

ultrassom, ultrassom combinado com maceração e partição líquido-líquido) a partir do 

crescimento do fungo UFCM 0533 nos diferentes meios; 

• Analisar o perfil cromatográfico dos extratos orgânicos obtidos pela fermentação 

do fungo UFCM 0533 por cromatografia em camada delgada analítica (CCDA); 

• Avaliar a atividade antibacteriana dos extratos obtidos pelo crescimento do 

fungo UFCM 0533 e UFCM 0550 frente as bactérias Escherichia coli e Staphylococcus aureus; 

• Testar os extratos orgânicos do fungo UFCM 0533 e UFCM 0550 frente a 

atividade citotóxica contra quatro linhagens de células tumorais - HCT-116 (Colorretal), SF295 

(Glioblastoma), PC3 (Próstata) e HL 60 (leucêmica). 
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4 MATERIAL E MÉTODOS  

 

4.1 EXTRAÇÃO DE DNA, AMPLIFICAÇÃO, SEQUENCIAMENTO E ANÁLISE 

FILOGENÉTICA DE ISOLADOS ENDÓFITOS DE Humirianthera ampla  

 

Esses procedimentos foram realizados no Laboratório de Micologia e no Laboratório de 

Biologia Molecular Aplicada à Agricultura (BIOAGRI), do Departamento de Fitotecnia, da 

Universidade Federal do Ceará, Fortaleza.  

Os isolados monospóricos e os isolados obtidos a partir das hifas foram cultivados em 

meio líquido Batata Dextrose (BD) até que a biomassa produzida fosse suficiente para a 

extração do DNA, pelo método CTAB (Cationic hexadecyl trimethyl ammonium bromide) 

(MURRAY; THOMPSON, 1980).  

A amplificação dos fragmentos do DNA da região ITS (Internal Transcribed Spacer) 

do rDNA foi realizado de acordo com White et al. (1990) e Kuninaga et al. (1997), com 

modificações. A concentração final do DNA obtido foi ajustada para 10 a 20 ng.µL-1 em reações 

de PCR (Polymerase Chain Reaction), que também continham: tampão 1X; iniciadores ITS4 e 

ITS5 (WHITE et al., 1990) a 0,5 µM cada; MgCl2 a 1,5 mM; dNTPs a 0,2 mM cada; Taq DNA 

polimerase a 0,05 U. µL-1; e água ultra pura, resultando em um volume final de 50 µL.  

Os produtos da PCR foram sequenciados utilizando-se os iniciadores ITS4 e ITS5 na 

empresa Macrogen (Seul, Coréia do Sul). Os eletroferogramas gerados foram analisados no 

programa BioEdit e as sequências foram comparadas na base de dados do National Center for 

Biotechnology Information (NCBI), por meio do programa BLAST (Basic Local Alignment 

Search Tool). Sequencias com identidade superior a 90% foram obtidas do GenBank e 

utilizadas para a geração de alinhamentos múltiplos. A análise filogenética dos alinhamentos 

foi realizada pelo método de agrupamento de vizinhos, seguido de análise de bootstrap com 

1.000 repetições. 

 

4.2 OBTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DOS FUNGOS 

 

As cepas fúngicas UFCM 0533 e UFCM 0550 utilizadas neste trabalho foram obtidas a 

partir de uma parceria com a Universidade Federal do Ceará - UFC, responsável pela etapa de 

isolamento desses microrganismos. 
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Inicialmente, os fungos foram incubados em meio de cultivo semissólido ágar batata 

dextrose (BDA) durante 7 dias a temperatura ambiente. Depois foram preservados em tubos de 

ensaio com meio BDA inclinado com óleo mineral para utilização em todos os experimentos 

que foram realizados neste trabalho (SARAIVA, 2009). 

A cepa fúngica UFCM 0550 foi estudada pela equipe de iniciação científica de fungos 

da Universidade Federal de Sergipe – UFS, Campus Lagarto e seus extratos foram utilizados 

com a finalidade de avaliar o potencial antibacteriano. 

 

4.3 PREPARO DOS MEIOS DE CULTIVO 

 

O fungo foi cultivado em quatro diferentes meios de cultivo. Para fermentação submersa 

ou líquida, utilizou-se os seguintes caldos: batata-dextrose (BD), sabouraud-dextrose (SBD) e 

extrato de carne e peptona (MEP), enquanto que para fermentação sólida utilizou-se o arroz 

como meio de cultura. 

O crescimento do fungo para cada caldo de cultivo ocorreu em 10 frascos de 

Erlenmeyers de 125 mL, contendo 50,0 mL de meio. Os meios líquidos foram preparados da 

seguinte maneira: para o meio batata-dextrose (BD) utilizou-se 20,0 g de batata e 1,0 g de 

dextrose para 50,0 mL de água destilada; para o caldo de carne e peptona (MEP) houve o 

emprego de 1,4 g do meio sintético para 50,0 mL de água destilada e para o caldo sabouraud-

dextrose (SBD) utilizou-se 1,0 g do meio sintético para 50,0 mL de água destilada. 

Posteriormente à distribuição dos meios nos frascos de Erlenmeyer, os meios de cultura foram 

esterilizados em autoclave a 121ºC por 15 minutos (SARAIVA, 2009). 

Para a fermentação sólida, nos frascos de Erlenmeyers adicionou-se 25,0 gramas de 

arroz e 21,0 mL de água destilada que foram levados à autoclave durante 40 minutos à 121°C. 

Após esse período, os frascos de Erlenmeyers foram retirados e submetidos a agitação com a 

finalidade de separação dos grãos e posteriormente levados novamente à autoclave por mais 15 

minutos para finalização do cozimento do arroz (SARAIVA, 2013). 

Para cada meio de cultivo foram utilizados 10 frascos de Erlenmeyers: nove, contendo 

o meio e o fungo e um que foi utilizado como branco, contendo apenas o meio. 

 

4.4 INÓCULO DO FUNGO ENDOFÍTICO NOS MEIOS DE CRESCIMENTO 

 

O fungo preservado cresceu por 7 dias em meio semissólido sabouraud ágar (SBA). 

Posteriormente a esse período e com auxílio de uma pipeta de vidro cortou-se o micélio em 
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pequenos discos de aproximadamente 6 mm de diâmetro e realizou-se o inóculo de modo que 

um disco foi adicionado a cada frasco de Erlenmeyer com os respectivos meios de cultura 

estéreis (item 4.3).  

 

4.5 MÉTODOS DE EXTRAÇÃO 

 

Após 22 dias de fermentação, nos experimentos dos meios com fermentação líquida 

(BD, SBD e MEP), a massa micelial foi separada do meio de cultura por filtração à vácuo. As 

extrações do micélio foram feitas com 20,0 mL de uma mistura binária com acetato de 

etila/metanol na proporção 1:1 (AcOEt/MeOH 1:1).  

No caso dos caldos de cultivo, os extratos orgânicos foram obtidos por partição líquido-

líquido com 25,0 mL de acetato de etila (AcOEt). Para a fermentação em meio sólido (arroz), 

como não é possível a separação do micélio do meio de cultivo, a extração de metabólitos 

ocorreu com 20,0 mL da mistura binária AcOEt/MeOH 1:1.No experimento, utilizou-se três 

métodos de extração: maceração (M), ultrassom (U) e ultrassom combinado com maceração (U 

+ M) Todas as extrações foram realizadas em triplicata. 

 

4.5.1 MACERAÇÃO  

 

Os micélios ficaram expostos a uma mistura binária de 20,0 mL AcOEt/MeOH 1:1 e 

foram deixados em repouso. A troca de solvente ocorreu de dois em dois dias, e a remaceração 

aconteceu duas vezes após a primeira exposição. Em seguida houve utilização do evaporador 

rotativo para obtenção dos extratos secos (SIMÕES et al., 2000). 

 

4.5.2 ULTRASSOM 

 

Os micélios foram expostos a uma mistura binária de 20,0 mL AcOEt/MeOH 1:1 e em 

seguida foram levados ao ultrassom durante 30 minutos a 25 °C e frequência de 25 kHz. Logo 

após serem retirados do ultrassom utilizou-se o rotaevaporador para obtenção dos extratos secos 

(SIMÕES et al., 2000). 
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4.5.3 ULTRASSOM COMBINADO COM MACERAÇÃO 

 

Os micélios foram submetidos ao ultrassom durante 30 minutos a 25 °C e frequência de 

25 kHz. Em seguida, foram expostos a uma mistura binária de 20,0 mL AcOEt/MeOH 1:1 e 

permaneceram em repouso durante 2 dias até a troca do solvente. Após a troca do solvente, 

novamente foram colocados em maceração por dois dias até a última troca de solvente. A 

remaceração ocorreu duas vezes após a primeira exposição. Houve utilização do rotaevaporador 

para obtenção dos extratos secos. 

 

4.6 CROMATOGRAFIA LÍQUIDA PLANAR 

 

A análise cromatográfica em camada delgada analítica (CCDA) foi realizada sobre 

cromatofolhas de alumínio cobertas com gel de sílica 60 F254 – Merck (espessura de 0,2 mm). 

A revelação das substâncias nas placas analíticas foi realizada através de exposição a uma 

lâmpada ultravioleta – 25 da Mineral Light, no comprimento de onda 365 nm e imersão com 

solução de vanilina em HClO4/EtOH. 

 

4.7 ATIVIDADE ANTIBACTERIANA 

 

A metodologia de difusão em disco foi utilizada para avaliar o potencial antibacteriano 

dos extratos orgânicos dos fungos endofítico UFCM 0533 e UFCM 0550 (RIBEIRO, 2015). 

Para isso, foram utilizados discos de papel filtro de aproximadamente 6 mm de diâmetro 

esterilizados em autoclave à 121°C durante 15 minutos. Posteriormente, foram aplicados 5,0 

μL de uma solução de extrato na concentração de 20,0 mg/mL dissolvida em metanol em cada 

disco. Em cada disco foram depositados 100 microgramas de extrato. 

Assim como no trabalho de Ribeiro (2015), as bactérias utilizadas nesse experimento 

foram Escherichia coli e Staphylococcus aureus cultivadas em meio ágar nutriente e incubadas 

a 35 ºC entre 16-20 horas. Após esse período, as colônias obtidas foram retiradas do meio ágar 

nutriente e inoculadas em meio Brain Heart Infusion (BHI), incubadas a 35 ºC sob agitação 

entre 4-8 horas. Em seguida o caldo contendo BHI e o microrganismo inoculado sofreram 

padronização através da leitura da absorbância da solução a 600nm, até se obter uma leitura de 

0,1.  

O controle negativo escolhido para ser impregnado no disco foi o metanol. Para o 

controle positivo foram utilizadas a Polimixina B para Escherichia coli e Claritromicina para 

https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjTr6nOqNLUAhUBHJAKHYvtDVsQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fpt.wikipedia.org%2Fwiki%2FEscherichia_coli&usg=AFQjCNFp0N_T_WhwI3-d02J5cF_xUSjVgQ
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Staphylococcus aureus. Após o inóculo no meio de cultura ágar nutriente, houve a adição dos 

discos previamente impregnados com os extratos oriundos de cada meio de cultura e método 

de extração, como também os controles positivos e negativos (todas as amostras foram 

realizadas em triplicada). Os antibiogramas foram incubados por 18 horas a 35 ºC. 

 

4.8 ATIVIDADE CITOTÓXICA CONTRA CÉLULAS TUMORAIS 

 

Os extratos orgânicos dos fungos endofíticos UFCM 0533 e Arthrographis sp. foram 

enviadas para o Laboratório Nacional de Oncologia Experimental na Universidade Federal do 

Ceará – UFC para a realização da atividade citotóxica. As quatro linhagens de células tumorais 

utilizadas foram, HCT-116 (Colorretal), SF295 (Glioblastoma), PC3 (Próstata) e HL 60 

(leucêmica) cedidas pelo Instituto Nacional do Câncer (EUA), e foram cultivadas em meio 

Roswell Park Memorial Institute (RPMI) 1640, suplementados com 10% de soro fetal bovino 

e 1% de antibióticos, mantidas em estufa a 37 C e atmosfera contendo 5% de CO2. 

Posteriormente, as amostras de extratos foram diluídas em dimetilsulfóxido (DMSO) puro para 

concentrações de estoque de 5,0 mg/mL para todos os compostos.  

A análise de citotoxicidade foi realizada pelo método do MTT- ensaio da atividade 

metabólica mitocondrial, método comumente utilizada nos ensaios de citotocixidade. As 

células foram plaqueadas nas concentrações de 0,7 x 105, 0,3 x 106 e 0,1 x 106 céls/mL para as 

linhagens HCT-116, HL 60 e SF295/PC3, respectivamente. O tempo de incubação do ensaio 

foi de 72h. 

 

4.9 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

Os resultados que foram apresentados neste estudo correspondem à média de triplicatas 

(média ± desvio padrão). Foram considerados estatisticamente diferentes os resultados que 

apresentaram probabilidade de ocorrência da hipótese de nulidade menor que 5% (p < 0,05) 

aplicando-se ANOVA, seguidos de comparações múltiplas de média pelo teste de Bonferroni. 

Todas as análises e figuras montadas foram realizadas usando o programa GraphPad Prism 5.  

Na análise citotóxica os experimentos de concentração única foram analisados segundo 

a média ± desvio padrão (DP) da porcentagem de inibição do crescimento celular usando o 

programa GraphPad Prism 5.  
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 IDENTIFICAÇÃO MOLECULAR DAS CEPAS FÚNGICAS 

 

Nas buscas no GenBank, NCBI, a sequência de ITS do isolado UFCM 0550 apresentou 

93% de identidade com Arthrographis sp (Figura 13, p.36). Posteriormente o isolado foi 

submetido a análise filogenética (Tabela1) para determinação da relação com espécies de cada 

gênero observado nas buscas no GenBank, NCBI. O isolado UFCM 0550 agrupou próximo a 

Arthrographis, mas formando um grupo exclusivo que possivelmente deve ser uma espécie 

nova do gênero.  

 

Tabela 1. Isolados utilizados na filogenia do arthrographis sp. 

Espécie Isolado ITS Referência 

Arthrographis chlamydospora UTHSC 06-1053* HG004554 Giraldo et al. 2014 

Arthropsis hispanica CBS 351.92* HE965758 Giraldo et al. 2013 

Scytalidium cuboideum CBS 241.62* GQ272628 Giraldo et al. 2013 

Neoscytalidium dimidiatum CBS 145.78* KF531816 Huang et al. 2016 

Cophinforma atrovirens MFLUCC 11-0425* JX646800 Huang et al. 2016 

Neoscytalidium novaehollandiae CBS122071 KF766207 Huang et al. 2016 

Scytalidium sphaerosporum ATCC34392 GQ272624 Goh et al. 2015 

Scytalidium ganodermophthorum TPML97003 GQ272622 Goh et al. 2015 

Scytalidium cuboideum UAMH676 GQ272627 Goh et al. 2015 

Scytalidium sphaerosporum KACC41220 GQ272623 Goh et al. 2015 
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Figura 13. Árvore filogenética de agrupamento de vizinhos para a região ITS do rDNA. Valores de bootstrap 

(≥50%) para 1000 repetições são mostrados nos nós. UFCM - Coleção Micológica da Universidade Federal do 

Ceará. 

Enquanto na busca no GenBank, NCBI, para o isolado UFCM 0533 a sequência de ITS 

mostrou 94% de identidade com Hawksworthiomyces crousii (Figura 14, p.37). O isolado 

UFCM 0533 agrupou próximo a Hawksworthiomyces crousii (Tabela 2), mas não se pode 

afirmar que se trata dessa espécie devido ao baixo percentual de identidade nas buscas no 

GenBank, o que indica uma grande possibilidade de ser uma espécie nova desse gênero.  

 

 

Tabela 2. Isolados utilizados na filogenia do fungo Hawksworthiomyces sp. 

Espécie Isolado ITS Referência 

Sporothrix brasiliensis CMW 29127 KX590832 de Beer et al. 2016a 

Sporothrix mexicana CMW 29129 KX590841 de Beer et al. 2016a 

Sporothrix cabralii CMW 38098 KT362256 de Beer et al. 2016a 

Hawksworthiomyces lignivorus CMW 18600 EF127890 de Beer et al. 2016b 

Hawksworthiomyces taylorii CMW 20741 KX396549 de Beer et al. 2016b 

Hawksworthiomyces sp. MOTU_LB5959 KT197432 de Beer et al. 2016b 

Hawksworthiomyces sp. INBio_4506º KM242324 de Beer et al. 2016b 

Hawksworthiomyces sp. INBio_4506N KM242323 de Beer et al. 2016b 

Hawksworthiomyces sp. INBio_4515N KM242369 de Beer et al. 2016b 

Hawksworthiomyces sp. YL200c18P FJ362131 de Beer et al. 2016b 

Hawksworthiomyces hibbettii CMW 37663 KX396550 de Beer et al. 2016b 

Hawksworthiomyces sequentia nik62104a_03C_19 HQ611296 de Beer et al. 2016b 

Hawksworthiomyces crousii CMW 37531 KX396551 de Beer et al. 2016b 
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Figura 14. Árvore filogenética de agrupamento de vizinhos para a região ITS do rDNA. Valores de bootstrap 

(≥50%) para 1000 repetições são mostrados nos nós. UFCM - Coleção Micológica da Universidade Federal do 

Ceará. 

 

5.2 RENDIMENTO BIOLÓGICOS DOS EXTRATOS OBTIDOS DO FUNGO 

Hawksworthiomyces sp.  

 

A análise estatística foi dividida em três observações: massas dos extratos obtidas a 

partir do micélio crescido em meios de cultivo líquidos; massas dos extratos obtidos por 

partição líquida dos caldos de crescimento e massas de extratos obtidos a partir do crescimento 

fúngico no meio sólido de arroz. Essa divisão levou em consideração a diferença na mudança 

de matriz de extração dos metabólitos secundários (micélio e caldo de crescimento) e os tipos 

de meios utilizados no experimento (meio líquido e meio sólido). 

Inicialmente, analisou-se os extratos oriundos dos micélios crescidos nos diferentes 

meios líquidos (BD, SBD e MEP) e obtidos pelos diferentes métodos de extração. De acordo 

com as análises estatísticas (Figura 15, p.38) observou-se que todos os extratos dentro do 

mesmo método de extração apresentaram diferenças significativas quando se variou o meio de 

cultivo (BD, SBD e MEP) na obtenção das massas dos extratos oriundos dos micélios. 
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Figura 15. Massas dos extratos obtidas a partir dos métodos de extração maceração (M), ultrassom (U) e ultrassom 

combinado com maceração (U + M) a partir dos micélios crescidos nos meios sabourad-dextrose (SBD), batata-

dextrose (BD) e extrato de carne e peptona (MEP). Extratos considerados diferentes quando p < 0,05. 

 

Em relação ao rendimento biológico, os extratos derivados do meio BD e o método de 

maceração foram selecionados como a melhor condição, entre as testadas, para obtenção de 

uma maior quantidade de extrato orgânico tendo média igual a 0,1369 g ± 0,8.  

Existia a possibilidade de o método combinado (U+M) superar a técnica de maceração 

já que, juntos, os dois métodos poderiam aumentar a eficiência da extração. O ultrassom devido 

a propagação de ondas sonoras que geram cavidades no líquido e pequenas bolhas de gás se 

formam, podendo aumentar e reduzir de tamanho constantemente até que ocorra o colapso, 

provocando o rompimento das células e assim uma maior penetração do solvente. E na 

maceração pelo maior tempo de contato entre o solvente e o micélio (CAVALHEIRO, 2013). 

Entretanto, o emprego do método combinado não prevaleceu porque a parede celular 

dos fungos (constituída de forma majoritária por quitina) parece ser mais rígida se comparada 

a dos vegetais (constituída principalmente por celulose), o que acaba sendo um fator que 

interfere na extração. Outro fator, foi a ordem em que os métodos de extração foram aplicados 

como pode ser observado no trabalho de Ribeiro (2018), onde o método de maceração 

combinado com ultrassom (M+U) é mais eficiente que os métodos de maceração e a ultrassom 

aplicados de forma isolada. 

Na segunda análise, comparou-se as massas dos extratos obtidos pela partição líquido-

líquido dos caldos separados do micélio. Assim como na primeira análise, observou-se que 
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houve diferença significativa (p < 0,05) entre os três meios de cultivo (BD, SBD e MEP) como 

pode ser observado no gráfico (Figura 16, p.39). Observou-se ainda que o meio que forneceu 

maior rendimento biológico (média 0,0149g ± 0,0005) foi o de batata-dextrose (BD) por se 

tratar de um meio rico em nutrientes como amido e dextrose utilizados pelo fungo como fonte 

de carboidrato e facilitando seu crescimento. Essa análise foi realizada separadamente, porque 

nesse caso os extratos são obtidos de uma matriz diferente - o caldo de crescimento fúngico e 

não o micélio. 

 

 

Figura 16. Massas de extratos obtidas a partir da partição líquido-liquido dos caldos de crescimento dos meios 

sabourad-dextrose (SBD), batata-dextrose (BD) e extrato de carne e peptona (MEP). Fonte: Próprio autor. 

 

Pode-se notar a partir do rendimento biológico que as massas de extratos obtidos do 

micélio são superiores às massas oriundas do caldo de crescimento, isso acontece porque 

durante a extração, a partir dos micélios, substâncias estruturais que não necessariamente 

pertencem ao grupo de metabólitos secundários, podem ser obtidas. Além disso, provavelmente 

a produção dos metabólitos secundários é mais intensa no interior das células fúngicas do que 

a deposição destes no meio de cultivo. 

Na última análise, os extratos obtidos do crescimento no meio arroz por diferentes 

técnicas de extração apresentaram diferenças significativas. Determinou-se, ainda, o melhor 

método de extração para obtenção de maior rendimento biológico (Média 0,39g±0,03). Assim, 

o método de maceração, novamente foi eleito como o melhor porque forneceu uma maior massa 

de extrato se comparado aos demais processos para esse meio de cultivo (Figura 17, p.40).  
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Figura 17. Massas obtidas dos métodos de extração maceração (M), ultrassom (U) e ultrassom combinado com 

maceração (U+M) obtidos do meio sólido de Arroz. Fonte: Próprio autor. 

 

Os extratos obtidos da fermentação sólida foram os que forneceram maior massa de 

extrato dentre os meios de cultivo, mas eles não podem ser analisados estatisticamente junto 

com os obtidos a partir dos meios líquidos, pois durante a extração, muitos nutrientes presentes 

no arroz são extraídos juntamente com as substâncias produzidas pelo fungo e como 

consequência ocorre maior obtenção de massa de extratos na fermentação sólida do que na 

fermentação líquida. Isso também acontece com os meios líquidos, mas em menor proporção. 

Assim, o meio de arroz mostrou-se viável para o cultivo do fungo e será analisado quanto ao 

seu perfil cromatográfico e atividades biológicas mais adiante. 

 

5.3 ANÁLISE EM CCDA DOS EXTRATOS ORGÂNICOS OBTIDOS DO FUNGO 

Hawksworthiomyces sp.  

 

A análise em CCDA desse experimento teve caráter qualitativo, visto que não se teve 

cuidado de aplicar a mesma quantidade de extratos na placa cromatográfica. A determinação 

da mistura binária do eluente utilizado foi realizada a partir de experimentos iniciais com 

eluentes com menores polaridades, até chegarmos na mistura AcOEt/Hexano 1:1.  

Abaixo seguem as fotografias dos cromatogramas dos extratos obtidos a partir da 

fermentação do isolado fúngico Hawksworthiomyces sp. em diferentes meios de cultura e 

métodos de extração, apresentando os cromatogramas com revelação em solução de vanilina 

(Figura 18) e revelação em luz ultravioleta com comprimento de onda de 365 nm (Figura 19). 
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Figura 18. Placas cromatográficas reveladas com solução de vanilina e eluídas em AcOEt/Hex 1:1. 1 - Método de 

extração de ultrassom combinado com maceração; 2 - Método de extração de ultrassom; 3 - Método de extração 

por maceração; 4 - Método de separação por partição líquido-líquido. Seguindo a sequência das duplicatas dos 

extratos orgânicos obtidos dos meios de cultura BD, SBD e MEP. 

 

 

Figura 19. Placas cromatográficas reveladas no ultravioleta no comprimento de onda 365 nm e eluídas em 

AcOEt/Hex 1:1. 1 - Método de extração de ultrassom combinado com maceração; 2 - Método de extração de 

ultrassom; 3 - Método de extração por maceração; 4 - Método de separação por partição líquido-líquido.  
 

Duplicatas dos extratos de arroz e dos caldos BD, SBD e MEP derivados tanto do 

micélio quanto do meio líquido foram analisados, possibilitando a visualização do perfil de 

eluição das substâncias presentes nos extratos que apresentaram baixa polaridade, observadas 

no topo dos cromatogramas, e polaridades intermediárias (Figuras 18 e 19). 

Notou-se, que o perfil cromatográfico das duplicatas de cada experimento são 

semelhantes, garantindo reprodutibilidade nos experimentos. Entretanto, partindo para a análise 

das substâncias dos extratos orgânicos obtidos do micélio em diferentes meios de cultivo 

(Figuras 18 e 19 – cromatogramas 1, 2 e 3, p.41), observou-se diferenças nos perfis 

cromatográficos. 

Isso demonstra que a mudança nos meios de cultivo possibilitou uma produção 

diferenciada de metabólitos pelo fungo. Esse fato pode ser observado também no estudo de Liu 

et al. (2016) em que o fungo endofítico Talaromyces wortmannii, foi cultivado em três 
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diferentes meios de cultura (extrato de arroz com dextrose e ágar, extrato de milho com dextrose 

e ágar e extrato de farelo de trigo com dextrose e ágar) e que a partir das análises dos extratos 

de cada meio de cultura descobriu-se novos compostos químicos. 

Quando se comparou os cromatogramas dos diferentes métodos de extração, em relação 

a cada meio de cultivo, apenas os dos métodos de ultrassom combinado com maceração e o de 

maceração apresentaram semelhança (Figuras 18 e 19 – cromatogramas 1 e 3, p.41). Assim, 

podemos concluir que a mudança do método de extração para o micélio cultivado no mesmo 

meio de cultivo possibilitou obtenção de substâncias químicas diferentes ou até mesmo uma 

maior obtenção de uma determinada substância produzida pelo fungo. 

Esse resultado reafirma a importância de empregar diferentes métodos de extração para 

obtenção de extratos orgânicos em experimentos, porque nesse caso, há grande possibilidade 

de a técnica de maceração ter sido responsável pela semelhança cromatográfica anteriormente 

citada. Isso porque o contato direto com o micélio do fungo, com uma quantidade de solvente 

predefinida, a temperatura ambiente e num recipiente fechado, por um determinado período de 

tempo pode ter influenciado na obtenção de uma maior quantidade de substâncias (BARBOSA, 

2018). 

Os cromatogramas obtidos pelo método de partição líquido-líquido a partir do caldo de 

crescimento (Figuras 18 e 19 – cromatograma 4, p.41) apresentaram perfis de eluição diferente 

dos obtidos a partir do micélio. Possivelmente porque há uma diferença entre as substâncias 

que são produzidas no interior das células fúngicas e as que são liberadas no meio de cultivo 

(Figuras 18 e 19 – cromatograma 4, p.41). Entretanto, quando a comparação foi feita levando 

em consideração somente perfis cromatográficos dos extratos oriundos dos caldos de cultivo 

por partição líquido-líquido (BD, SBD e MEP), observou-se que os extratos de BD, SBD e 

MEP possuem perfis cromatográficos diferentes. 

Comparando os cromatogramas obtidos dos extratos do meio arroz (Figuras 18, 19 e 20) 

com os extratos dos meios de cultivo líquido, foi observado uma grande diferença. 

Possivelmente porque os nutrientes do arroz contribuem para uma produção diferenciada de 

substâncias químicas.  

Observou-se, ainda, que, embora tenha-se diversificado os métodos de extração, o perfil 

cromatográfico das substâncias químicas dos extratos de arroz foi semelhante em todos os casos 

(Figura 20, p.43). 
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Figura 20. Placas cromatográficas do meio de cultivo arroz eluídas em AcOEt/Hex 1:1. Placa A - revelada com 

solução de vanilina e placa B – revelada no ultravioleta no comprimento de onda 365 nm. 

 

5.4 ATIVIDADE ANTIBACTERIANA 

 

5.4.1 EXTRATOS DO FUNGO Hawksworthiomyces sp. 

 

Na atividade antibacteriana foram testados todos os 15 extratos orgânicos obtidos do 

fungo endofítico Hawksworthiomyces sp. Além disso, testou-se também os extratos dos brancos 

dos meios de cultura utilizados para o crescimento fúngico, que não apresentaram atividade. 

Dos extratos testados apenas os derivados do cultivo em arroz obtidos por todos os 

métodos de extração (M, U, e U + M) inibiram o crescimento das colônias da bactéria 

Staphylococcus aureus. Provavelmente porque os nutrientes do arroz contribuíram para uma 

produção diferenciada de substâncias químicas bioativas. Esse fato pode ser reforçado através 

da observação dos cromatogramas (Figura 20, p. 42) no item 5.4 (p.39) onde os extratos de 

arroz apresentaram perfis de substâncias diferentes dos demais extratos orgânicos. Observou-

se ainda que nenhum dos extratos analisados foi capaz de inibir o crescimento das colônias 

bacterianas de Escherichia coli. 

O perfil de inibição do crescimento bacteriano foi analisado de forma qualitativa pela 

formação de halos mediante a difusão do extrato e de forma inédita para essa espécie, visto que 

não há na literatura estudos de atividade antibacteriana disponíveis com o gênero 

Hawksworthiomyces sp. Os resultados dos extratos que obtiveram atividade antibacteriana 

positiva estão apresentados na tabela 3 e ilustrados na figura 21 (p. 44). 
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Tabela 3. Média das triplicatas dos halos de inibição em milímetros de S. aureus pelos extratos orgânicos obtidos 

do crescimento do fungo Hawksworthiomyces sp. no meio de crescimento arroz e obtidos por diferentes métodos 

de extração. 

Tipo de meio de 

cultura 

Matriz de 

Extração 

Método de 

Extração 

Halos (mm)* 

Arroz Micélio Ultrassom  7,2± 0,2 

Arroz Micélio Maceração  8,7 ± 0,3 

Arroz Micélio Ultrassom 

combinado com 

maceração  

8,5 ± 0,2 

 

 

 
 

Figura 21. Halos de inibição gerados pelos extratos orgânicos ativos derivados do arroz do fungo endofítico 

Hawksworthiomyces sp. frente a bactéria Staphylococcus aureus. U + M - método de extração de ultrassom 

combinado com maceração; U - método de extração de ultrassom; M – método de extração por maceração. A 

numeração na figura corresponde a cada uma das triplicatas.  Fonte: próprio autor.   

 

5.4.2 EXTRATOS DO FUNGO Arthrographis sp. 

 

Os extratos obtidos pela fermentação do fungo endofítico Arthrographis sp. em 

diferentes meios de cultivo e diferentes métodos de extração não se mostraram promissores 

para inibição do crescimento e reprodução das colônias das bactérias Escherichia coli e 

Staphylococcus aureus. Além de que na literatura não há estudos disponíveis a respeito do 

potencial desse fungo em produzir substâncias químicas com propriedades antibacterianas. 

 

5.5 ATIVIDADE CITOTÓXICA CONTRA CÉLULAS TUMORAIS 

 

Na análise de citotoxicidade, amostras dos 15 extratos obtidos no experimento foram 

testados in vitro contra quatro linhagens de células tumorais. Junto com as amostras testadas, 

teve-se o cuidado de analisar os extratos dos brancos dos meios de cultura utilizados para o 

https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjTr6nOqNLUAhUBHJAKHYvtDVsQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fpt.wikipedia.org%2Fwiki%2FEscherichia_coli&usg=AFQjCNFp0N_T_WhwI3-d02J5cF_xUSjVgQ
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crescimento fúngico e estes não apresentaram atividade. Outra característica desse trabalho está 

relacionada ao ineditismo da atividade citotóxica contra células tumorais utilizando extratos 

fúngicos de Hawksworthiomyces sp.  

Sendo assim, a partir dos extratos orgânicos testados, observou-se que cinco 

apresentaram significativo perfil de inibição frente as linhagens tumorais testadas (Tabela 4). 

Fazendo uma análise estatística que levou em consideração o grau de inibição dos cinco extratos 

que apresentaram atividade citotóxica e também pela observação do perfil cromatográfico (item 

5.4 figuras 18 e 19 p.41), concluiu-se que o mais promissor foi o obtido do crescimento em 

meio BD e extraído pelo método de maceração, porque além de inibir duas das quatro linhagens 

de células tumorais testadas, apresentou grau inibição superior a 90% - 96,96% para linhagem 

leucêmica e 95,73% para linhagem colorretal. 

Quando se levou em consideração o meio de cultura, observou-se que 80% dos extratos 

que apresentaram atividade citotóxica eram derivados do meio batata-dextrose (BD) de todos 

os métodos de extração (M, U, U + M e partição líquido-líquido) e que outros 20% eram 

referentes aos extratos derivados do meio de cultura SBD pelo método de maceração que 

apresentou grau de inibição média igual a 73,91% contra a linhagem tumoral leucêmica.  

Esses resultados reafirmam a importância de se aplicar abordagens como a OSMAC 

onde alterações nas condições de cultivo favorecem a diversificação e obtenção de metabólitos 

secundários bioativos (VARELLA, 2015). 

 

Tabela 4. Resultados estatísticos da atividade citotóxica com relação à média do grau de inibição percentual dos 

extratos orgânicos do fungo endofítico Hawksworthiomyces sp. frente a quatro linhagens de células tumorais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amostra Leucêmica DP Colorretal DP 

Nº Identificação GI% 

(média) 

GI% 

(média) 

1 BD - M 96,96% 0,17% 95,73% 1,76% 

2 BD - U 95,74% 3,27% 58,12% 8,68% 

3 BD – U + M 98,30% 0,17% 37,76% 3,02% 

4 BD- ML 99,64% 0,17% 71,02% 18,36% 

5 SBD- M 73,91% 8,17% 46,83% 2,77% 
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6 CONCLUSÃO 

A identificação filogenética revelou que os isolados UFCM 0550 e UFCM 0533 

correspondem, respetivamente, aos gêneros Arthrographis sp. e Hawksworthiomyces sp. Em 

termos quantitativos, a melhor condição de cultivo e extração do fungo Hawksworthiomyces 

sp. envolve os extratos obtidos do cultivo no meio BD e extraídos por maceração porque 

forneceram maior rendimento biológico.  

Além disso, a análise em CCDA e a atividade citotóxica contra células tumorais também 

apontaram o extrato oriundo do meio BD e extraído por maceração como promissor porque 

além de possuir  um perfil cromatográfico diversificado de substâncias químicas (reforçando a 

importância da adoção e emprego de abordagens como a OSMAC para diversificação da síntese 

e aumento do rendimento de metabólitos), o mesmo, inibiu duas das quatro linhagens de células 

tumorais testadas (leucêmica e colorretal). 

O teste antibacteriano junto a avaliação do perfil cromatográfico dos extratos apontou 

como promissores para inibição das colônias de Staphylococcus aureus os extratos do fungo 

Hawksworthiomyces sp. derivados do cultivado em arroz e obtidos por todos os métodos de 

extração. 

Finalmente, é importante salientar, que esse trabalho é um estudo inicial na busca de 

melhores condições de cultivo dessas cepas e melhor método de extração de metabólitos 

bioativos. Estudos posteriores serão voltados na produção em maior escala desses substratos, a 

fim de obter o isolamento e identificação dessas substâncias, utilizando-se das informações 

obtidas nesse estudo.  
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