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RESUMO

ATIVIDADE BIOLÓGICA E ESTUDO QUÍMICO DE EXTRATOS ORGÂNICOS

OBTIDOS DO FUNGO ENDOFÍTICO ISOLADO DE Humirianthera ampla

Reinan Nascimento Barbosa, Lagarto, 2018.

Desde os tempos antigos a humanidade usa produtos naturais para fins curativos, essa

primeira utilização foi feita a partir da ingestão de partes de plantas como as folhas e os

frutos. Essas características terapêuticas advêm dos metabólitos secundários que podem

ser  encontrados  em  espécies  de  plantas,  animais  e  microrganismos.  Dentre  os

microrganismos, os fungos endofíticos vêm sendo muito estudados devido à variedade de

substâncias  químicas  bioativas.  Com isso,  esse  trabalho  realizou  uma  otimização  na

obtenção de extratos orgânicos a partir do meio de cultivo e massa micelial do fungo

endofítico  B4-3L isolado  da  planta  Humirianthera  ampla e  realizou  testes  frente  a

atividade citotóxica e  antibacteriana.  A cepa B4-3L foi  incubada em meio de  cultura

semissólido Batata Dextrose Agar (BDA) por 7 dias, estático a 25 ºC. Após o processo de

incubação o fungo foi inoculado em quatro tipos diferentes de meios de cultura, sendo

três  meios  líquidos:  Batata-Dextrose  (BD),  Extrato  de  Carne  e  Peptona  (MEP)  e

Sabouraud-Dextrose (SBD) e o meio de cultura sólido de Arroz. Foram utilizados quatro

métodos de extração para obtenção dos extratos orgânicos: maceração (M), ultrassom

(U), ultrassom associado à maceração (U+M) e partição líquido-líquido (ML). A partir de

análises estatísticas foi identificado que as melhores condições para se obter uma maior

quantidade de massa de extrato orgânico foi utilizando o meio de cultura SBD para o

crescimento  fúngico  e  extração  pelo  método  de  maceração.  Com a  análise  do  perfil



cromatográfico  foi  possível  observar  uma  mudança  na  produção  de  compostos  nos

extratos orgânicos obtidos nos diferentes meios de crescimento utilizados. Os resultados

das  atividades  citotóxica  e  antibacteriana  mostraram  que  os  extratos  obtidos  pelo

crescimento  em  SBD  e  BD  extraídos  pelo  método  de  partição  líquido-líquido

apresentaram-se como os mais ativos, pois tiveram percentual de inibição >80% nas três

linhagens  testadas  (colorretal,  glioblastoma  e  da  próstata),  apresentando  também um

perfil inibitório frente a bactéria Staphytlococcus aureus.

Palavras-chave:  Produtos  naturais;  Métodos  de  extração;  Atividade  antibacteriana;

Atividade citotóxica.

ABSTRACT

BIOLOGICAL ACTIVITY AND CHEMICAL STUDYOF ORGANICS EXTRACT

OBTAINED FROM THE ENDOPHYTIC FUNGUS ISOLATED FROM

Humirianthera ampla

Reinan Nascimento Barbosa, Lagarto, 2018.

From ancient time, humanity uses natural products for healing purposes. The first use was

made from the ingestion of parts of plants such as leaves and fruits. These therapeutic

characteristics come from the secondary metabolites that can be found in plant species,

animal, and microorganism.  Among microorganisms, endophytic fungi have been widely

studied because of the variety of bioactive chemicals. In this work, we carried out an

optimization in obtaining organic extracts from the culture medium and mycelial mass of

the endophytic fungus B4-3L, isolated from the Humirianthera ampla, and we performed

tests against the cytotoxic and antibacterial activity. We incubated the strain B4-3L in

semi-solid culture medium Potato Dextrose Agar (BDA) for seven days, static at 25 °C.

After that, we inoculated the fungus into four different types of culture media, including

three  liquid  media:  Potato-Dextrose  (BD),  Meat  Extract  and  Peptone  (MEP)  and

Sabouraud-Dextrose (SBD), and the solid rice culture. We used four extraction methods

to obtain the organic extracts: maceration (M), ultrasound (U), ultrasound associated with

maceration  (U+M)  and  liquid-liquid  partition  (ML).  From  statistical  analyzes,  we

identified that the best conditions to obtain a more significant amount of organic extract

mass  were  using  the  SBD  culture  medium for  fungal  growth  and  extraction  by  the



maceration method. With the analysis of the chromatographic profile, it was possible to

observe a change in the production of compounds in the organic extracts obtained in the

different  growth  media  used.  The  results  of  the  cytotoxic  and antibacterial  activities

showed that the extracts obtained by growth in SBD and BD, extracted by the liquid-

liquid partition method, were the most active, since they had a percentage of inhibition

>80% in the three strains tested (colorectal, glioblastoma and prostate), also presenting an

inhibitory profile against the bacterium Staphylococcus aureus.

Key words: Natural  products;  Extraction  methods;  Antibacterial  activities;  Cytotoxic

activities.
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SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO

Desde os tempos antigos até os dias de hoje os produtos naturais têm um papel de

grande  importância  no  processo  de  descoberta  e  desenvolvimento  de  medicamentos,

sejam eles originados por espécies de plantas, animais, microrganismos ou organismos

marinhos (GUO, 2016). Eles podem apresentar em sua composição metabólitos primários

como  também  secundários  bioativos  como  terpenos,  policetídeos,  aminoácidos,

peptídeos, proteínas, carboidratos e lipídios (CHAPLA, 2014). 

Os  metabólitos  bioativos  produzidos  pelos  fungos  vêm ganhando  uma grande

importância  devido  a  sua  aplicação  em  indústrias  farmacêuticas,  agroquímicas  e

alimentares. Essa importância teve início em 1928 com o isolamento da penicilina por

Fleming a partir do fungo Penicillium crysogenum. A partir disso, foram descobertos ao

longo do tempo, vários outros metabólitos como a cefalosporina, o ácido micofenólico e

as  estatinas,  ampliando,  assim,  estudos  na  descoberta  por  mais  substâncias  bioativas

(MORREIRA, 2013).

Os  fungos  endofíticos  são  aqueles  que  vivem dentro  dos  tecidos  das  plantas,

diferente  dos  epifíticos  que  vivem  em  sua  superfície.  A  partir  da  evolução  dessa

definição, uma das mais aceitas atualmente, é a de Bacon e Write que define os fungos

endofíticos como microrganismos que habitam os tecidos internos das plantas sem causar

efeitos negativos imediatos a elas (KHARWAR, 2011). 

Esta  relação de mutualismo existente  entre  o fungo endofitico e  o hospedeiro

beneficia a ambos,  onde os endófitos recebem do hospedeiro nutrientes e proteção, e

esses têm vantagens para suportar fatores bióticos como ataques de insetos e/ou parasitas

ou abióticos como mudanças de pH e temperatura (CHAPLA, 2014). A essa relação dá-se

o nome de simbiose, que irá servir de ambiente favorável para o crescimento do fungo

(RAMAN  &  SURYANARAYANAN,  2017).  Devido  a  resposta  aos  ataques  ao  seu

hospedeiro é que há a produção dos metabólitos secundários pelos fungos (SEPTIANA et



al., 2016).

Pesquisas  apontam  que,  em  determinados  casos,  fungos  endofíticos  podem

produzir metabólitos secundários com atividade antimicrobiana, tendo uma porcentagem

superior  a  trinta  por  cento  (MORREIRA,  2013).  Devido  a  essa  atividade  e  a  outras

apresentadas pelos compostos isolados por eles, o número de pesquisadores interessados

nessa  área  vem  aumentando  (SILVA,  2014).  Além  da  atividade  antimicrobiana,  as

substâncias podem apresentar atividades citotóxica, antioxidante e antiviral.

Para realizar a obtenção desses metabólitos se faz necessário utilizar processos de

extração, como por exemplo: maceração, percolação, extração com Soxhlet, ultrassom,

dentre outros. Esses métodos de extração consistem em processos em que a separação

ocorre  a  partir  de  tecidos  de  plantas,  animais  e  microrganismos,  através  do  uso  de

solventes  seletivos,  no  intuito  de  extrair  compostos  desejados,  e  procedimentos

estabelecidos (MELECCHI, 2005).

Com isso,  o  presente  trabalho teve  como objetivo  o  estudo  da  otimização de

extratos  orgânicos  a  partir  da  fermentação  de  uma cepa  endofítica  isolada  da  planta

Humirianthera ampla em determinadas condições e posterior realização de testes frente a

atividade  citotóxica  e  antibacteriana.  É  importante  salientar  que  não  há  na  literatura

estudos relacionados ao fungo endofítico isolado dessa planta,  sendo dessa forma um

estudo inédito.



2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 FUNGOS

O reino Fungi  apresenta,  aproximadamente,  cerca  de 1,5 milhões  de espécies,

habitando todos os  ecossistemas que existem no planeta  (ABREU, 2015).  Os fungos

fazem parte  de um grupo de microrganismos eucarióticos,  com características uni  ou

multicelulares, apresentando parede celular, e estruturas reprodutivas de formas variadas,

não  possuindo  pigmentos  fotossintetizantes,  sendo  heterotróficos  com  nutrição  por

absorção (SILVA & COELHO, 2006). 

Podem  se  apresentar  em  uma  forma  filamentosa  constituídos  por  filamentos



longos  e  ramificados  denominados  hifas  ou  como  uma  forma  leveduriforme,  sendo

constituídos  por  células  individuais  podendo  se  reproduzir  por  brotamento  ou  fissão

binária. Eles podem apresentar uma forma difórmica, que sofre influência de condições

ambientais,  como  a  temperatura,  podendo  se  apresentar  como  filamentoso  ou

leveduriforme (ABREU, 2015).

Eles se encontram em um amplo habitat, podendo ser encontrados na água, no

solo, no ar e também em animais e plantas. Dentre esses habitats, a maioria dos fungos se

encontra no solo ou sobrevivendo em plantas e animais (KHAN et al., 2014).

Os fungos podem ser classificados de acordo com a sua associação com espécies

vegetais.  Podem  ser  epifíticos  (Figura  1  -  A),  que  são  aqueles  que  vivem  em  sua

superfície,  os  fitopatogênicos  sendo aqueles  que  lhe  causam doenças  (Figura  1 -  B),

micorriza que habitam suas raízes (Figura 1 - C) e os endofíticos que vivem dentro dos

seus tecidos (Figura 1 - D) (CHAPLA, 2014). 

Figura 1. Classificação dos fungos: A – Fungos epifíticos; B – Fungos fitopatogênicos; C – 

Fungos micorriza e D – Fungos endofíticos. Fonte: SARAIVA, 2009.

2.2 FUNGOS ENDOFÍTICOS 

Os fungos endofíticos são fungos que habitam o interior de plantas sem causar

dano  ao  hospedeiro  (ZHENG  et  al.,  2015),  sendo  também  distribuídos  de  formas

diferentes em todos os órgãos, estando presentes em várias estruturas das plantas, como

folhas, ramos, hastes, raízes e rebentos (FERNANDES et al., 2015).

Essa simbiose que acontece entre o fungo e a planta, como o próprio nome diz,

traz benefícios para ambos. Para a planta, essa simbiose gera a produção de metabólitos

secundários  bioativos,  podendo  melhorar  a  germinação  e  o  crescimento  da  planta,

fazendo com que ela suporte estresses bióticos e abióticos (ZHENG et al., 2015), como

por exemplo déficits  de água,  salinidade e  elevadas  concentrações  de metais  pesados

presentes  no  solo.  Outro  papel  importante  dessa  relação  para  o  hospedeiro  é  o  de

proteção, já que desempenham um importante papel no seu desenvolvimento, através do



controle de fitopatógenos e insetos herbívoros (FERNANDES  et al.,  2015). Já para o

fungo, a planta oferece um nicho ecológico importantíssimo para o seu crescimento e

desenvolvimento (SEPTIANA et al., 2016). 

Um fator muito importante que está relacionado aos fungos endofíticos é a sua

capacidade de produção de compostos com grande potencial bioativo natural, e, devido a

isso, gerando uma grande influência em indústrias agrícolas, medicinais e alimentares.

Esses  compostos  bioativos  produzidos  pelos  fungos  endofíticos  também  podem  ser

produzidos  pelas  suas  plantas  hospedeiras,  podendo  ser  explicado  pela  relação  de

simbiose existente entre fungo e a planta (LIU et al., 2016).

 

 2.3  METABÓLITOS  SECUNDÁRIOS  ISOLADOS  DE  FUNGOS
ENDOFÍTICOS

Os metabólitos secundários são definidos como substâncias que apresentam baixo

peso  molecular,  que  não  necessariamente  têm  um  papel  no  crescimento  do

microrganismo  e  que  sua  produção  depende  da  influência  de  condições  ambientais

específicas (SILVA, 2014). 

Estudos  mostram  que  os  fungos  endofíticos  seguem  os  mesmos  caminhos

biossintéticos das plantas para a síntese de metabólitos secundários e que eles produzem

inúmeros metabólitos secundários que ainda não são conhecidos e apresentam diversas

atividades biológicas (SILVA, 2014). Um fármaco bastante utilizado no tratamento do

câncer é o paclitaxel (1) (Figura 2), que é uma droga que possui uma atividade eficiente

contra vários tipos de células cancerígenas como as de próstata, ovário, mama e pulmão.

É um diterpenóide tetracíclico, inicialmente, isolado da casca da planta Taxus brevifolia

em 1971, até que em 1993 foi descoberto que o fungo endofítico Taxomyces andreanae

da planta também o produzia (ZHAO et al., 2011).



Os  fungos  endofíticos  Fomitopsis  sp.  (MTCC  10177),  Alternaria  alternata

(MTCC 5477) e Phomposis sp. isolados dos frutos e sementes da planta Miquelia dentata

Bedd (Icacinaceae).  A partir  da  fermentação deles  foi  obtida  o  alcaloide  quinolinico,

camptotecina (CPT) (2), e seus análogos, 9-metóxicamptotecina (9-MeO-CPT) (3) e 10-

hidroxicamptotecina (10-OH-CPT) (4) (Figura 3) que apresentaram atividade citotóxica

contra as linhagens de células de cólon e mama. A CPT e seus análogos são as três

maiores drogas no mercado mundial utilizados no tratamento de câncer (SHWETA et al.,

2013).

Pesquisas  vêm  sendo  realizadas  para  descobrir  compostos  com  atividade

citotóxica isolados desses fungos endófitos, como o trabalho onde o Fusarium oxyporum

foi isolado da casca de Cinnamomum kanehirae e cultivado em meio de arroz. Após sua

fermentação  foi  isolado  o  depsipeptideo  beauvericina  (5)  (Figura  4)  que  demonstrou

possuir  atividade  citotóxica  in  vitro  contra  três  linhas  celulares  de  câncer  humano,

próstata (PC-3), pâncreas (PANC-1) e pulmão (A549). Este composto também apresentou

atividade antibacteriana contra  Staphylococcus aureus resistente à meticilina e  Bacillus

subtilis (WANG et al., 2011).



Outro  exemplo  foi  observado  no  isolamento  da  antraquinona  altersolanol  (6)

(Figura 5) que foi produzido por  Stemphylium globuliferum  isolado da planta  Mentha

pulegium e  apresentou  atividade  citotóxica  frente  a  duas  linhagens  de  células

cancerígenas a K562 (leucemia mielóide crônica) e A549 (câncer de pulmão) (TEITEN

et al., 2013). O trabalho realizado por Pinheiro et al. (2016) descreveu o isolamento do

composto monocerina (7) (Figura 5) extraído do endófito Exserohilum rostratum isolado

da planta Bauhinia guianensis. Essa foi a primeira vez que a isocumarina monocerina (7)

foi  isolada  de  um fungo  endofítico  desta  planta  amazônica  e  que  possuiu  atividade

antimicrobiana contra a Escherichia coli (PINHEIRO et al., 2016).



O  fungo  endofítico  Cladosporium  sp.  foi  isolado  das  folhas  de  Rauwolfia

serpentina na tentativa de descobrir novos compostos citotóxicos e antibacterianos. Para

esse estudo foram investigados os extratos de acetato de etila que foram cultivados em

meio  de  batata  dextrose  ágar.  Duas  naftoquinonas  isoladas  desses  extratos,  a

anidrofusarubina  (8)  e  o  metoxifusarubina  (9)  (Figura  6),  apresentaram  atividade

citotóxica contra a célula de leucemia humana (K-562), mas apenas a metoxifusarubina

(9) apresentou atividade antibacteriana contra  Staphylococcus aureus, Escherichia coli,

Pseudomonas aeruginosa e Bacillus megaterium (KHAN et al., 2016).

2.4  OSMAC  -  “ONE  STRAIN,  MANY  COMPOUNS”  (UMA  CEPA,
MUITOS COMPOSTOS)

Estudos visando a descoberta de novos produtos naturais derivados de fungo vêm

se  tornando  cada  vez  mais  frequentes.  Em  comparação  com  as  bactérias  os  fungos

apresentam um número de genes superiores, embora que a maioria deles estejam em uma

forma silenciosa. Na busca pela diversidade dos metabólitos secundários, métodos foram

criados para ativar esses genes encontrados nos fungos endofíticos (LIU et al., 2016).

Um desses  métodos  é  através  da  estratégia  denominada  OSMAC (uma  cepa,

muitos  compostos),  apresentando um conceito  que  relata  que através  de um fungo é

possível produzir vários metabólitos secundários (HEWAGE et al., 2014). Esse método

demonstra ser útil e simples, podendo ativar os genes silenciosos presentes através de

alterações nas condições de cultivo como composição do meio, estado físico do meio e

temperatura (LIU et al., 2016).



Um outro  fator  que  pode  alterar  o  perfil  de  metabólitos  secundários  é  a  sua

mudança de habitat natural. As cepas podem sofrer alterações naturais na produção de

substâncias  caso  sejam  mantidos  em  cultura  por  um  longo  período  de  tempo  nos

laboratórios. Extratos obtidos pela fermentação de fungos endofíticos que foram isolados

após sua coleta podem apresentar uma diferente composição nas substâncias depois de

mantidos em cultura em laboratórios por um longo período. Essa alteração do perfil dos

compostos  pode ser  explicada  pela  diferença  de  nutrientes  presentes  nos  tecidos  das

plantas e dos meios de cultura utilizados nos centros de pesquisa (HEWAGE et al., 2014).

Em um estudo realizado com o fungo endofítico Talaromyces wortmannii, foram

utilizados três meios de cultura: extrato de arroz dextrose ágar, extrato de milho dextrose

ágar e extrato de farelo de trigo dextrose ágar. As análises realizadas com os extratos de

cada meio de cultura levaram a descoberta de três novos policetídeos, wortmannilactona

I1 (10), wortmannilactona I2 (11) e wortmannilactona I3 (12) e uma wortmannilactona A

(13) (Figura 7), sendo encontrados no meio de extrato de milho dextrose ágar e ágar

dextrose de farelo de trigo, respectivamente (LIU et al., 2016).

Em 2012  o  fungo  endofítico  Dothideomycete  sp. isolado  da  planta  medicinal

tailandesa, Tiliacora triandra, foi crescido em um meio de cultivo de batata e extrato de

malte,  obtendo  como  metabólitos  secundários  um  novo  policetídeo  tricíclico,  a

dothideomycetide  A (14)  e  seus  derivados  de  azafilona  dothideomycetone  A  (15),

Dothideomycetone B (16) e austdiol (17) (Figura 8) (SENADEERA et al., 2012). Mais

tarde,  a  esse  fungo,  foi  aplicando  o  método  OSMAC,  realizando  uma  mudança  na



composição do meio de cultura inicial através de uma alteração nas fontes de carbono,

onde foi observada a produção de 6 novos policetídeos, Calbistrin F (18), Calbistrin G

(19),  Calbistrin  H  (20),  Dothideomynona  A  (21),  Dothideomynona  B  (22),

Dothideomynona  C  (23)  e  um  composto  já  conhecido  o  4-hidroxibenzaldeido  (24)

(Figura 8), produzindo, também, os mesmos compostos que foram produzidos no estudo

de Senadeera e colaboradores (2012) (HEWAGE et al., 2014).

                                              

 

  

                              

                                                                                                

Diante dos estudos relatados pode-se observar a importância do método OSMAC

(uma cepa,  muitos compostos),  no qual é possível  realizar modificações na forma de

crescimento da cepa fúngica e ser possível a descoberta de novos compostos, que possam

apresentar diversas atividades biológicas.  



2.5 Humirianthera ampla

 
A planta  Humirianthera ampla (Figura 9 a, b) faz parte da família Icacinaceae,

tendo como seu habitat a região Norte, na Amazônia, como também no estado do Acre no

município  de  Plácido  de  Castro,  local  onde  foram  coletadas  as  amostras  para  o

isolamento dos fungos endofíticos deste estudo.  H. ampla também é muito conhecida

como surucucaína ou surucuína, tendo esses nomes devido a seus tubérculos (figura 8b),

sendo usada para fins antiofídicos em sua forma macerada (LUIZ, 2007).

Figura 9.  Exemplares de H. ampla em seu habitat natural (a) e com ênfase em sua raiz (b).
(Foto: Dayan Marques).

Através de estudos químicos realizados com espécies da família Icacinaceae foi

observado que ela é uma fonte rica em terpenoides. Substâncias foram isoladas a partir do

extrato  etanólico  bruto  da  raiz  de  H. ampla,  sendo elas  ftalato  (25),  lupeol  (26),  β-

sitosterol  (27),  sitosterol  glicosado  (28),  o  diterpeno  annonalida  (29),  acrenol  (30)  e

humirianthol (31) (Figura 10). Em estudos realizados com o humirianthol foi apresentada

atividade antifúngica frente a Candida albicans (LUIZ, 2007). 

Um  outro  estudo  forneceu  os  primeiros  dados  experimentais  e  científicos  a

respeito  do  uso  da  H.  ampla em  casos  de  acidentes  com  Bothrops  atrox,  Bothrops

jararacussu e  Bothrops jararaca,  apresentando algumas de suas atividades do veneno

inibidas em condições experimentais pelo extrato bruto e por dois dos compostos isolados

o β-sitosterol (27) e lupeol (26) (STRAUCH, 2012).



 

De acordo com pesquisas realizadas na literatura, não existem estudos realizados

com  fungos  endofíticos  isolados  da  planta  Humirianthera  ampla,  o  que  torna  este

trabalho importante, pois com esse estudo poderemos descobrir novos compostos ou até

mesmo  compostos  já  produzidos  pela  planta,  observando  o  seu  perfil  e  potencial

biológico. 

2.6 TÉCNICAS DE EXTRAÇÃO 

A extração  de  acordo  com o  ponto  de  vista  farmacêutico  está  relacionada  à

separação,  podendo  ser  realizada  a  partir  dos  tecidos  das  plantas,  animais  e

microrganismos, através do uso seletivo de solventes e métodos estabelecidos. A escolha

do  solvente,  como  também do  método  de  extração,  pode  influenciar  diretamente  na

qualidade e composição dos extratos (SANTOS, 2013).    



2.6.1 MACERAÇÃO 

A maceração é um método bastante utilizado para extração de princípios ativos,

sendo  realizado  por  meio  do  contato  da  matriz  com  uma  quantidade  de  solvente

prestabelecida, a temperatura ambiente e em um recipiente fechado, por um tempo que

pode variar de 2 a 14 dias (Figura 11). Esse método sofre influência de fatores sobre o

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

peso, e também influência sobre o solvente como seletividade e quantidade em volume

(MELECCHI, 2005).

Figura 11. Ilustração do método de maceração.

2.6.2 ULTRASSOM 

O ultrassom é um método de extração que tem como princípio a utilização da

energia  de  ondas  sonoras  que  são  geradas  em  frequências  superiores  a  capacidade

auditiva só ser humano (Figura 12), apresentando como principais efeitos o aumento da

permeabilidade da parede celular, produção de cavitação, aumento da tensão mecânica

das células (denominado também como interface de fricção) (MELECCHI, 2005).

Figura 12. Ilustração do aparelho de ultrassom. 

3 OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GERAL

Otimizar  a  obtenção  de  extratos  orgânicos  produzidos  pelo  fungo  endofítico  B4-3L



isolado  de  Humirianthera  ampla e  testá-los  quanto  as  atividades  citotóxicas  e

antimicrobianas. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

-  Cultivar os fungos em diferentes meios (BD, MEP, SBD e ARROZ);

-  Obter os extratos orgânicos por diferentes métodos de extração;

- Analisar o perfil cromatográfico dos extratos orgânicos obtidos por cromatografia em

camada delgada analítica (CCDA);

-  Avaliar  a  atividade  citotóxica  dos  extratos  orgânicos  obtidos  frente  as  linhagens

tumorais HCT116 (cólorretal), SF25 (glioblastoma) e PC3 (próstata);

-  Avaliar  a  atividade antibacteriana dos  extratos  orgânicos  obtidos  frente  as  bactérias

Escherichia coli   e Staphylococcus aureus.

 

4 METODOLOGIA

4.1 OBTENÇÃO E ARMAZENAMENTO DO FUNGO

O  fungo  endofítico  B4-3L  foi  isolado  do  tubérculo  Humirianthera  ampla

fornecido  a  partir  de  uma  parceria  com  a  Universidade  Federal  do  Ceará  -  UFC.

Inicialmente o fungo foi incubado em meio de cultura semissólido batata dextrose ágar

(BDA)  por  7  dias  e  em  seguida  preservado  em  óleo  mineral  para  evitar  a  sua

desidratação.  A cultura  fúngica  preservada  serviu  de  matriz  para  todos  os  estudos

realizados no trabalho (SARAIVA, 2009). 

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


4.2 PREPARAÇÃO DOS MEIOS DE CULTURA

Para o estudo do fungo B4-3L, isolado do tubérculo Humirianthera ampla, foram

utilizados quatro tipos diferentes de meios de cultura, sendo três meios líquidos: batata-

dextrose (BD), extrato de carne e peptona (MEP) e sabouraud-dextrose (SBD) e o meio

de cultura sólido de arroz (SARAIVA, 2009).

Para cada meio líquido foram preparados 7 frascos de Erlenmeyers de 125 mL

com 50 mL de meio de cultura. O preparo para cada meio procedeu da seguinte maneira:

para o meio BD foram utilizados 20 g de batata, 1 g de dextrose para 50 mL de água

destilada; para o meio MEP foram utilizados 1,4 g do meio sintético para 50 ml de água

destilada e para o meio SBD foi utilizado 1 g do meio sintético para 50 mL de água

destilada. Os meios de cultura foram autoclavados a 121ºC por 15 minutos, após serem

distribuídos nos frascos de Erlenmeyer (SARAIVA, 2009).

Para o meio de cultura sólido de arroz foram preparados 7 frascos de Erlenmeyers

de 125 mL contendo 25 g de arroz cru do tipo parbolizado para 21 mL de água destilada.

Em seguida todos os frascos foram autoclavados a  121ºC por 40 minutos,  após esse

tempo,  os  frascos  foram  retirados  da  autoclave  para  serem  agitados  e  colocados

novamente  na  autoclave  a  121ºC  por  mais  15  minutos  para  finalizar  o  preparo

(SARAIVA, 2009). 

4.3 CULTIVOS DO FUNGO B4-3L 

Inicialmente, foi realizado o cultivo do fungo em placa de Petri estéril em meio

semissólido  ágar  sabouraud (SBA)  por  7  dias.  Após  o  período  de  crescimento  foi

realizado um fracionamento da cultura fúngica em pequenos discos com o auxílio de uma

pipeta de vidro (diâmetro de aproximadamente 6 mm) (SARAIVA, 2009). 

Em  seguida,  foi  adicionado  um  disco  de  cultura  fúngica  em  6  frascos  de

Erlenmeyers  correspondentes  a  cada  meio  (BD,  MEP,  SBD  E  ARROZ)  que  foram

previamente preparados, ficando em crescimento por um período de 22 dias. Um frasco



de Erlenmeyer de cada meio de cultura não foi inoculado para ser utilizado como branco

(SARAIVA, 2009). 

4.4 EXTRAÇÃO DOS METABÓLITOS SECUNDÁRIOS 

Após os 22 dias de crescimento do fungo B4-3L nos respectivos meios, foi dado

início  a  produção  dos  extratos  orgânicos  por  diferentes  métodos  de  extração.

Primeiramente,  foi  realizada  a  separação  dos  meios  líquidos  do  micélio  do  fungo,

mediante uma filtração à vácuo nos meios de cultura BD, MEP e SBD (Figura 13). Em

seguida, os micélios foram divididos entre os três tipos diferentes de procedimentos para

a  extração:  três  frascos  para  o ultrassom (U),  três  para a  maceração (M) e  três  para

ultrassom mais maceração (U+M). Três caldos de cada meio líquido obtidos a partir da

filtração à vácuo foram submetidos a partição líquido-líquido. Para o meio de cultura de

Arroz não foi  realizado a partição líquido-líquido,  por ele  ser  um meio sólido e  não

apresentar caldo. Foram utilizados como método de extração para esse meio as mesmas

técnicas  anteriormente  descritas  para  os  meios  líquidos.  Todos  os  métodos  foram

realizados em duplicatas para cada meio (SIMÕES et al., 2000). 

Figura 13. Representação esquemática da partição líquido-líquido. Fonte: RIBEIRO, 2018.

4.4.1 ULTRASSOM

Na extração por ultrassom, os micélios foram imersos em 20 mL de uma solução

binária  Acetato  de  etila/Metanol  na  proporção  1:1  no  aparelho  de  ultrassom por  30

minutos á 25ºC, em seguida o eluente utilizado foi colocado no rotaevaporador para obter

o extrato seco (SIMÕES et al., 2000). 

4.4.2 MACERAÇÃO 



Na extração por maceração, os micélios foram imersos em 20 mL de uma solução

binária Acetato de etila/Metanol na proporção 1:1 por 48 horas, depois desse período a

solução do eluente foi renovada (essa troca se repetiu por mais duas vezes no mesmo

intervalo). Após 48 horas da terceira troca, o solvente foi colocado no rotaevaporador

para obtenção do extrato seco (SIMÕES et al., 2000).

4.4.3 ULTRASSOM ASSOCIADA A MACERAÇÃO

Na extração  por  ultrassom associada  a  maceração,  primeiramente  os  micélios

foram imersos em 20 mL de uma solução binária Acetato de etila/Metanol na proporção

1:1 no aparelho de ultrassom por 30 minutos, após esse tempo foi deixado em repouso

durante 48 horas (início da maceração). Depois desse período, a solução do eluente foi

renovada (essa troca se repetiu por mais duas vezes no mesmo intervalo). Após 48 horas

da terceira troca, o eluente foi colocado no rotaevaporador para obtenção do extrato seco

(SIMÕES et al., 2000).

4.4.4 PARTIÇÃO LÍQUIDO-LÍQUIDO

O meio líquido dos meios BD, SBD e MEP passaram por partição líquido-líquido,

com 25 mL de Acetato de etila  (três vezes).  Após este  procedimento os três extratos

(ML1, ML2 e ML3) de cada meio foram identificados e colocados no rotaevaporador

afim de obter o extrato seco (SIMÕES et al., 2000). 

A tabela demonstra um resumo dos experimentos realizados para a obtenção dos

extratos  orgânicos,  levando  em consideração  os  meios  utilizados  para  o  crescimento

fúngico e o tipo de método de extração usado, sendo que cada experimento foi realizado

em duplicata. 

Tabela 1. Meios de cultivo e técnicas de extração utilizadas para obtenção dos extratos orgânicos.

Meio de cultivo Método de extração Parte utilizada para extração

U



BD

MicélioM

U + M

ML Caldo

SBD

U

MicélioM

U + M

ML Caldo

MEP

U

MicélioM

U + M

ML Caldo

ARROZ

U

MicélioM

U + M

Tipos de meios de cultura utilizados: BD- Batata Dextrose; SBD- Sabouraud e MEP – Extrato de carne e

peptona. Métodos de extração: U ultrassom; M maceração; U+M ultrassom combinado a maceração e ML

partição líquido-líquido. 

4.5 CROMATOGRAFIA EM CAMADA DELGADA ANALÍTICA (CCDA)

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 UVSL – 25 da Mineral Light, no comprimento de

onda de 365 nm e imersão em solução de vanilina (SARAIVA, 2009).

4.6 CITOTOXICIDADE IN VITRO 

Essa  análise  foi  realizada  na  Universidade  Federal  do  Ceará  no  Laboratório

Nacional  de  Oncologia  Experimental.  As  linhagens  tumorais  utilizadas,  HCT-116

(cólorretal), SF295 (glioblastoma) e PC3 (próstata) foram cedidas pelo Instituto Nacional

do Câncer (EUA), tendo sido cultivadas em meio RPMI 1640, suplementados com 10%

de soro fetal bovino e 1% de antibióticos, mantidas em estufa a 37C e atmosfera contendo

5% de  CO2.  As  amostras  foram dissolvidas  em DMSO  puro  para  concentrações  de

estoque  de  5  mg/mL  para  todos  os  compostos.  As  células  foram  plaqueadas  nas



concentrações de 0,7 x 105  e 0,1 x 106  céls/mL para as linhagens HCT-116, SF295/PC3,

respectivamente. O tempo de incubação do ensaio foi de 72h (SKEHAN, 1990).

4.7 ATIVIDADE ANTIBACTERIANA

A metodologia utilizada na atividade antimicrobiana foi a de difusão em disco.

Foram  aplicados  10  μL  de  uma  solução  do  extrato  diluído  em  metanol  em  uma

concentração de 0,2 mg/mL em discos de papel de filtro de 6 mm de diâmetro (Figura

14). Como controle negativo foi utilizado um disco que  previamente impregnado com

metanol e para o controle positivo foram utilizados discos dos antibióticos Amoxicilina®

para  os  testes  frente  à  bactéria  Escherichia  coli   e  Ofloxacino® frente  à  bactéria

Staphylococcus aureus. 

As  bactérias  que  foram  utilizadas  para  a  realização  desta  atividade  foram

Escherichia coli e  Staphylococcus aureus,  sendo cultivadas em meio ágar nutriente  e

incubadas  a  35 º  entre  16-20 horas.  Após esse período de  tempo,  foram retiradas  as

colônias  crescidas  no meio ágar  nutriente  e inoculado em meio Brain Heart  Infusion

(BHI),  incubadas  a  35  ºC  entre  4-8  horas.  Em  seguida  o  caldo  contendo  BHI  e  o

microrganismo inoculado foram padronizados de acordo com a escala  de 0,5 de MC

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

0,1±2. 

As bactérias foram inoculadas em meio Ágar nutriente com o auxílio de um swab,

e em seguida foram adicionados os discos que foram previamente impregnados com o

extrato diluído em metanol, como também os controles positivos e negativos (todas as

amostras foram testadas em triplicada). Após incubação por 18 h a 35 ºC, foi possível

observar  quais  dos  extratos  conseguiram  inibir  o  crescimento  bacteriano  através  da

formação de halos, que foram medidos com o auxílio de um paquímetro (Figura 15). 

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


4.8 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 Tukey. Todas as análises foram realizadas usando o programa STATISTICA

7.0.

Os experimentos  de concentração única da análise citotóxica foram analisados

segundo  a  média  ±  desvio  padrão  (DP)  da  porcentagem de  inibição  do  crescimento

celular usando o programa GraphPad Prism 5. 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO

5.1  RENDIMENTO  DOS  EXTRATOS  ORGÂNICOS  OBTIDOS  DO
FUNGO B4-3L

A análise estatística das massas de extratos orgânicos considerou as médias e

desvios padrão das duplicatas obtidas por diferentes meios e métodos de extração (Tabela

2), e foi dividida em três observações: massas dos extratos obtidas por diferentes métodos

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

U)) a partir do micélio crescido em meios de cultivo líquidos (MEP, BD e SBD); massas

dos extratos obtidos por partição líquida dos caldos de crescimento (MEP, BD e SBD) e

massas de extratos obtidos a partir de métodos de extração diferentes (M, U e M + U) a

partir do crescimento fúngico no meio sólido de arroz. Essa divisão leva em consideração

a diferença na mudança da matriz de extração dos metabólitos secundários (micélio e



caldo de crescimento) e os tipos de meios utilizados no experimento (meio líquido e meio

sólido).

Tabela 2. Média mais desvio padrão das duplicatas das massas dos extratos obtidos pelo fungo

endofítico B4-3L.

Meios

Método

Ultrassom Maceração

Ultrassom +

Maceração

Partição

Líquido-

Líquido

Arroz 1,7172g (0,29) 4,0046g (0,96) 3,6320g (0,19) -

BD 0,0172g (0,00) 0,0703g (0,03) 0,0791g (0,02) 0,0233g (0,01)

MEP 0,0127g (0,00) 0,0611g (0,01) 0,0636g (0,01) 0,0182g (0,01)

SBD 0,0376g (0,02) 0,1262g (0,03) 0,1115g (0,02) 0,0294g (0,01)

Inicialmente,  realizamos  uma  análise  das  massas  dos  extratos  obtidas  por

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

com ultrassom (M + U)) a partir do micélio crescido em meios de cultivo líquidos (MEP,

BD e SBD) que estão representados na Figura 16. 

Podemos observar que o extrato orgânico obtido da fermentação do fungo em

meio de arroz apresentou uma maior quantidade de massa em relação aos demais (Tabela

2). Porém não podemos compará-lo com os extratos obtidos dos meios líquidos, pois

durante  o  procedimento  de  extração,  metabólitos  do  próprio  arroz  são  extraídos  em

grande quantidade.

 Identificamos que a melhor condição para obtenção da maior massa de extrato do

fungo endofítico B4-3L foi a condição obtida pela fermentação em meio SBD e método

de  extração  por  maceração  e  ultrassom  combinado  com  maceração.  As  massas  dos

extratos obtidas por esse meio e métodos de extração apresentaram maiores médias entre

as condições testadas e diferença significativa (p<0,05) da maioria das combinações de

meio de cultura e método de extração avaliados. 

Possivelmente,  essa  diferença  deva-se  ao  fato  do  meio  SBD ser  um meio  de

cultura próprio para o crescimento fúngico, sendo rico em peptonas e possuindo um pH

ótimo para a sua fermentação e inibição de bactérias. 

Em relação ao método de extração, esperávamos que o método combinado entre

ultrassom e maceração fosse o mais eficiente em relação a quantidade de massa obtida de

extrato.  Porém,  observamos  em nosso  grupo de  pesquisa,  para  que  essa  combinação



obtivesse uma maior quantidade de massa orgânica a ordem dos métodos precisaria ser

alterada, realizando primeiro a maceração. 

Isso  favoreceria  uma  desnaturação,  inicialmente,  nas  membranas  das  células

miceliais do fungo pelo contato do solvente pelo processo da maceração e em seguida

uma maior permeabilidade do solvente pelo método de ultrassom através de suas ondas

sonoras. 

Podemos observar que nas análises estatísticas (Figura 16), onde as massas dos

extratos obtidos pelos dois métodos (M e U + M) em SBD não apresentam uma diferença

significativa. Isso foi verificado nas análises estatísticas em outros trabalhos realizados

pelo nosso grupo de pesquisa.

Na segunda análise, comparamos as médias das massas dos extratos obtidos por

partição líquido-líquido dos caldos de crescimento MEP, BD e SBD. Essa análise foi

realizada separadamente, pois para essa extração temos uma matriz diferente, que no caso

é o caldo de crescimento fúngico e não o micélio. Podemos observar na Figura 17 que

não houve diferença estatística na produção de massa orgânica produzida pelos diferentes

tipos de meios de crescimento, não podendo assim selecionar um melhor meio. Com isso,

todos apresentam-se como iguais até as análises de perfis cromatográficos e atividades

biológicas. 

 

O meio de arroz foi testado na intenção de se verificar uma diferença na produção

de metabólitos secundários bioativos para o estudo do seu perfil cromatográfico e aos

testes citotóxicos e antimicrobianos discutidos mais adiante. Através da análise estatística

que foi realizada com objetivo de identificar quais dos métodos de extração conseguiram

extrair uma maior quantidade de massa de extrato orgânico, observamos que o método de

maceração e ultrassom combinado com maceração foram os que mais extraíram, não

apresentando  diferença  estatísticas  entre  ambos  (Figura  18).  Essa  não  diferença

encontrada, pode ser pelo mesmo fato explicado anteriormente para os extratos obtidos a

partir da massa micelial.



5.2 ANÁLISE CROMATOGRÁFICA DOS EXTRATOS ORGÂNICOS DO
FUNGO B4-3L

Foi realizada a análise por cromatografia em camada delgada analitica (CCDA)

dos  30  extratos  obtidos  a  partir  de  crescimento  do  fungo  B4-3L.  Na  Figura  19  é

apresentado  os  cromatogramas  em CCDA com revelação  em solução  de  vanilina.  É

importante salientar que as duplicatas de cada meio de cultura e  método de extração

foram analisadas.  Quando resolvemos utilizar  a  técnica cromatográfica  por  CCDA, a

ideia foi analisar qualitativamente o perfil cromatográfico de duas maneiras: a primeira

foi comparar o perfil das substâncias entre os diferentes meios de cultura utilizados e

segundo foi analisar para cada meio o melhor método de extração.

Com isso,  observamos, inicialmente,  que o perfil  qualitativo das duplicatas  de

cada experimento foram semelhantes, garantindo reprodutibilidade nos experimentos.

Partindo  para  a  análise  apenas  das  substâncias  produzidas  entre  os  meios

diferentes, podemos observar outra semelhança em relação ao perfil cromatográfico nos

experimentos  dos  meios  BD  e  SBD  para  todos  os  métodos  de  extração  que  foram

utilizados. Essa mesma semelhança não verificamos para os meios de Arroz e MEP, onde

observamos diferença na produção de substâncias. Esse resultado está de acordo com o

princípio da OSMAC, que defende que uma mudança nas condições de cultivo como por

exemplo a composição do meio pode alterar a produção de metabólitos, gerando assim

novos compostos (WIJESEKERA, 2017).

Em  relação  aos  perfis  cromatográficos  obtidos  pelos  diferentes  métodos  de

extração, não podemos comparar os que foram obtidos pelo método de partição líquido-

líquido (A) com os outros, pois esse foi realizado a partir do caldo de cada meio. Assim,

com a matriz de extração sendo diferente, não é possível compararmos com os outros

métodos, onde a extração foi feita a partir da massa micelial. Podemos observar apenas

algumas substâncias  com o mesmo tempo de retenção do que algumas presentes  em



outros métodos de extração. Isso pode ser esperado, já que as substâncias encontradas no

caldo são produzidas e liberadas pelo fungo durante seu crescimento.

Analisando  os  outros  métodos  de  extração  (B-  Ultrassom  e  Maceração,

Maceração  e  Ultrassom)  para  cada  meio,  observamos  uma  semelhança  no  perfil

cromatográfico das substâncias, verificando apenas uma mudança na intensidade em suas

colorações. Isso pode ser esperado, pois a quantidade aplicada de cada extrato não foi

medida.  Assim,  podemos  concluir  que  para  os  métodos  de  extração  Ultrassom  e

Maceração, Maceração e Ultrassom na análise cromatográfica por CCDA não apresenta

diferença  qualitativa  a  ponto  de  se  decidir  qual  o  melhor  método  de  extração  a  ser

utilizado entre os meios utilizados. 

Foram  realizadas  as  análises  do  branco  para  cada  meio  de  cultura  utilizado

(amostras contendo apenas o meio de cultivo sem a presença do fungo), porém não foi

visualizada nenhuma substancia.

.

5.3 ATIVIDADE CITOTÓXICA

Na atividade citotóxica analisamos o potencial citotóxico in vitro de 29 amostras

de  extratos  frente  a  três  linhagens  de  células  tumorais.  Dentre  as  amostras  testadas,

encontravam-se  os  extratos  dos  brancos  dos  meios  utilizados  que  não  apresentaram

atividade.

Dos extratos obtidos a partir do crescimento fúngico testados em concentração

única de 5 mg/mL, apenas as amostras obtidas da extração da partição líquido-líquido dos

meios SBD (SBD-ML) e BD (BD-ML) apresentaram percentual de inibição acima de

80% nas três linhagens testadas (Tabela 3). 

Através desses resultados podemos observar que os metabólitos secundários que

apresentaram atividade foram extraídos do caldo líquido dos meios de cultura BD e SBD

através da partição líquido-líquido. Sendo assim, podemos suspeitar que os metabólitos

que apresentam atividade citotóxica são liberados pelo fungo para o caldo de cultura

durante o seu período de crescimento. 



Este resultado está de acordo com o principio do método OSMAC (uma cepa,

muitos  compostos),  que  se  demontra  ser  uma  ferramenta  útil  para  maximizar  a

diversidade  química  dos  metabolitos  secundários  de  microorganismos.  No  trabalho

realizado por Wang et. El. (2013) o fungo Ulocladium sp. crescido em caldo de dextrose

de batata alterado com 0,4% de glicose, 1% de extracto de malte, 0,4% de extracto de

fermento,  demonstrou  conter  metabolitos  secundarios  com forte  citotoxicidade  contra

duas linhas celulares, KB (linha célular de carcinoma nasofaríngeo humano) e HepG2

(linha celular de hepatocarcinoma humano).

Tabela 3. Percentuais de inibição do crescimento celular nas três linhagens tumorais testadas.

Amostra PC3 

(Próstata)

SF295

(Glioblastoma)

HCT 116

(Cólorretal)

Identificação Média (DP) Média (DP) Média (DP)

SBD – ML 100,00 (1,57) 88,48 (3,05) 99,60 (2,86)

BD – ML 99,34 (0,10) 86,14 (0,53) 95,05 (0,14)

Tipos  de  meios  de  cultura  utilizados:  BD-  Batata  Dextrose;  SBD-  Sabouraud  Dextrose. Método  de

extração: ML partição líquido-líquido. 

5.4 ATIVIDADE ANTIBACTERIANA

Na  atividade  antibacteriana  foram  testadas  22  amostras  de  extratos  frente  as

bactérias  Escherichia  coli  e Staphytlococcus  aureus.  Dentre  as  amostras  testadas,

encontravam-se  os  extratos  dos  brancos  dos  meios  utilizados  que  não  apresentaram

atividade.

Os extratos das duplicatas dos meios SBD e BD obtidos da extração da partição

líquido-líquido (BD-ML1, BD-ML2, SBD-ML1 e SBD-ML2) apresentaram um perfil

inibitório  frente  a  bactéria  Staphytlococcus  aureus.  Nenhum  dos  extratos  testados

apresentou perfil inibitório frente a bactéria  Escherichia coli.  Esse perfil inibitório foi

identificado através da observação das placas, analisando assim a presença da formação



do halo mediante a difusão do extrato, inibindo assim o crescimento bacteriano (Figura

23). Na tabela 4, está descrito a média do diâmetro dos halos apresentados pelos extratos

em suas triplicatas.  

Wijesekera  et  al.  em seu  estudo  com o  fungo  endofítico  Dothideomycete  sp.

Crescido  em meio a  base  de água do mar,  aplicou o metódo de  OSMAC realizando

alterações em seu meio de cultivo por meio da suplementação com sais de halogénios

KBr  ou  KI.  Esse  crescimento  em  meios  contendo  sais  de  halogénios  aumentou  a

produção  de  policétios,  apresentando  atividade  antibacteriana  contra  Bacillus  cereus,

Staphylococcus aureus e Staphylococcus epidermidis. 

Tabela 4. Média do diâmetro medido dos halos apresentados pelos extratos obtidos em suas

duplicatas.

Amostras Média do diâmetro do halo (nm)

BD-ML1 7,3 (0)

BD-ML2 7,2 (0,76)

SBD-ML1 11,9 (0,76)

SBD-ML2 8,8 (1,27)

Tipos  de  meios  de  cultura  utilizados:  BD-  Batata  Dextrose;  SBD-  Sabouraud  Dextrose. Método  de
extração: ML partição líquido-líquido. 

Podemos observar  que  100% dos extratos  que apresentaram atividade  tiveram



seus metabólitos extraídos do caldo, nos fazendo suspeitar que as sustâncias ativas são

produzidas e liberadas pelo fungo B4-3L e não armazenados em seu micélio.

6. CONCLUSÃO 

6 CONCLUSÃO

            O fungo B4-3L foi cultivado em diferentes meios de cultura e foi possível obter

quantidades de massas de extratos orgânicos distintas. O meio SBD, foi o meio líquido

que forneceu mais massa de extrato orgânico a partir da extração do micélio fúngico com

média das duplicatas igual a 0,1262g. O meio sólido de arroz apresentou massa de extrato

orgânico com média das duplicatas igual a 4,0046g. 

            Após o tempo de crescimento do fungo foi utilizado quatro métodos de extração, a

fim de se comparar e identificar qual metodologia apresentaria uma maior quantidade de

massa.  Dentre  todos  os  métodos  de  extração  testados  os  métodos  de  maceração  e



ultrassom associado a maceração foram os que mais apresentaram uma maior quantidade

de massa de extrato.

A partir  da  análise  em  CCDA foi  possível  identificar  uma  semelhança  nas

duplicatas, garantindo assim a reprodutibilidade nos experimentos. Foi possível observar

uma semelhança no perfil cromatográfico das substâncias nos extratos dos meios BD e

SBD extraídos do micélio em todos os métodos de extração utilizados e uma diferença

nos  perfis  cromatográficos  apresentados  pelos  meios  de  arroz  e  MEP,  produzindo

compostos diferentes. Nos perfis dos extratos obtidos pelos caldos de crescimento nos

meios  MEP,  BD  E  SBD  extraídos  pelo  método  de  partição  liquido-liquido  foram

observados perfis cromatográficos semelhantes em suas duplicatas.

            Na realização da atividade citotóxica,  os extratos obtidos pelos caldos de

crescimento em SBD e BD extraídos pelo método de partição líquido-líquido, foram os

únicos  que  apresentaram  percentual  de  inibição  >80%  nas  três  linhagens  testadas

(colorretal, gioblastoma e da próstata). 

Na  atividade  antibacteriana  os  extratos  das  duplicatas  dos  meios  BD  e  SBD

obtidos a partir da extração por partição líquido-líquido também foram que apresentaram

um perfil inibitório frente a bactéria  S. aureus. Nenhum dos extratos da cepa foi ativo

contra E. coli.

A partir da otimização da produção de extratos orgânicos, o estudo selecionou um

meio de cultivo (SBD) e dois métodos de extração (maceração e ultrassom associado a

maceração) que produzisse mais massa de extrato orgânico para a cepa B4-3L. Além das

quantidades de massas de extratos diferentes foi obtido perfis cromatográficos distintos e

atividades biológicas também. Dessa forma, o trabalho demonstra a importância desse

tipo de estudo na descoberta de novas substâncias, já que podemos produzir diferentes

metabólitos a partir de uma mesma matriz mudando as condições de preparo de seus

extratos orgânicos.

Além disso,  este  trabalho tem grande importância visto que não se encontram

trabalhos na literatura que abordem estudos realizados com fungos endofíticos que foram

isolados da planta Humirianthera ampla. Assim, com esse trabalho inicial, será possível

uma continuidade nos estudos para se descobrir novos metabólitos bioativos.
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