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RESUMO 
 

Oliveira, Ana Lígia Leandrini de. Algas e micro-organismos marinhos como fonte de 
substâncias bioativas: química e biologia de Bostrychia radicans e fungos endofíticos 
associados. 2013. 182 f. Tese. Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto - 
Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2013. 
 
A diversidade de organismos oriundos do ambiente marinho constitui uma fonte significativa 
de substâncias estruturalmente inéditas e biologicamente ativas, dentre as quais, diversas 
inspiraram o desenvolvimento de novas classes de agentes terapêuticos. Neste contexto, 
macroalgas vermelhas do gênero Bostrychia (Rhodomelaceae) foram coletadas em praias do 
litoral norte do estado de São Paulo e têm sido objeto de estudos químicos e biológicos, no 
Laboratório de Química Orgânica do Ambiente Marinho (LQOAM - NPPNS) da FCFRP-
USP, sob a supervisão da Profa. Dra. Hosana M. Debonsi. As algas da espécie Bostrychia 

radicans demonstraram potencial quando avaliadas as atividade citotóxica, tripanocida, 
leishmanicida e antimicrobiana; além de um perfil químico interessante, evidenciado pelo 
isolamento de substâncias inéditas na literatura. Neste contexto, o presente trabalho descreve 
a continuidade do estudo químico da espécie B. radicans, coletada no Manguezal do Rio 
Escuro, em Ubatuba-SP; bem como o potencial biológico desta espécie, além da avaliação da 
atividade de enzimas fenolsulfatases na espécie. Ainda, no sentido de explorar novas fontes 
promissoras para o isolamento de substâncias bioativas, este trabalho descreve o isolamento 
de micro-organismos endofíticos associados à espécie B. radicans. Foram isoladas 45 
linhagens de micro-organismos; dentre as quais foram selecionadas nove linhagens para 
obtenção de extratos e realização de triagens química e biológica.  A partir desta triagem 
inicial, foi realizado o estudo químico dos fungos Xylaria sp., Penicillium brevicompactum e 
Phomopsis longicolla. A partir da Xylaria sp. foram isoladas as seguintes substâncias: ácido 
2,5-diidroxibenzóico, 8-diidroxinaftol 1-O-α-glucopiranosídeo, 8-metóxi-3-metil-1-
isocromanona e ácido pilifórmico. O estudo químico de Penicillium brevicompactum resultou 
no isolamento das substâncias: ácido micofenólico, asperfenamato, brevianamida A, 
brevianamida C e brevianamida oxindol, substância inédita como produto natural. A partir de 
Phomopsis longicolla foi isolado o dicerandrol C. Este trabalho descreve ainda o potencial 
biológico de algumas destas substâncias isoladas. O estudo químico e biológico de micro-
organismos realizado no LQOAM estimulou a consolidação de uma colaboração com o Prof. 
Dr. Isidro C. Gonzalez, através da realização de um estágio de 12 meses no Laboratório 
Botrytis (Departamento de Química Orgânica, Universidade de Cádiz). Durante este período 
foi realizado o estudo químico do fitopatógeno Botrytis cinerea, visando o isolamento de 
novos metabólitos ou toxinas; além do estudo da biogênese destas substâncias, através de 
ensaios utilizando precursores isotopicamente marcados. 
 
Palavras-chave: 1. Algas marinhas. 2. Bostrychia radicans. 3. Fungos endofíticos. 4. Xylaria 

sp. 5. Phomopsis longicolla. 6. Penicillium brevicompactum. 7. Produtos naturais marinhos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 

Oliveira, Ana Lígia Leandrini de. Marine algae and microorganisms as source of bioactive 
compounds: chemistry and biology of Bostrychia radicans and endophytic fungi. 2013. 
182 f. Thesis. Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto - Universidade de São 
Paulo, Ribeirão Preto, 2013. 
 
The diversity of organisms from the marine environment is a significant source of structurally 
novel and biologically active substances, several of which have inspired the development of 
new classes of therapeutic agents. In this context, red macroalgae belonging to Bostrychia 
genus (Rhodomelaceae) were collected on beaches of the north coast of São Paulo State and 
have been studied chemically and biologically in the Laboratory of Organic Chemistry of the 
Marine Environment - (LQOAM - NPPNS) at FCFRP-USP, under Prof. Hosana M. Debonsi 
supervision. Algae Bostrychia radicans species showed cytotoxic, trypanocidal, 
antileishmanial and antimicrobial potential, besides a interesting chemical profile, evidenced 
by the isolation of new compounds in the literature. In this context, this work describes the 
sequential chemical study of B. radicans species, collected at the Rio Escuro Mangrove, 
Ubatuba-SP, as well as the biological potential of this species. Also, the phenolsulphatases 
enzyme activity was evaluated in this species. Still, in order to explore new promising sources 
for the isolation of bioactive substances, this study describes the isolation of endophytic 
microorganisms associated to B. radicans. In this way, 45 strains of microorganisms were 
isolated and nine strains were selected for extracts preparation; and subsequently chemical 
and biological screenings. Based on the biological screening and chemical profile analyses,  
the large-scale fermentation of the endophytic fungi Xylaria sp., Penicillium brevicompactum 

and Phomopsis longicolla was carried out. The chromatographic purification of the bioactive 
acethyl acetate extract from Xylaria sp. allowed the isolation of 2,5-dihydroxybenzoic acid, 8-
dihydroxynaphtol 1-O-α-glucopyranoside, 8-methoxy-3-methyl-1-isochromanone and 
piliformic acid.  Chemical studies of Penicillium brevicompactum resulted in the isolation of: 
mycophenolic acid, asperphenamate, brevianamide A, brevianamide C and brevianamide 
oxindole, isolated for the first time as a natural product. From Phomopsis longicolla was 
isolated dicerandrol C. This thesis also describes the potential biological of some of these 
isolated compounds. The chemical and biological studies of microorganisms achieved in 
LQOAM encouraged the consolidation of a collaboration work with Prof. Dr. Isidro C. 
Gonzalez, through the completion of a 12-month internship at the Laboratory Botrytis 
(Department of Organic Chemistry, University of Cádiz). During this period, was conducted 
the chemical study of plant pathogen Botrytis cinerea, aiming the isolation of new metabolites 
or toxins, in addition to studying the biogenesis of these substances, through experiments 
using isotopically labeled precursors. 
 
Key-words: 1. Marine algae. 2. Bostrychia radicans. 3. Endphytic fungi. 4. Xylaria sp. 5. 
Phomopsis longicolla. 6. Penicillium brevicompactum. 7. Marine natural products. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Introdução geral 



1.1. Produtos naturais como fonte de substâncias bioativas 

 Os primeiros registros do uso de produtos naturais pelo homem, na busca pelo alívio e 

cura de doenças, remetem às escrituras sagradas e a papiros egípcios. No documento 

conhecido como papiro de Ebers estão enumeradas, além de dezenas de doenças, um grande 

número de drogas de origem vegetal e animal. Este papiro, publicado por Georg Ebers, foi 

encontrado próximo à casa mortuária de Ramsés II e considera-se que seja pertencente à 

época da XVIII dinastia (PINTO et al., 2002).  

 Diversos autores consideram que o surgimento da fitoquímica ocorreu no ano de 1769, 

quando houve o isolamento do ácido tartárico a partir de uvas, realizado pelo químico sueco 

Carl Wilhelm Scheele (CORDELL, 2011). A obtenção da morfina, constituinte majoritário do 

ópio extraído dos bulbos da papoula (Papaver somniferum), por Friedrich Sertürner em 1805; 

também marcou o início da utilização de substâncias de origem natural na sua forma isolada e 

purificada (VIEGAS JR et al., 2006; LI & VEDERAS, 2009).    

No início do século passado, cerca de 80% de todos os medicamentos eram obtidos a 

partir de produtos naturais ou derivados. Dentre as classes terapêuticas atuais, 

aproximadamente 90% foram desenvolvidas a partir de um protótipo de origem natural 

(McCHESNEY et al., 2007). Como exemplos destas classes, podem ser mencionados: 

antibióticos (penicilina e tetraciclinas), antiparasitas (avermeticina), antimaláricos (quinina e 

artemisina), hipolipidêmicos (lovastatina), imunossupressores (ciclosporina) e antitumorais 

(taxol, vincristina e vimblastina). Estas substâncias, representadas na Figura 1, foram 

responsáveis por uma verdadeira revolução na história da medicina (LI & VEDERAS, 2009).  

A importância da natureza como fonte de novos fármacos nas últimas décadas foi 

evidenciada recentemente no artigo de revisão dos pesquisadores Newman e Cragg (2012). 

Esta publicação apresenta uma análise da origem e desenvolvimento de todas as novas 

substâncias químicas aprovadas para o uso terapêutico, no período compreendido entre 1981 e 

2010. Entre estes fármacos 66% tiveram sua origem relacionada direta ou indiretamente a 

metabólitos naturais (NEWMAN & CRAGG, 2012).   

Sendo assim, o desenvolvimento de agentes terapêuticos modernos constituídos por 

medicamentos com ações específicas sobre receptores, canais iônicos e enzimas; certamente 

não teria sido possível sem o aporte dos produtos naturais. 



 

Figura 1. Produtos naturais (incluindo sua origem) que revolucionaram a história da 

medicina. 

 

1.1.2. Produtos naturais marinhos 



A diversidade de organismos oriundos do ambiente marinho constitui uma fonte 

significativa de substâncias estruturalmente inéditas e biologicamente ativas, dentre as quais, 

diversas inspiraram o desenvolvimento de novas classes de agentes terapêuticos (Figura 02).  

Os produtos naturais marinhos, muitas vezes diferem fundamentalmente daqueles 

encontrados no ambiente terrestre, por apresentarem estruturas químicas incomuns, exibirem 

atividade biológica através de mecanismos de ação ainda não elucidados, ou apresentarem 

vias biossintéticas únicas, não descritas na literatura. Entretanto, a despeito deste potencial 

para o desenvolvimento de novos fármacos, os estudos químicos envolvendo organismos 

marinhos foram intensificados de forma sistemática a partir dos últimos 40 anos (COSTA-

LOTUFO et al, 2009; GERWICK & MOORE, 2012; de OLIVEIRA et al., 2012). 

A primeira descoberta de um produto natural de origem marinha foi no início da 

década de 50, quando foram isolados os nucleosídeos espongouridina e espongotimidina a 

partir da esponja Cryptotethya crypta (BERGMANN & BURKE, 1955). O estudo de 

análogos sintéticos destas substâncias levou ao desenvolvimento dos fármacos ARA-A ou 

Vidarabina® (antiviral) e ARA-C ou Citarabina® (anticâncer) (NEWMAN et al., 2000). No 

entanto, somente no final dos anos 70, após a identificação de grandes quantidades de 

prostaglandinas no octocoral Plexaura homomalla, o interesse por estes metabólitos 

converteu-se em investimento de indústrias farmacêuticas em laboratórios de pesquisa de 

produtos naturais marinhos (COSTA-LOTUFO et al, 2009).  

Em 2004, foi aprovado pelo FDA, o primeiro medicamento produzido diretamente a 

partir de um produto natural marinho, o peptídeo ziconotídeo, comercializado sob o nome de 

Prialt® e utilizado no tratamento de dores crônicas (MOLINSKI, 2009). Em 2007, foi 

aprovado o antitumoral Ecteinascidina 743, um alcalóide tetrahidroquinolínico isolado da 

ascídia Ecteinascidia turbinata, comercializado sob o nome de Yondelis® (MOLINSKI, 

2009).  

Além dos exemplos citados no parágrafo anterior, nos quais o fármaco mantém a 

estrutura original do metabólito isolado, atualmente existem cinco fármacos disponíveis no 

mercado que são produtos de síntese inspirados no esqueleto químico de produtos naturais 

marinhos. São estes: os antitumorais ARA-C, Mesilato de Eribulina e Brentuximab vedotina; 

o antiviral ARA-A; além de ésteres do ácido Omega-3, utilizados para o controle de 

triglicérides. Ainda, outras treze substâncias, derivadas direta ou indiretamente destes 

metabólitos secundários, encontram-se em fase clínica de avaliação, conforme descrito na 

Tabela 1 (GERWICK & MOORE, 2012). 

 



 

 

 

 

 

 

Figura 2. Exemplos de produtos
 

 

 

Exemplos de produtos naturais marinhos bioativos

 

naturais marinhos bioativos 



 

 

 

 

Tabela 1. Produtos naturais de origem marinha aprovados para o uso terapêutico e em fase de 
avaliação clínica (GERWICK & MOORE, 2012). 

 

Situação Substância 
Natural (PN) 
ou Derivado 

(D) 

Origem 
(organismo 
coletado) 

Origem 
biossintética 
(hipótese) 

Atividade 
farmacológica 

Aprovado 
pelo FDA 

Citarabina (ARA-C) D Esponja Bactéria Antitumoral 

Aprovado 
pelo FDA 

Vidarabina (ARA-A) D Esponja Bactéria Antiviral 

Aprovado 
pelo FDA 

Ziconotídeo PN Caracol Molusco Analgésico 

Aprovado 
pelo FDA 

Mesilato de Eribulina D Esponja Bactéria Antitumoral 

Aprovado 
pelo FDA 

Ésteres do ácido 
Omega-3 

D Peixe Microalga Triglicérides 

Aprovado 
pelo FDA 

Trabectedina PN Tunicado Bactéria Antitumoral 

Aprovado 
pelo FDA 

Brentuximab vedotina D Molusco Cianobactéria Antitumoral 

Fase III Aplidina PN Tunicado Bactéria Antitumoral 

Fase II DMXBA D Verme Verme? 
Cognição/ 

Esquizofrenia 

Fase II Plinabulina D Fungo Fungo Antitumoral 

Fase II Elisidepsina D Molusco Bactéria Antitumoral 

Fase II Zalypsis D Nudibrânquio Bactéria Antitumoral 

Fase II Glembatumumab 

vedotina 
D Molusco Cianobactéria Antitumoral 

Fase I Salinosporamida PN Bactéria Bactéria Antitumoral 

Fase I 
Análogo da 

Trabectedina 
D Tunicado Bactéria Antitumoral 

Fase I SGN-75 D Molusco Cianobactéria Antitumoral 

Fase I ASG-5ME D Molusco Cianobactéria Antitumoral 

Fase I Hemiasterlina D Esponja Bactéria Antitumoral 

Fase I Briostatina 1 PN Briozoário Bactéria Antitumoral 

Fase I Pseudopterosinas PN Soft coral Bactéria? Antitumoral 

 

 



A pesquisa de produtos naturais marinhos no Brasil teve início na década de 60.  A 

primeira publicação relatando o isolamento de uma substância química a partir de um 

organismo marinho proveniente da costa brasileira foi em 1963, pelo Professor Bernard 

Tursch da Universidade Livre de Bruxelas (Bélgica). O Prof. Tursch foi responsável pelo 

isolamento do colesterol, a partir da espécie Echinometra lucunter, e realizou este trabalho 

como pesquisador visitante no Núcleo de Pesquisas de Produtos Naturais da Faculdade de 

Farmácia da Universidade Federal do Rio de Janeiro (BERLINCK et al., 2004).  

Em contrapartida, o primeiro estudo químico de micro-organismos marinhos 

realizado no país é mais recente e data do ano 2000. Este trabalho foi desenvolvido pelo grupo 

de pesquisa do Prof. Roberto G. S. Berlinck e descreve o isolamento da lactona N-acetil-γ-

hidroxivalina a partir do actinomiceto Streptomyces cebimarensis; sendo que esta espécie 

ainda não havia sido descrita na literatura (BERLINCK et al., 2004). 

Atualmente existem 23 grupos de pesquisa no país (registrados no diretório de 

grupos de pesquisa do CNPq, em 2013) que se dedicam a estudos químicos e biológicos de 

organismos provenientes do ambiente marinho. Entretanto, em se tratando do potencial 

químico e biológico dos organismos coletados ao longo do extenso litoral brasileiro, ainda 

existe uma escassez relativa de informações documentadas em artigos científicos. Por 

conseguinte, este intrigante potencial tem sido alvo de estudos por muitos pesquisadores, o 

que tem impulsionado o crescimento desta linha de pesquisa no país (PINTO et al., 2002, 

BERLINCK et al., 2004). 

 

1.1.3. Micro-organismos marinhos 

No decorrer das últimas décadas, centenas de metabólitos foram descritos e os 

produtos naturais marinhos tornaram-se uma subdisciplina bem estabelecida no contexto mais 

amplo da química de produtos naturais. Desta forma, alguns grupos de organismos marinhos 

tiveram seus constituintes majoritários caracterizados, o que culminou também na facilidade e 

assiduidade quanto ao reisolamento de substâncias já descritas (FAULKNER, 2002; 

GERWICK & MOORE, 2012). 

Sendo assim, a atenção de diversos pesquisadores foi voltada para organismos cada 

vez menores e de acesso dificultado, que anteriormente haviam sido excluídos das coletas e 

dos trabalhos de investigação (KUSARI & SPITELLER, 2011). Dentre estes estão as 

cianobactérias marinhas, fungos marinhos e diversos outros grupos de eubactérias marinhas 

(GERWICK & MOORE, 2012). 



A ênfase dada pelos pesquisadores aos micro-organismos pertencentes a este 

ambiente resultou no conhecimento de uma nova química de produtos naturais. Estes estudos 

também permitiram a formulação da hipótese de que a produção de muitas substâncias 

(anteriormente atribuída aos macro-organismos coletados) ocorria de fato a partir do 

metabolismo secundário de micro-organismos simbiontes (PIEL, 2009). De acordo com esta 

hipótese, e conforme descrito na Tabela 1; existe a suspeita de que dentre os fármacos obtidos 

de produtos naturais marinhos aprovados para o uso terapêutico ou em fase clínica de 

avaliação para entrarem no mercado farmacêutico, 90% tenham a sua origem relacionada a 

micro-organismos simbiontes (GERWICK & MOORE, 2012). 

O termo simbiose é utilizado usualmente para descrever dois conceitos biológicos 

distintitos. A definição original de Anton de Bary (1879) estabelece que a simbiose seja uma 

associação física próxima entre dois organismos pertencentes a espécies diferentes. 

Entretanto, outros autores estabeleceram posteriormente que este termo se aplica 

exclusivamente quando há benefício mútuo entre as espécies (PIEL, 2009).   

Grande parte dos químicos de produtos naturais adota a definição de Bary e utiliza o 

termo “mutualismo” para tratar das relações simbióticas benéficas (PIEL, 2009). De forma 

geral, nestas associações mutualísticas o macro-organismo oferece proteção e nutrientes ao 

micro-organismo, que por sua vez produz metabólitos bioativos capazes de aumentar a 

competitividade do macro-organismo em ambientes com intenso estresse biótico e abiótico, 

como é o caso do ambiente marinho (GUNATILAKA, 2006).  

A diversidade química dos metabólitos secundários produzidos por micro-

organismos marinhos é muito ampla e deve ser reconhecida como uma fonte expressiva de 

substâncias bioativas (NEWMAN & CRAGG, 2012). Somente no ano de 2010, foram 

descritas na literatura mais de 300 substâncias isoladas a partir de micro-organismos que se 

encontram neste ambiente. Dentre estas publicações estão diversas descrições de novas 

estruturas químicas, atividade biológica relevante e importantes estudos biossintéticos 

(BLUNT et al., 2012; HILL, 2012).  

Ainda, aliada à exploração da microbiota marinha como fonte de substâncias 

bioativas ocorreram avanços em diversas abordagens e estratégias na interface entre a química 

de produtos naturais e a biologia molecular moderna. Atualmente, a ciência é capaz de 

responder questões acerca da capacidade biossintética dos organismos marinhos, do papel 

sintético da microbiota na química de produtos naturais de invertebrados marinhos e da 

bioengenharia de fármacos marinhos (LANE & MOORE, 2011; GERWICK & MOORE, 

2012). 



 

1.2. Química e biologia da macroalga marinha Bostrychia radicans e fungos endofíticos 

associados a esta espécie 

 Diante do contexto exposto anteriormente e tendo em vista o potencial de macro e 

micro-organismos marinhos para isolamento de substâncias bioativas; o presente trabalho 

apresenta o estudo químico e biológico da macroalga vermelha Bostrychia radicans 

(Rhodomelaceae) e de fungos endofíticos associados a esta espécie.  

 Além disso, o presente trabalho aborda o estudo biossintético do fungo fitopatogênico 

Botrytis cinerea, realizado na Universidade de Cádiz (Espanha) com o intuito de evidenciar a 

importância da interação entre estudos químicos, biossintéticos e a biologia molecular 

moderna, no contexto da química de produtos naturais.    

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Capítulo I 

Estudo químico e biológico da macroalga marinha Bostrychia radicans 

(Rhodomelaceae) 

 



2.1. Introdução 

2.1.1. Algas marinhas 

 As algas marinhas têm sido usadas para fins terapêuticos a mais de 2000 anos, com 

registros de seu emprego na medicina tradicional chinesa que datam de 200 a.C.. Além disso, 

as algas marinhas foram amplamente utilizadas no Antigo Egito e na medicina Ayurvedica 

(FOLMER et al., 2010). Sendo assim, as algas, além de espécies denominadas de forma 

genérica como “gramas marinhas”, estão entre os primeiros organismos marinhos a serem 

investigados por químicos de produtos naturais, na procura por substâncias bioativas com 

potencial para o desenvolvimento de novos fármacos (FENICAL & PAUL, 1984; FOLMER 

et al., 2010). 

 De forma geral, as algas marinhas possuem hábitos bentônicos, embora existam 

espécies capazes de sobreviver flutuando na água; como alguns exemplares do gênero 

Sargassum (PEREIRA & SOARES-GOMES, 2002). As algas bentônicas são especialmente 

influenciadas por diversos fatores biológicos e ambientais, tais como: herbivoria, competição, 

luz, temperatura, salinidade, períodos de imersão e submersão e disponibilidade de nutrientes. 

Variações destes parâmetros podem influenciar no crescimento e distribuição espacial das 

macroalgas, podendo afetar também a susceptibilidade a herbívoros pela alteração de 

nutrientes ou concentração de metabólitos bioativos (McCLINTOCK & BAKER, 2001). 

 A evolução de algas marinhas neste ambiente de intenso estresse biótico e abiótico 

resultou na biossíntese de substâncias que apresentam uma alta diversidade química 

estrutural, além de importantes funções ecológicas. Diversos metabólitos são conhecidos pela 

capacidade de inibir a herbivoria, outros possuem função reprodutiva ou mesmo de proteção 

contra a radiação ultravioleta. Ainda, muitas destas substâncias possuem aplicação na saúde e 

nutrição humana (McCLINTOCK & BAKER, 2001; CARDOZO et al., 2007).    

 Dentre os metabólitos secundários bioativos isolados a partir de algas marinhas 

destacam-se: sesquiterpenos, policetídeos, esteróis, terpenóides, ácidos graxos, carotenóides, 

polissacarídeos, aminoácidos, peptídeos e proteínas (BHAKUNI & RAWAT, 2005; 

CARDOZO et al., 2007; OLIVEIRA et al., 2012).    

As macroalgas estão taxonomicamente organizadas em três divisões: Chlorophyta 

(algas verdes, 13% marinhas), Phaeophyta (algas pardas, 99% marinhas) e Rhodophyta (algas 

vermelhas, 98% marinhas) (McCLINTOCK & BAKER, 2001).  

Uma vez que apenas uma pequena porcentagem das algas verdes pertence ao ambiente 

marinho, quando comparada às demais divisões, o filo Chlorophyta torna-se o menos 

representativo na química de produtos naturais deste ambiente. Os isoprenóides constituem a 



principal classe de metabólitos secundários produzidos por estas algas. Dentre outros 

metabólitos isolados incluem: carboidratos, acetogeninas e derivados do ácido chiquímico 

(McCLINTOCK & BAKER, 2001; OLIVEIRA et al., 2012).  

Considera-se que o depsipeptídeo kahalalido F seja o metabólito secundário mais 

notável já isolado de uma alga verde. Inicialmente, esta substância foi obtida a partir do 

molusco herbívoro Elysia rufescens. No entanto, hoje, a verdadeira origem do metabólito é 

atribuída à clorofícea Bryopsis sp., que representa o principal alimento da dieta deste 

herbívoro (FOLMER et al., 2010). Desenvolvida pela indústria farmacêutica PharmaMar, esta 

substância alcançou a fase clínica II de desenvolvimento, após haver apresentado atividade 

antitumoral significativa e um bom índice terapêutico (JANMAAT et al., 2005).   

Outras substâncias isoladas a partir de algas verdes apresentam atividade antitumoral 

promissora, tais como o diterpeno halimedatrial obtido de Udotea flabellum e Halimeda sp., 

além do bromofenol isorawsonol de Avrainvillea rawsonii (FOLMER et al., 2010). 

As algas pardas são quase exclusivamente marinhas e os principais produtos de seu 

metabolismo secundário são derivados do isopreno.  Além de diterpenos de estrutura 

complexa produzidos pelas feofíceas, estão relatados na literatura: compostos voláteis, 

fucoidanos, florotaninos e fucoxantinas. Estas substâncias estão relacionadas às atividades 

antioxidante, antimicrobiana, antiviral e anticâncer (FOLMER et al., 2010; OLIVEIRA et al., 

2012).  

Os principais compostos voláteis de algas pardas consistem em hidrocarbonetos de 

cadeia curta (C8 ou C11), cíclicos ou acíclicos. Estas substâncias (como por exemplo, o 

dictioteno) desempenham função de feromônios na reprodução sexuada, enquanto seus 

produtos de decomposição são usados como defesa química pelas algas (McCLINTOCK & 

BAKER, 2001; RUI & BOLAND, 2010). 

Os fucoidanos são polissacarídeos sulfatados que exibem atividade antiviral frente a 

diferentes vírus, tais como HIV, herpes simplex (HSV-1 e HSV-2) e citomegalovírus. Há 

poucos anos, foi isolada uma substância da classe dos fucoidanos, a partir da alga parda 

Cladosiphon okamuranus; que demonstrou forte atividade frente ao vírus da dengue tipo II 

(WIJESEKARA et al., 2011).  

Além disso, alguns metabólitos secundários de feofíceas são amplamente conhecidos 

por suas aplicações no desenvolvimento de produtos cosmecêuticos. Dentre estes estão 

alginatos, florotaninos e fucoxantinas (WIJESINGHE & JEON, 2011). 

As algas vermelhas são assim chamadas pela presença do pigmento ficoeritrina, a 

principal característica do filo Rhodophyta. Estas algas são produtoras prolíficas de 



substâncias halogenadas com diferentes esqueletos químicos, tais como terpenos, 

policetídeos, fenóis e hidrocarbonetos voláteis (CABRITA et al., 2010). As algas vermelhas 

ainda produzem grande quantidade de polissacarídeos sulfatados e derivados do ácido 

chiquímico e ácidos nucleicos (WIJESEKARA et al., 2011; GÜVEN et al., 2010). 

 Diversas atividades biológicas estão relacionadas aos produtos do metabolismo 

secundário de algas vermelhas. O extrato aquoso de Digenea simplex foi usado como 

vermífugo durante séculos na medicina tradicional de países asiáticos. Estudos químicos 

posteriores resultaram no isolamento do ácido caínico, considerado o principal metabólito 

ativo deste extrato. Este aminoácido tem recebido grande atenção uma vez que lhe foram 

atribuídas propriedades neuroativas, culminando em sua utilização como reagente padrão em 

estudos de distúrbios neurofisiológicos, como Alzheimer, Parkinson e epilepsia (SAKAI et 

al., 2005; SMIT, 2004). 

 Em contrapartida, a despeito do uso medicinal, os primeiros estudos químicos de algas 

foram focados no isolamento de substâncias halogenadas. Neste contexto, o monoterpeno 

halogenado halomona foi isolado a partir da alga vermelha Portieria hornemanni (FULLER 

et al., 1992). Esta substância exibiu atividade frente a diferentes células tumorais e foi 

considerada como um dos metabólitos mais promissores já isolados de uma alga marinha. 

Entretanto, seu desenvolvimento como fármaco anticâncer foi interrompido devido a sua 

baixa solubilidade e difícil obtenção (ADRIANASOLO et al., 2006). 

 Outra substância halogenada bioativa isolada de algas vermelhas é o diterpeno 

laurenditerpenol.  Esta substância foi obtida a partir do extrato lipídico de Laurencia intricata 

e representa o primeiro produto natural marinho capaz de inibir o fator de transcrição 

induzível por hipóxia; que despontou há alguns anos como um importante alvo molecular 

específico de tumores (CHITTIBOYINA ET AL., 2007; JUNG & IM, 2008; NAGLE & 

ZHOU, 2009). O gênero Laurencia é o mais estudado da família Rhodomelaceae. Deste 

gênero foram descritas várias substâncias com atividade biológica significativa, como o 

diterpeno citotóxico brasilenol e a acetogenina antibacteriana e citotóxica laurencina, por 

exemplo. 

 A Figura 3 ilustra os metabólitos secundários bioativos oriundos de algas marinhas, 

mencionados anteriormente. 

 



Figura 3. Metabólitos secundários bioativos oriundos de algas marinhas

 

 

 

2.1.2. O gênero Bostrychia e a espécie

 Dentre as algas pertencentes ao filo 

em uma das mais importantes.

Bostrychia, Acantophora, Laurencia

Chondria, Dasyclonium, Lenormandia

 

Metabólitos secundários bioativos oriundos de algas marinhas

e a espécie B. radicans 

Dentre as algas pertencentes ao filo Rhodophyta, a família Rhodomelaceae consiste 

em uma das mais importantes. Desta família destacam-se os seguintes gêneros: 

Laurencia, Bryothamnion, Herposyphonia, Odonthalia

Lenormandia, Osmundaria, Bryocladia, Halopytis

 

Metabólitos secundários bioativos oriundos de algas marinhas 

Rhodophyta, a família Rhodomelaceae consiste 

se os seguintes gêneros: Polysiphonia, 

Odonthalia, Digenea, 

Halopytis, Vidalia, 



Rhodomela, Amansia e Alsidium (DUARTE et al., 2002). Várias espécies da família 

Rhodomelaceae já foram objeto de investigação química, resultando em uma infinidade de 

estruturas inéditas isoladas, muitas biologicamente ativas, documentadas em artigos 

científicos (FUJII et al., 2011; BLUNT, 2011). 

O gênero Bostrychia (Rhodomelaceae, Ceramiales) é amplamente distribuído nos 

ambientes de clima tropical e temperado ao redor do mundo todo. As macroalgas vermelhas 

deste gênero são frequentemente encontradas em sistemas estuários associadas a manguezais 

ou vegetações pantanosas salinas (ZUCARELLO & WEST, 2003). Este gênero tem sido 

estudado extensivamente em termos de sua fisiologia, especialmente no que se refere a sua 

tolerância à variação de salinidade e à sua biogeografia (ZUCARELLO & WEST, 2003). 

No entanto, os estudos químicos publicados relativos ao gênero são bastante restritos e 

até o ano de 2007 limitavam-se, em sua maioria, a trabalhos relacionados ao metabolismo 

primário. Estes estudos limitavam-se ao isolamento de carboidratos de baixo peso molecular e 

polissacarídeos sulfatados; além da investigação visando à busca por determinados 

aminoácidos (tipo micosporinas) dentre as espécies do gênero (DUARTE et al., 2001; 

DUARTE et al., 2002; KARSTEN et al., 2007; NOSEDA et al., 1999). Neste aspecto, o grupo 

de pesquisas da Profa. Dra. Hosana Maria Debonsi, do Laboratório de Química Orgânica do 

Ambiente Marinho - NPPNS da Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto 

(LQOAM-NPPNS, FCFRP-USP), têm contribuído com o avanço de informações científicas 

relativas ao metabolismo secundário de espécies do gênero Bostrychia (de FELICIO et al., 

2008; de FELICIO et al., 2010; OLIVEIRA, 2009; OLIVEIRA et al., 2009; OLIVEIRA et al., 

2012). 

A investigação química da espécie Bostrychia tenella, resultou no isolamento de duas 

substâncias aromáticas: a substância inédita 4-(hidroximetil)-benzenossulfonato de potássio 

(representada na Figura 5), bem como do álcool 1- metoxifeniletílico, descrito previamente 

como um produto de síntese (FELÍCIO et al., 2008). Ainda, foram estabelecidos os 

constituintes químicos de frações apolares, da mesma espécie, através de análises por CG-

EM. Estas frações demonstraram potencial biológico frente aos parasitas Leishmania 

amazonensis e Trypanosoma cruzi e frente aos fungos Cladosporium cladosporioides e 

Cladosporium sphaerospermum (de FELICIO et al., 2008; de FELICIO et al., 2010). 

O estabelecimento do perfil químico dos constituintes voláteis, obtidos por 

microextração em fase sólida, realizado via CG-EM permitiu a identificação de 

aproximadamente setenta substâncias em espécies do gênero Bostrychia, dentre estas B. 

tenella, B. calliptera, incluindo ainda espécimes de B. radicans coletados em ambientes 



bastante distintos, como manguezal e costões rochosos. Este estudo, empregando exemplares 

de B. radicans oriundos de variados habitat, demonstrou que a produção de metabólitos pode 

ser influenciada por variações ambientais (OLIVEIRA et al., 2009). Em contrapartida, as 

análises comparativas dos constituintes apolares (CG-EM) e polares (CLAE) dos extratos 

obtidos de espécimes provenientes de costões rochosos e manguezal, não revelaram 

diferenças significativas quanto à composição química destes constituintes na espécie em 

estudo (OLIVEIRA, 2009).  

A espécie Bostrychia radicans (Figura 4) é uma das espécies mais difundidas do 

gênero (ZUCARELLO & WEST, 2006). As algas vermelhas desta espécie integram a flora 

litorânea do Estado de São Paulo e como mencionado anteriormente, habitam diferentes 

regiões com características peculiares, tais como costões rochosos e manguezais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Exemplares de Bostrychia radicans crescendo sobre árvores do manguezal do Rio 
Escuro em Ubatuba, São Paulo (foto tirada por Júlio Avanzo, IBOT-SP, durante coleta do 

grupo do LQOAM em 2008). 
 

 

 

O estudo químico da espécie B. radicans, realizado no LQOAM, conduziu ao 

isolamento das substâncias N,4-diidroxi-N-(2’-hidroxietil)-benzamida e N,4-diidroxi-N-(2’-

hidroxietil)-benzenoacetamida (Figura 5), que até o presente momento são consideradas 

inéditas na literatura. Neste trabalho, também foram isoladas e/ou identificadas 18 substâncias 

já descritas na literatura, dentre elas o colesterol, esqualeno, neofitadieno, 4-

hidroxibenzaldeído, hidroquinona, 4-metoximetilfenol e ácido 4-hidroxibenzenoacético 

(OLIVEIRA, 2012). 



 

  

  

 

 

  

  

 

Figura 5. Substâncias inéditas isoladas de espécies do gênero Bostrychia 

 

Ainda, por meio da avaliação das atividades biológicas de extratos e frações da alga 

marinha B. radicans foi possível observar que esta espécie produz substâncias com potencial 

antitumoral, tripanocida e antifúngico. A fração hexânica do extrato diclorometano: metanol 

(2:1) de B. radicans apresentou potencial de inibição de células tumorais da linhagem HL-60 

(leucemia, 104,5 + 0,15 %) semelhante ao do controle positivo, a doxorubicina (104,5 + 0,22 

%). Frações apolares provenientes das algas desta espécie apresentaram forte atividade de 

inibição do crescimento dos fungos fitopatogênicos Cladosporium cladosporioides e C. 

sphaerospermum. Os extratos obtidos destas algas também exibiram uma potente atividade 

tripanocida e leishmanicida, com valores superiores aqueles demonstrados pelos próprios 

controles positivos (Trypanosoma cruzi: violeta de genciana IC50 = 31,0 µg/mL, Fração 

diclorometânica IC50 = 5,7 µg/mL e Leishmania amazonensis: anfotericina B (IC50 = 304,0 

µg/mL), Fração diclorometânica IC50 = 0,6 µg/mL e Fração hexânica IC50 = 7,9 µg/mL) (de 

OLIVEIRA, 2009). 

Diante desta excelente versatilidade quanto ao potencial biológico exibido por este 

gênero, optou-se por continuar o estudo químico da espécie Bostrychia radicans, no intuito de 

atribuir e estabelecer esta potencialidade às substâncias produzidas por este organismo. 
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3. Capítulo II 

Estudo químico e biológico de micro-organismos endofíticos associados à 

macroalga marinha Bostrychia radicans (Rhodomelaceae) 

 



3.1. Introdução 

3.1.1. Fungos como fonte de produtos naturais bioativos 

Os fungos são responsáveis pela produção de uma grande variedade de metabólitos 

bioativos; tendo sido utilizados com aplicação terapêutica, na Ásia e na África, desde tempos 

remotos (MOLITORIS, 2002). Muitos destes metabólitos desempenharam um importante 

papel na medicina moderna, revolucionando o tratamento de sérias enfermidades; como por 

exemplo, o antibiótico penicilina que representou um grande marco no tratamento das 

infecções bacterianas (BOHILIN et al., 2010; GUIMARÃES et al., 2010).  

Atualmente, estes organismos ainda representam uma fonte significativa de novos 

fármacos (OSMANOVA et al., 2010). Dentre os medicamentos utilizados no tratamento de 

doenças infectocontagiosas, destacam-se os antibióticos β-lactâmicos também da classe da 

penicilina e cefalosporina. Outros exemplos incluem a mevinolina (Mevacor®, ou 

lovastatina), medicamento utilizado para a redução do colesterol, bleomicinas, daunorubicinas 

e alcalóides de ergot. Estes micro-organismos ainda destacam-se como produtores de 

agroquímicos naturais, entre estes as destruxinas (inseticidas) e estrobilurinas (fungicidas), 

além de várias fitotoxinas (herbicidas) (PINTO et al., 2002; PUPO et al., 2007). 

Não obstante, esta classe de micro-organismos é também responsável pela produção 

de substâncias altamente tóxicas para mamíferos, conhecidas como micotoxinas, algumas 

consideradas como potenciais carcinogênicos. Entre as micotoxinas incluem-se aflatoxinas, 

ocratoxinas, citreoviridinas, tricotecenos e fumonisinas, além de uma variedade de derivados 

indólicos (PINTO et al., 2002).  

Os estudos mais recentes nesta área abordam aspectos da biossíntese destes 

metabólitos, visando compreender os complexos mecanismos regulatórios que controlam a 

expressão de genes biossintéticos (BONHERT et al., 2010). Ainda, estes trabalhos buscam 

aplicar de forma mais efetiva o impacto da proteômica e transcriptômica no conhecimento do 

metabolismo secundário dos fungos (BONHERT et al., 2010).  Outra abordagem, amplamente 

difundida é a aplicação industrial das enzimas destes micro-organismos em processos 

biotecnológicos, bem como catalisadores na biotransformação de moléculas de baixo peso 

molecular (BORGES et al., 2009). 

 

 

 

 

 



3.1.2. Fungos endofíticos 

O termo endófito define micro-organismos (fungos ou bactérias) que colonizam o 

interior de tecidos vegetais saudáveis (ao menos em parte de seu ciclo de vida) sem causar 

qualquer sintoma, numa relação que pode variar de fitopatogênese latente a simbiose 

mutualística (TAN; ZOU, 2001; GUNATILAKA, 2006). O primeiro relato da ocorrência de 

endófitos data de 1904, entretanto apenas recentemente foi descoberta a importância 

ecológica destes micro-organismos através da produção metabólitos secundários 

estruturalmente diversos e biologicamente ativos (GUNATILAKA, 2006). 

Alguns autores sugerem que a interação entre o fungo endofítico e a planta seja 

resultante de processos evolutivos planta-patógeno. Existe ainda, a hipótese de que haja um 

equilíbrio entre o potencial de virulência do fungo e a defesa da planta. Neste caso, se o 

equilíbrio é perturbado, pode ocorrer uma diminuição da defesa da planta ou o aumento da 

virulência do micro-organismo, resultando no desenvolvimento de uma enfermidade na planta 

(SCHULZ et al., 2002; SCHULZ e BOYLE, 2005; BORGES et al., 2009). Neste tipo de 

associação mutualística, a planta oferece proteção e nutrientes ao endófito, que por sua vez 

produz metabólitos bioativos capazes de aumentar a competitividade da planta em ambientes 

com intenso estresse biótico e abiótico (GUNATILAKA, 2006).  

A função que estes metabólitos secundários exercem na natureza pode representar 

aplicações na agricultura, medicina e indústria (STROBEL, 2002). Um estudo realizado com 

micro-organismos endofíticos e de solo resultou no isolamento de, respectivamente, 51% e 

38% de substâncias estruturalmente inéditas. Ainda, 80% dos extratos provenientes de micro-

organismos endofíticos demonstraram-se biologicamente ativos, enquanto 64% daqueles 

oriundos de micro-organismos de solo exibiram atividade; evidenciando assim o potencial dos 

endófitos (SCHULZ et al., 2002). 

A diversidade química dos metabólitos secundários produzidos por estes micro-

organismos é muito ampla e inclui policetídeos, derivados do ácido chiquímico, terpenos, 

esteróis e peptídeos (BORGES et al., 2009). O interesse crescente de químicos de produtos 

naturais por estas substâncias reflete-se no aumento do número de publicações relacionadas 

ao tema nos últimos anos. Entre os anos de 2008-2009 foram publicados 113 artigos acerca do 

metabolismo secundários de fungos endofíticos; entre 2006-2007: 69 artigos; em 2004-2005: 

36; em 2003-2002: 14 e em 2000-2001: 18 artigos (ALY et al., 2010). Tan e Zou (2001) 

relataram em um artigo de revisão, a existência de 138 substâncias isoladas de endófitos, 

caracterizadas até o ano 2000. Entre os anos de 2001 e 2006, Gunatilaka relatou o isolamento 

de outras 184 substâncias, das quais 96 eram inéditas (GUNATILAKA, 2006). 



Na literatura estão descritos diversos protocolos utilizados para o isolamento de 

fungos endofíticos (BACON & WHITE, 1996; SCHULZ et al., 1994; BILLS, 1996; ZHANG 

et al., 2006; KJER et al., 2010).  Há informações práticas detalhadas para o isolamento destes 

micro-organismos a partir de diferentes substratos, incluindo as técnicas usadas, agentes para 

a desinfecção e meios de cultivo; no entanto não existe uma padronização de métodos. 

Geralmente, a superfície do material é esterilizada através do tratamento com um forte agente 

oxidante ou um desinfetante geral por um determinado período de tempo, seguida do enxague 

em água estéril (ZHANG et al., 2006). 

Soluções de hipoclorito de sódio diluído em água (em concentrações que variam de 2 a 

10%) consistem no esterilizante de superfície mais frequentemente utilizado. Os agentes 

oxidantes mais usados incluem 3% H2O2 e 2% KMnO4. Soluções de etanol (70-95%) também 

são amplamente usadas (ZHANG et al., 2006). Recentemente foi publicado no periódico 

Nature Protocols (KJER et al., 2010) um método para o isolamento e cultivo de fungos 

endofíticos associados a diferentes organismos marinhos (esponjas, algas e plantas de 

manguezais). Neste protocolo, a etapa de esterilização da superfície é realizada através da 

submersão do material em etanol 70% por 60-120 segundos e é considerada uma etapa crítica 

que exige cautela, uma vez que se o tratamento não for feito por tempo suficiente, a 

esterilização pode ser incompleta. Por outro lado, se o período de submersão for excessivo, 

pode ocorrer a morte dos micro-organismos (KJER et al., 2010).     

 

3.1.3. Fungos endofíticos obtidos a partir de algas marinhas 

 Existem na literatura diversos relatos acerca da associação entre algas e fungos 

(ZUCCARO e MITCHELL, 2005). Entretanto, o estudo químico de fungos endofíticos 

associados às algas marinhas é relativamente recente, sendo que as primeiras publicações 

datam de aproximadamente 10 anos (OLIVEIRA et al., 2012). 

 Dentre os estudos químicos e biológicos de fungos endofíticos associados a algas 

pardas, destacam-se as atividades antifúngica e antioxidante de derivados do naftaleno e 

pirona (ZHANG et al., 2010; ZHANG et al., 2007a, b), macrolídeos que exibem atividade 

antibiótica promissora (HOLLEr et al., 2000; YANG et al., 2006), os derivados 

benzodiazepínicos com propriedade antioxidante (CUI et al., 2009) e a diversidade estrutural 

de derivados do benzofurano e lactonas bicíclicas (ABDEL-LATTEF et al., 2003; 

OSTERHAGE et al., 2002a). Neste contexto, os principais gêneros de feófitas estudados são 

Fucus e Sargassum.  



Com relação às algas verdes, estão descritos fungos endofíticos isolados a partir de 

espécies dos gêneros: Ulva, Enteromorpha, Codium, Blidingia e Valonia. Dentre os 

metabólitos secundários obtidos destes micro-organismos estão: sesquiterpenos, substâncias 

aromáticas, além de compostos tricíclicos derivados da citrinina. As substâncias isoladas 

foram relacionadas às atividades antimicrobiana, antiparasitária e citotóxica (ELSEBAI et al., 

2010; ZHU et al., 2009; EL-BEIH et al., 2007; OSTERHAGE et al., 2000; ALMEIDA et al., 

2010; GAMAL-ELDEN et al., 2009). 

A partir de fungos endofíticos associados a algas vermelhas destacam-se os 

macrolídeos do tipo curvularina que exibem propriedades antimicrobianas e algicidas (DAI et 

al., 2011), diversas classes de terpenos com atividade antimicrobiana (QIAO et al., 2010; 

GAO et al., 2011a; GAO et al., 2011b), substâncias polioxigenadas antifúngicas, além de 

esteróis e policetídeos citotóxicos (GAO et al., 2011b; GAO et al., 2011c; WANG et al., 

2006). A Tabela 6 lista as substâncias inéditas isoladas a partir de fungos endofíticos 

associados a algas marinhas do filo Rhodophyta e ilustra esta diversidade química. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 6. Metabólitos estruturalmente inéditos isolados a partir de fungos endofíticos 
associados a algas marinhas do filo Rhodophyta. 
 

Alga marinha/ 

Fungo associado 
Substâncias inéditas isoladas 

 

 

 

Corallina officinalis/ 

Aspergillus flavus 

 

(Qiao et al., 2011) 
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Gracilaria folifera/ 

Curvularia sp. 
 
(Dai et al., 2011) 
 
 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Liagora viscida/ 

Drechslera dematioidea 

 

(Osterhage et al., 2002) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

Kappaphycus alvarezii/ 

Mycelium sterilium 

 

(Tarman et al., 2011) 
 

 

 

   
 
 
 
 

 

 

 

Heterosiphonia 

japonica/ 

Aspergillus oryzae 

 

(Qiao et al., 2010) 
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   Continuação 

 

 

 

 

 

 

Laurencia sp./ 
Penicillium 

chrysogenum 

 

(Gao et al., 2011a,b,c) 
 

 

 

 

 

 

   

 

Laurencia similis/ 

Exophalia oligosperma 

 

(Li et al., 2011) 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

Plocamium sp./ 
Acremonium sp. 
 
(Pontius et al., 2008a) 
 
 

 

   

 

Polyshiponia urceolata/ 

Chaetomium globosum 

 

(Wang et al., 2006) 
 

 

 

   

 

Diante do que foi exposto, pode-se inferir que o estudo químico e biológico de 

micro-organismos endofíticos marinhos constitui uma importante ferramenta na busca por 

novas substâncias bioativas. 
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4.Capítulo III 

Avaliação do potencial de atividade biológica das substâncias: ácido 

micofenólico e dicerandrol C 



4.1. Avaliação da fotoestabilidade e fototoxicidade de extratos e substâncias isoladas de 

algas vermelhas do gênero Bostrychia e fungos endofíticos associados 

 

Pesquisadora responsável: Profa. Dra. Lorena Rigo Gaspar Cordeiro (FCFRP-USP) 

Alunos responsáveis pela execução do trabalho: Bianca Bueno Fontanezi e Lara Cristina Dias 

 

A obtenção de uma proteção efetiva, ampla e segura contra os danos provocados pela 

radiação ultravioleta (UV) tem sido bastante almejada pela população sendo, ainda, alvo de 

grande número de pesquisas realizadas mundialmente. Um fator muito importante a ser 

considerado ao se elaborar um fotoprotetor efetivo é a fotoestabilidade, ou seja, os 

fotoprotetores devem conter uma associação de filtros solares fotoestável que proteja a pele 

contra as radiações UVA e UVB durante todo o período de exposição. 

Apesar dos formuladores contarem com um grande número de filtros solares UVB, há 

poucos filtros solares UVA disponíveis no mercado. Sendo assim, há um grande esforço, 

tanto da comunidade científica acadêmica quanto de centros de Pesquisa & Desenvolvimento 

de grandes empresas, no sentido de buscar novos filtros solares que possuam um amplo 

espectro de ação, tanto no UVA quanto no UVB, bem como de novas matérias-primas que 

aumentem a fotoestabilidade dos filtros solares.  

Neste contexto, substâncias naturais de origem marinha vêm sendo bastante utilizadas 

em formulações fotoprotetoras por apresentarem ação antioxidante e de filtro biológico. 

Entretanto alguns metabólitos apresentam estabilidade limitada e há pouca informação sobre a 

segurança do uso dessas substâncias, uma vez que ao mesmo tempo em que elas podem se 

comportar como antioxidantes, elas podem também apresentar atividade pró-oxidante e risco 

à saúde do consumidor. 

Diante do exposto, extratos e frações obtidos a partir da alga marinha vermelha 

Bostrychia radicans, e dos fungos endofíticos Phomopsis longicolla e Penicillium 

brevicompactum, foram submetidos à avaliação do espectro de absorção ultravioleta. Após a 

análise do espectro de varredura, foram selecionados os extratos, frações e substâncias 

isoladas que melhor apresentaram uma ampla absorção no UVA/UVB, e posteriormente, estas 

foram submetidas ao teste de fotoestabilidade por espectroscopia no UV.  

As amostras fotoestáveis foram submetidas a ensaios de fototoxicidade. Estes 

experimentos foram realizados em cultura de fibroblastos através da avaliação da viabilidade 

celular, por meio da determinação da captação do corante vital vermelho neutro.  

  



 

4.2. Ensaios de Indução de Apoptose 

Pesquisadora responsável: Profa. Dra. Fabíola Attié de Castro (FCFRP-USP) 

Equipe responsável pela execução do trabalho: Dra. Raquel Tognon Ribeiro, Sandra Mara 

Burin e Luciana Ambrósio  

 

  Esses experimentos foram realizados com o intuito de avaliar se a substância 

Dicerandrol C seria capaz de induzir a apoptose nas linhagens celulares K562 (linhagem 

BCR-ABL positiva de Leucemia Mieloide Crônica e SET-2 (linhagem megacariocítica 

contendo a mutação JAK 2). A presença do oncogene BCR-ABL e da mutação JAK 2 tornam 

estas linhagens resistentes à apoptose.  

  Os resultados obtidos até o momento indicam que o Dicerandrol C foi capaz de 

induzir apoptose de maneira dose-dependente em células K562 e SET-2. Os ensaios 

preliminares indicam que o Dicerandrol C apresenta uma ação promissora em linhagens 

resistentes à morte celular. 

 

           

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Capítulo IV 

Novos metabólitos/toxinas do fungo Botrytis cinerea e o estudo de suas rotas 

biossintéticas  



1. Introdução 

O controle racional das enfermidades ocasionadas por fungos sobre cultivos 

comerciais é um dos maiores problemas enfrentados pela indústria alimentícia. A diversidade 

de espécies destes micro-organismos, sua grande capacidade para adaptar-se a condições 

ambientais extremas, bem como desenvolver resistência aos fungicidas, tornam estas 

enfermidades amplamente temidas por parte dos agricultores (WILLIAMSON et al., 2007). 

O gênero Botrytis pertence ao reino Fungi, filo Ascomycota, classe Leotimiceto, 

ordem Heotiales e família Sclerotiniaceae (WILLIAMSON et al., 2007). Este gênero inclui 

um importante número de espécies de fitopatógenos, das quais algumas são consideradas as 

mais destrutivas em cultivos comerciais e com grande incidência em regiões produtoras de 

vinhos (COLEY-SMITH et al., 1980). Dentre as espécies pertencentes a este gênero destaca-

se a Botrytis cinerea, uma vez que afeta mais de 235 espécies de plantas cultivadas ou 

silvestres (JARVIS, 1977), sendo este patógeno um dos principais responsáveis pelo aumento 

dos gastos dos agricultores relacionados a tratamentos fitossanitários.  

A enfermidade causada pela espécie B. cinerea, também conhecida como podridão ou 

mofo cinzento, pode afetar a planta em diferentes órgãos, incluindo flores, frutos, folhas e 

órgãos de reserva subterrâneos; sendo as partes aéreas mais comumente atingidas (DROBY e 

LICHTER, 2004). Esta enfermidade pode desenvolver-se em todos os estágios de 

crescimento, desde a germinação das sementes, até as plantas adultas; causando graves danos 

em cultivos, provocando a podridão do talo e do fruto. Além disso, por ser também um 

fitopatógeno de pós-colheita, causa perdas econômicas significativas durante o 

armazenamento de produtos agrícolas (ELAD et al., 2004).  

Existem importantes plantações que sofrem danos severos devido ao mofo cinzento. 

Os vegetais: alface, brócolis e feijão, e frutas pequenas como a uva e o morango estão entre 

os mais afetados; além de outras plantas, como os girassóis, importante fonte para a produção 

de óleo vegetal (DROBY e LICHTER, 2004). Países produtores de vinho como o Chile, 

França, Itália, Alemanha e Espanha sofrem sérios prejuízos em função da ocorrência deste 

fungo (ROSSLENBOICH, 2000). Ainda neste contexto, destacam-se as perdas significativas 

de grão-de-bico e outros legumes ricos em proteínas que sustentam milhões de famílias rurais 

na Índia, Bangladesh e Nepal (PANDE et al., 2002).  

O custo anual dos tratamentos contra este fitopatógeno já chegou a 540 milhões de 

euros, o que representa 10% do mercado mundial de fungicidas (UIPP, 2002). Na Espanha, 

como média anual, o consumo de fungicidas contra Botrytis é de aproximadamente 3 milhões 

de euros em tomate, 2 milhões em morango e 3 milhões em uva (BASF).  



 A aplicação de produtos químicos sintéticos é o método mais usado para o controle 

das podridões fungicas. No entanto, a grande capacidade de adaptação dos patógenos a estes 

fungicidas usuais, a persistência destas substâncias no solo durante longos períodos de tempo 

e a incorporação dos mesmos na cadeia alimentar, diminuem a confiança na utilização destes 

produtos e motivam a busca de novas técnicas e métodos de controles compatíveis ao meio 

ambiente (JACOMETTI et al., 2010).  

Além disso, são cada vez maiores as objeções de ordem higiênico-sanitárias que estes 

produtos implicam, uma vez que os fungicidas são potenciais agentes oncogênicos quando 

aplicados em frutas e verduras. A preocupação com relação aos possíveis efeitos nocivos na 

fruta adquire especial importância se considerarmos que geralmente as frutas são consumidas 

frescas e existe um espaço de tempo curto entre a aplicação do tratamento e o consumo. 

Devido ao grande problema que representam os resíduos de produtos químicos para a saúde 

humana, diferentes países têm estabelecido uma série de limites máximos de resíduos (LMR) 

bastante restritivos, em muitos casos abaixo dos recomendados pelo Codex Alimentarius 

(FAO/OMS). A diferença existente entre os países Iberoamericanos, no que se refere ao 

conteúdo máximo permitido destes resíduos, representa em alguns casos uma barreira para o 

comércio, em especial para as exportações de frutas.  

 Atualmente, estão sendo desenvolvidos estudos voltados para a obtenção de 

fungicidas racionais que não se incorporem na cadeia alimentar e que sejam facilmente 

degradáveis. Para abordar estes aspectos, torna-se necessário um maior conhecimento do 

mecanismo de infecção do fitopageno; principalmente no que se refere aos aspectos 

relacionados com seu metabolismo secundário, ou seja, à produção de toxinas.  

Neste contexto, o seqüenciamento do genoma dos primeiros Lectinomicetos, como B. 

cinerea e Sclerotinia sclerotinium realizados pelo Broad Institut 

(http://www.broad.mit.edu/annotation/genome/botrytis_cinerea) e Genoscope 

(http:/www.genoscope.cns.fr) representou um grande avanço na descoberta dos genes 

implicados na biogênese das toxinas excretadas por este fungo durante o processo de infecção 

e novos alvos biológicos que permitirão abordar novas estratégias de controle destes 

fitopatógenos. 

O grupo do Prof. Isidro G. Collado, pertencente ao Departamento de Química 

Orgânica da Universidad de Cádiz (Espanha), estabeleceu dentro do “IV Programa Marco de 

Investigación Europeo” (FAIR PL97- 3351 AOSPLANT), o papel que exercem as principais 

toxinas excretadas pelo fungo (Figura 1) durante o processo de infecção (DURAN-PATRON 



et al., 1997; 1999; 2001; COLLADO et al., 1994-1999; COLMENARES et al., 2002a; 

2002b).  

 

 

Figura 1. Principais toxinas excretadas pelo fitopatógeno B. cinerea. 

 

Os resultados obtidos no desenvolvimento do projeto anteriormente mencionado 

permitiram propor que o fungo expressa sua patogenicidade mediante a produção das toxinas 

(1-3), metabólitos fitotóxicos que produzem lesões no tecido vegetal, para posteriormente 

excretar enzimas responsáveis pela degradação destes tecidos (COLMENARES et al.,. 2002 

a).  

Desta forma, a inibição das rotas biossintéticas que conduzem a estas toxinas, 

mediante o uso de análogos biossintéticos, permitiu o controle do fungo e de sua 

patogenicidade. Este estudo resultou no registro de cinco patentes, entre as quais, duas já 

foram licenciadas (COLLADO et al. 2001a e b, 2004a e b; 2005 a e b). Ainda, a utilização de 

produtos estruturalmente próximos a produtos naturais implica em uma biodegradação rápida 

e fácil. 

O seqüenciamento do genoma de Botrytis cinerea foi realizado em duas diferentes 

linhagens T4 e B 05.10 e como resultado deste estudo conheceu-se os genes que codificam as 

principais enzimas envolvidas na biossintese das toxinas conhecidas até o presente momento, 

revelando um grande arsenal de enzimas ainda desconhecidas. Na Figura 2 pode observar-se 

um resumo do número de enzimas em comparação com outros micro-organismos.  

A investigação dos genes envolvidos no metabolismo secundário de Botrytis cinerea 

resultou na descrição de um elevado número de genes que codificam um importante número 

de enzimas; tais como seis enzimas pertencentes à classe das sesquiterpeno ciclases (STC) e 

vinte e duas enzimas do tipo policetídeo sintases (PKs), entre outras. 

Até o presente momento somente um cluster de genes foi caracterizado, e dentro deste 

foram determinadas e caracterizadas apenas duas enzimas, que estão envolvidas na 

biossíntese do botridial: a probotriano sesquiterpeno ciclase (bcbot2) e a monooxigenase 



responsável pela oxidação na posição 15 do esqueleto probotriano (bcbot1), (SIEWERS et al., 

2005; PINEDO et al., 2008).  Sendo assim, a função das demais enzimas no metabolismo 

secundário de B. cinerea permanece desconhecida.   

 

 

 

Figura 2. Enzimas importantes ao metabolismo secundário de B. cinerea em comparação 
com outras espécies de fungos.  

 

Foi observado que a inativação destes genes caracterizados teve efeito sobre a 

virulência e patogenicidade de Botrytis; além disso, foram obtidos dados a respeito da 

versatilidade do mecanismo deste fungo para super-expressar outros genes envolvidos na 

produção de uma segunda toxina, a botcinina.  

Desta forma, torna-se importante a continuação do estudo funcional dos genes do 

metabolismo secundário, além da caracterização das enzimas ou complexos enzimáticos 

envolvidos nas rotas biossintéticas. Estes estudos permitirão determinar novos alvos 

moleculares que proporcionem um controle eficiente do patógeno, a produção de novos 

fatores de virulência e toxinas implicadas no metabolismo secundário e o conhecimento dos 

possíveis mecanismos de adaptação no hospedeiro, que parecem estar relacionados com os 

resultados obtidos até o momento (PINEDO et al., 2008). Todos estes dados permitirão 

abordar novas estratégias de controle do patógeno e desenvolver fungicidas seletivos e 

eficientes contra os mesmos. 



 Diante do exposto anteriormente o objetivo deste capítulo da tese (desenvolvido na 

Universidade de Cádiz, de 24 de agosto de 2010 a 8 de setembro de 2011, sob a orientação do 

Prof. Dr. Isidro Collado Gonzalez) foi o isolamento e a caracterização de novos metabólitos 

de Botrytis cinerea. Para tanto, foi realizado o estudo químico de linhagens mutantes que 

apresentam silenciados os genes responsáveis pela codificação de enzimas ou fatores de 

transcrição implicados na biossíntese das principais toxinas excretadas pelo fungo. 

 

4. Conclusões 

Através do estudo químico de linhagens geneticamente modificadas de B. cinerea, o 

objetivo deste projeto de pesquisa foi alcançado, uma vez que foram isolados e caracterizados 

novos metabólitos, mediante a ativação de genes “silenciosos/ latentes” presentes no genoma 

da linhagem B 05.10 de Botrytis cinerea. Estes metabolitos não haviam sido isolados nas 

linhagens selvagens de B. cinerea, tendo sido conhecidos a partir do estudo químico de 

linhagens mutantes. Foram isoladas duas classes de substâncias, uma delas pertencentes à 

família dos aristoloquenos e a segunda, pode representar uma nova família de substâncias na 

espécie B. cinerea.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. CONCLUSÕES GERAIS 

 

As considerações finais acerca deste estudo estão discriminadas a seguir:  

 

Estudo químico da macroalga marinha Bostrychia radicans: 

� Foram identificados metabólitos ainda não descritos no gênero Bostrychia 

� A substância 4-hidroxibenzaldeído já havia sido identificada em uma fração obtida a 

partir do extrato de Bostrychia tenella, que apresentou potencial antifúngico e leishmanicida; 

�   O ácido 4-hidroxibenzenoacético e o éster 4-hidroxibenzenoacetato de metila 

apresentam atividade antifúngica já descrita na literatura; 

�  A substância 4-metoxilmetilfenol apresenta ocorrência restrita, sendo inédito em algas 

marinhas;  

�  O éster 4-hidroxibenzoato de metila é inédito na família Rhodomelaceae; 

�  Os ácidos 4-hidroxifenilacético e hidroxi-4-hidroxifenilacético, bem como o éster 4-

hidroxifenilacetato de metila, são inéditos no gênero Bostrychia.  

 

Estudo químico e biológico de micro-organismos endofíticos associados à 

macroalga marinha Bostrychia radicans: 

� Foi estabelecido um protocolo que permitiu o isolamento de 45 linhagens de fungos 

endofíticos da espécie B. radicans; 

�  A partir da Xylaria sp. foram isoladas as seguintes substâncias: ácido 2,5-

diidroxibenzóico, 8-diidroxinaftol 1-O-a-glucopiranosídeo, 8-metóxi-3-metil-1-isocromanona 

e ácido pilifórmico; 

�  O estudo químico de Penicillium brevicompactum resultou no isolamento das 

substâncias: ácido micofenólico, asperfenamato, brevianamida A, brevianamida C e 

brevianamida oxindol (inédita como produto natural);  

�  A partir de Phomopsis longicolla foi isolado o dicerandrol C; 

�  Foram avaliadas as atividades: antimicrobiana, antifúngica, antitumoral e o potencial 

para fotoproteção, sendo que as duas últimas apresentaram resultados promissores.  
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