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RESUMO 

ARMSTRONG, L. Investigação química e biológica de microrganismos marinhos 
e o uso de redes moleculares como ferramenta na busca por substâncias 
bioativas em cianobactérias marinhas do gênero Symploca. 2016. 152 f. Tese 
(Doutorado) – Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto, Universidade 
de São Paulo, Ribeirão Preto, 2016. 

O ambiente marinho apresenta uma rica biodiversidade e, por ser ainda pouco 
explorado configura-se como uma fonte potencial de novos organismos da flora e 
fauna marinhas, o que possibilita a descoberta de estruturas distintas e 
biologicamente ativas. Microrganismos marinhos como cianobactérias e fungos 
possuem um metabolismo secundário rico, o qual produz substâncias bioativas. Em 
virtude do exposto, um dos objetivos deste trabalho foi avaliar química e 
biologicamente as linhagens de cianobactérias marinhas Cyanobium sp. CENA178, 
Cyanobium sp. CENA181 e Oxynema sp. CENA135 provenientes de manguezais da 
Ilha do Cardoso, do Estado de São Paulo. Foram identificados os aminoácidos 
alanina, treonina e valina presentes na fração ACN:H2O (40:60) da linhagem Oxynema 
sp. CENA135. Por meio das análises realizadas em CG-EM, a fração n-
hexano/acetato de etila (9:1) da linhagem Cyanobium sp. CENA178 apresentou os 
componentes: 2,4-bis (1,1-dimetiletil) fenol, (Z)-7-hexadeceno 6,10,14-trimetil-2-
pentadecanona e eicosano; a fração n-hexano da linhagem Cyanobium sp. CENA181 
apresentou como componente majoritário o neoftadieno, o qual também foi 
encontrado na fração acetato de etila da linhagem Oxynema sp. CENA135, 
juntamente com os componentes majoritários: heptadecano, [R-[R*,R*-(E)]]- 
3,7,11,15-tetrametil-2-hexadeceno e octadecino. Com relação à triagem biológica, as 
linhagens Cyanobium sp. CENA178 e Cyanobium sp. CENA181, apresentaram 
atividade anticolinesterásica moderada e fraca, respectivamente. Concomitantemente 
foi realizada uma co-cultura entre a linhagem de cianobactéria Cyanobium sp. 
CENA181 e o fungo endofítico marinho Penicillium decaturense, onde foi isolada do 
extrato bruto do fungo P. decaturense a substância 10,11-deidrocurvularina e como 
produto da co-cultura foi obtida a substância curvularina. Deste modo, foi demonstrado 
que houve interação química entre os microrganismos devido a produção de 
diferentes metabólitos secundários. Adicionalmente, foram investigadas nove 
linhagens de cianobactérias do gênero Symploca quanto à análise química e 
biológica, provenientes do Panamá, Samoa Americana e uma da coleção de cultura 
de Pasteur (PCC8002). Por meio da análise de redes moleculares (molecular 
networking) foram identificadas três substâncias conhecidas: apratoxina A; 
palmiramida A e curacina D. Das frações A2143 E e F foi isolada uma substância 
inédita denominada de caracolamida A. Da fração G foi isolada uma substância 
conhecida pertencente à classe dos polimetoxi-alquenos isotáticos denominada de 
4,6,8,10,12,14,16,18,20,22-decametóxi-heptacos-1-eno. A substância inédita 
caracolamida A foi comparada com o padrão feniletilamina e ambas demonstraram ter 
atividade neuromoduladora em concentrações subnanomolares, possuindo efeitos 
similares na oscilação e frequência dos canais de Ca2+. Os resultados apresentados 
neste trabalho acrescentam dados químicos e biológicos às espécies estudadas e 
enriquecem a área de Produtos Naturais Marinhos. 

Palavras-chave: Cianobactéria, Cyanobium; Penicillium; Co-cultura; Symploca; Rede 
molecular; Caracolamida A; Polimetóxi-1-alqueno isotático 



1-INTRODUÇÃO 
 
1.1 Produtos Naturais Marinhos 
 
 

Os oceanos comportam uma rica biodiversidade do planeta, por serem ainda 

pouco explorados se tornam uma potencial fonte de descoberta de novos organismos 

da flora e fauna marinhas. Taxonomicamente, dos mais de 76 filos entre os eucariotos, 

reconhecidos no Catálogo da vida (Catalogue of life), 60 pertencem ao ambiente 

marinho (BLUNT; BUCKINGHAM; MUNRO, 2012). Atualmente, estão registradas no 

“Registro Mundial de Espécies Marinhas” (World Register of Marine Species 

(WoRMS)) 242.745 espécies aceitas (WORMS, 2016). 

Devido a essa diversidade o ambiente marinho tem despertado há décadas o 

interesse de pesquisadores e é considerado uma fonte potencial de descoberta de 

novas espécies e substâncias com estruturas distintas e biologicamente ativas. Muitas 

destas, deram origem a fármacos que atualmente estão disponíveis no mercado e 

serão citados mais adiante (BHAKUNI; RAWAT, 2005; GERWICK; MOORE, 2012; 

GERWICK, FENNER, 2013; NEWMAN, CRAG, 2016). 

A primeira publicação sobre a composição química de um organismo marinho 

ocorreu em esponjas no ano de 1933 por Bergman. Ao longo dos anos, o estudo de 

produtos naturais marinhos têm-se aprimorado com estudos taxonômicos, 

biomoleculares, novas técnicas de isolamento e identificação de substâncias, além 

das mais variadas atividades biológicas, como antiviral, anticâncer, antiparasitária, 

antimicrobiana, etc. (BLUNT; BUCKINGHAM; MUNRO, 2012; GERWICK; MOORE, 

2012; GERWICK, FENNER, 2013; BLUNT et al., 2015). 

O grande desenvolvimento dos Produtos Naturais Marinhos (PNM) deu-se nos 

últimos 20 anos através da descoberta da importância de organismos vivendo em 

associações e de derivados de microrganismos marinhos (BLUNT; BUCKINGHAM; 

MUNRO, 2012).  

Inicialmente os estudos eram realizados em esponjas, corais e algas vermelhas 

devido ao fácil acesso a estes organismos. A partir destas foi revelada uma gama de 

compostos inéditos e altamente halogenados, devido a disponibilidade de íons como 

bromo, cloro e iodo na água do mar, levando a amplitude de estudos em organismos 

marinhos em busca de novos agentes químicos (CABRITA; VALE; RAUTER, 2010; 

CHOI et al, 2012; GERWICK, MOORE, 2012).  



Tempos depois com a possibilidade de realizações de mergulhos, a exploração 

de organismos antes inacessíveis tornou-se possível e, assim, puderam ser 

estudados fungos, cianobactérias e bactérias marinhas, despontando como novas 

fontes de metabólitos secundários. Dessa forma, muitas substâncias novas foram 

isoladas e outras re-isoladas de microrganismos, as quais antes eram relatadas como 

oriundas de invertebrados marinhos, destacando-se novamente a importância da 

associação entre eles (GERWICK, MOORE, 2012).  

Um levantamento anual realizado por pesquisadores da Nova Zelândia sobre a 

descoberta de novos PNM tem registrado um número significativo de novas 

substâncias descobertas. No ano de 2011 foram descritas 1.152, no ano de 2012, 

1.241, no ano de 2013, 1.163 e no ano de 2014, 1.378. Números significativamente 

relevantes quando comparados com a primeira publicação ocorrida em 1984 que 

apontava 384 novas substâncias (BLUNT et al., 2013; BLUNT et al., 2014; BLUNT et 

al., 2015; BLUNT et al., 2016).  

No Brasil, estudos com organismos marinhos iniciaram-se na década de 60 por 

Bernard Tursch e a primeira substância a ser isolada foi o colesterol, proveniente de 

um ouriço-do-mar, os estudos prosseguiram-se com algas marinhas e invertebrados 

marinhos. A partir do ano de 1999 foram iniciados estudos com microrganismos de 

origem marinha (BERLINK et al.; 2004).  

Estudos empregando organismos marinhos brasileiros têm revelado uma 

diversificada classe de compostos químicos como alcaloides, peptídeos e 

policetídeos, os quais exibiram atividades anticancerígenas interessantes (IÓCA; 

ALLARD; BERLINCK, 2014). Substâncias identificadas e atividades biológicas de 

organismos marinhos brasileiros são também reportadas nos artigos revisados 

anualmente pelos pesquisadores Blunt et al. (2013, 2014, 2015, 2016). 

Uma breve história dos PNM mostra apenas uma pequena parte da sua real 

importância para as mais variadas vertentes de linhas de pesquisa. Destacada ao 

longo dos anos por diversos pesquisadores como um ambiente pouco explorado com 

uma fonte rica de produtos inéditos e bioativos com grande potencial terapêutico, os 

estudos publicados ao longo dos anos reforçam essa idéia e dão impulso para novas 

descobertas.  

Considerada no Brasil uma área recente e pouco explorada ao longo da costa, 

destaca-se a importância do estudo dos organismos marinhos para enriquecimento 

da flora e fauna do país. 



1.2 Microrganismos marinhos 

 

O estudo de microrganismos marinhos teve seu ápice com William Fenical 

aproximadamente há 20 anos atrás, e desde então, continuam a ser arduamente 

investigados (BLUNT; BUCKINGHAM; MUNRO, 2012). 

Microrganismos marinhos como bactérias, cianobactérias, actinomicetos, 

microalgas e outros possuem um metabolismo secundário rico e alguns deles vêm 

sendo apontados como os reais produtores de substâncias antes identificadas a partir 

de moluscos, esponjas e tunicados. Somente as bactérias e cianobactérias são 

responsáveis por 80% do total dos ensaios clínicos e agentes farmacêuticos 

aprovados, Figura 1 (GERWICK; MOORE, 2012; GERWICK; FENNER, 2013). 

 

Figura 1. A. Fonte original de produtos naturais marinhos com agentes terapêuticos 
atualmente aprovados ou em ensaios pré-clínicos (20). B. Microrganismos 

potencialmente produtores dos fármacos aprovados através da previsão da rota 
biossintética. (Gráfico adaptado, Fonte: GERWICK; MOORE, 2012) 

 

Para descobrir como esses microrganismos produzem seus compostos muitos 

grupos de pesquisa tem estudado suas vias biossintéticas e programas de 

bioinformática vêm sendo desenvolvidos e utilizados para facilitar este estudo. Estes 

programas permitem identificar os grupos de genes produtores de metabólitos 

secundários, após isto estes genes são sintetizados e introduzidos em hospedeiros 

de expressão (GERWICK; MOORE, 2012; GERWICK; FENNER, 2013). 

Dessa forma, através do entendimento das vias biossintéticas dos 

microrganismos e dos mecanismos de manipulação de genes para a obtenção de 

substâncias e análogas destas, espera-se chegar a interessantes substâncias com 

potencial valor farmacoterapêutico (GERWICK; MOORE, 2012; GERWICK; FENNER, 

2013). 



Considerados uma preciosidade do ambiente marinho, os microrganismos vêm 

apresentando inúmeras atividades biológicas como antiviral, antibacteriana, 

analgésica, anticolinesterásica, neurotóxica e principalmente anticâncer, sendo esta 

financiada pelo Instituto Nacional do Câncer do governo americano (CRAGG; 

NEWMAN, 2009; GERWICK; MOORE, 2012; GERWICK; FENNER, 2013; TADESSE 

et al., 2014; BLUNT et al., 2015; BLUNT et al., 2016). 

Ao longo dos anos é vista como uma tendência a pesquisa em microrganismos 

marinhos e estudos recentes vêm demonstrando o surgimento de novas substâncias 

isoladas e ativas em bioensaios relevantes (BLUNT et al., 2016). 

Como exemplo de novas substâncias bioativas podem ser citadas as 

mangromicinas A e B isoladas do actinomiceto Lechevalieria aerocolonigenes com 

atividade antitripanomicida (NAKASHIMA et al., 2014; BLUNT et al., 2016), a 

substância bastimolida A, um novo macrolídeo que possui uma forte atividade 

antimalária e foi isolado da cianobactéria marinha Okeania hirsuta, identificada como 

um novo gênero (SHAO et al., 2015). Do fungo marinho Aspergillus sp. XS- 20090B15 

foi isolado um agente antiviral, 22-O-(N-Me-L-valil)-21-epi-aflaquinolona B (CHEN et 

al. 2014; BLUNT et al., 2016). 

Em virtude do que foi mencionado, a microbiota marinha mostra-se como uma 

fonte biodiversa e rica de novos produtos naturais, tornando-se um incentivo para 

novos estudos da área. 

 

1.3 Potencial biológico e farmacológico de produtos naturais marinhos 

 

 Os produtos naturais marinhos vêm sendo alvos de investigação na busca de 

princípios ativos inéditos e eficazes para produção de novos fármacos. A aprovação 

do primeiro fármaco para comercialização ocorreu no ano de 2004 e foi isolado de um 

caracol marinho, seu componente químico é denominado ω-conotoxina MVIIA e seu 

nome comercial Prialt®, sendo utilizado no tratamento da dor severa (BLUNT; 

MUNRO; UPJOHN, 2012). 

Os esforços continuaram e anos depois novos fármacos foram aprovados 

comercialmente, dentre eles os derivados sintéticos de produtos naturais marinhos, 

como a vidarabina (1) (Vira-A®), citarabina (2) (Cytosar-U®), citarabina (Depocyt®) e 

mesilato de eribulina (3) (Halaven®) que podem ser vistos na Figura 2 (GERWICK, et 

al., 2008; GERWICK; FENNER, 2013). 



Além das substâncias citadas anterioremente outras já estão sendo 

comercializadas, como trabectedina (4) (Yondelis®), um medicamento antitumoral que 

tem sua fonte em tunicados e o regulador da hipertrigliceridemia, ésteres do Ômega-

3 (5) (Lovaza®), proveniente de óleo de peixes, cujas estruturas são apresentadas na 

Figura 2 (MAYER et al., 2010; GERWICK; MOORE, 2012; GERWICK; FENNER, 

2013; DAVID; WOLFENDER; DIAS, 2015).  

Os dados mais recentes sobre números de substâncias já isoladas do ambiente 

marinho indicam que mais de 22 mil novas substâncias já foram isoladas, 

correspondendo a menos de 2% da biodiversidade marinha total e são registradas no 

banco de dados DNMP (Dicionário de Produtos Naturais Marinhos) cerca de 30 mil 

substâncias (BLUNT; MUNRO; UPJOHN, 2012; GERWICK, 2012; GERWICK; 

FENNER, 2013). 

 

Figura 2. Substâncias de origem marinha comercializadas atualmente 
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Como citado anteriormente, medicamentos antivirais, anticancerígenos, 

analgésicos e para hiperlipidemia foram aprovados como drogas comerciais. Em 

virtude do exposto, mostra-se interessante a pesquisa em microrganismos marinhos 

na busca por novos metabólitos secundários e biologicamente ativos, (GERWICK; 

MOORE, 2012; GERWICK; FENNER, 2013).  

 

1.4  Apresentação do trabalho 

  

O conteúdo desta tese de doutorado foi dividido em três capítulos, os capítulos 

I e II são referentes à pesquisa realizada no Brasil e o capítulo III à pesquisa realizada 

no exterior, UCSD-EUA. 

O capítulo I descreve as investigações químicas e de atividades biológicas 

realizadas em três linhagens de cianobactérias marinhas provenientes de manguezais 

Cyanobium sp. CENA178, Cyanobium sp. CENA181 e Oxynema sp. CENA135. 

O capítulo II relata o experimento de co-cultura realizado com a linhagem de 

cianobactéria Cyanobium sp. CENA181 e do fungo Penicillium decaturense, 

previamente estudado no Laboratório de Química Orgânica do Ambiente Marinho 

(NPPNS-FCFRP-USP), visando avaliar a interação química dos mesmos. 

O capítulo III descreve o trabalho de doutorado-sanduíche (número do 

processo 234850/2014-0), realizado no período de agosto de 2015 a março de 2016, 

no laboratório do Prof. Dr. William Gerwick (Scripps Institution of Oceanography 

(University of San Diego-Califórnia), onde foram investigadas nove espécies de 

cianobactérias marinhas do gênero Symploca com o auxílio de uma ferramenta de 

redes moleculares (molecular networking), CLAE-EM/EM e RMN, visando a obtenção 

de novos agentes químicos bioativos. 

O trabalho visou contribuir com novos dados químicos e biológicos para a linha 

de pesquisa no país e amplia as perspectivas futuras com relação aos dados obtidos 

e futuros projetos. 

 

 
 

 
 



2. Capítulo I- Prospecção química e biológica de cianobactérias 

provenientes de manguezais 

2.1 INTRODUÇÃO 

 

2.1.1 Cianobactérias 

 

As cianobactérias também conhecidas como cianofíceas ou cianoprocariotas 

são microrganismos procariontes, pois não apresentam núcleo e estruturas definidas 

sendo ainda aeróbios fotossintetizantes, pertencendo à classe das bactérias gram-

negativas (PEREIRA; SOARES-GOMES, 2009; SANT’ANNA et al., 2006; MELO; 

NEVES; BAPTISTA, 2011; ENGENE, 2013). Estão presentes no ambiente terrestre 

há cerca de 3 bilhões de anos (PEREIRA; SOARES-GOMES, 2009; GERWICK; 

FENNER, 2013).  

As cianobactérias constituem o grupo mais vasto e diversificado dos 

microrganismos procarióticos fotossintetizadores com aproximadamente 2.400 

espécies. Habitam os mais variados ecossistemas, como o terrestre, marinho, fluvial, 

glacial, deserto e águas termais, podendo existir em simbiose com outros organismos, 

como fungos (SANT’ANNA et al., 2006; MELO; NEVES; BAPTISTA, 2011). 

Cianobactérias apresentam algumas vantagens adaptativas a meios inóspitos 

quando comparadas a outros organismos, como por exemplo, a capacidade de fixar 

nitrogênio, absorção de luz, tipos de células diferenciadas para reprodução ou 

descanso e um meio para regular a flutuação, por estes motivos tornam-se capazes 

de habitar diferentes lugares como mencionado no parágrafo anterior (SANT’ANNA et 

al., 2006). 

As florações que ocorrem ao longo da costa são um aumento da densidade de 

organismos como algas e cianobactérias, e que muitas vezes podem modificar a 

coloração da água, devido à presença de substâncias como clorofila a, carotenóides 

e ficobiliproteínas, de ocorrência nas cianobactérias. Essas florações podem acarretar 

odor, gosto da água alterados e também a produção de toxinas, conhecidas como 

cianotoxinas, as quais podem aumentar com a presença de nutrientes específicos 

oriundos do meio ambiente, como a poluição das indústrias, efluentes domésticos e 

aquecimento global (SANT’ANNA et al., 2006; CARMICHAEL, 1992; BLUNT et at, 

2012; CHOI et al., 2012).  



Devido a esse fato, buscam-se novas medidas a fim de evitar danos à saúde 

pública, como o controle da eutrofização da água, tratamento apropriado para o 

consumo humano e informações ao público que utilizam reservatórios de água para 

atividades recreacionais, ampliando o interesse pelo conhecimento dos metabólitos 

presentes no meio e que ocasionam esses danos à população (LOZA, 2012; BELLÉM, 

2013; ENGENE, 2013).  

Um grupo conhecido e correlacionado a essas florações são as cianotoxinas 

que constituem um grupo bastante diversificado, apresentando assim, distintas 

propriedades tóxicas. Três classes químicas de metabólitos secundários se destacam 

na produção de cianotoxinas: peptídeos cíclicos (microcistina e nodularina), alcaloides 

(anatoxinas, saxitoxinas, cilindrospermopsinas, lingbiatoxina A) e lipopolissacarídeos 

(SANT’ANNA et al., 2006; VAN APELDOORN et al., 2011). 

As cianotoxinas foram classificadas em: hepatotoxinas, como exemplo citam-

se a microcistina, nodularina e cilindrospermopsina (6) (Figura 3), produzidas por 

algumas espécies de Anabaena, Nodularia, Cylindrospermopsis raciborskii; as 

neurotoxinas, que produzem substâncias como, anatoxina-a (S) (7) (Figura 3) as 

saxitoxinas e neo-saxitoxinas e, por fim as citotoxinas, toxinas irritantes e 

dermatotoxinas, estas produzidas por espécies pertencentes aos gêneros Lyngbia, 

Oscillatoria e Anabaena, como exemplo a substância aplisiatoxina (8) (Figura 3) 

(CARMICHAEL, 1992; KAEBERNICK; NEILA, 2001; SANT’ANNA et al., 2006; VAN 

APELDOORN et al., 2011; ZEGURA; TRASER; FILIPIC, 2011). 

Figura 3. Toxinas encontradas em cianobactérias 
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A maioria dos estudos realizados com cianobactérias teve início no Havaí, 

Caribe, Madagascar e Papua Nova Guiné, abrindo novas possibilidades para locais 

ainda inexplorados. A pesquisa de produtos naturais em cianobactérias marinhas 

possui uma alta taxa de descoberta >95% de novos compostos quando comparado a 

outros recursos microbianos tradicionais (TAN, 2007; GERWICK; FENNER, 2013). 

A maior parte dos metabólitos de cianobactérias são produtos a partir da via 

biossintética para a síntese de polipeptídeos, ribossomais ou não ribossomais - NRPS 

(peptídeo sintase não ribosomal), policetídeos - PKS e via mista. A principal via 

produtora de metabólitos secundários em cianobactérias é a via mista (NRPS-PKS) 

(NUNNERY; MEVERS; GERWICK, 2010; CHOI; PEREIRA; GERWICK 2012). 

Além do número expressivo de novos metabólitos secundários isolados de 

cianobactérias marinhas, estes também apresentam importante potencial 

farmacológico, exibindo atividade citotóxica, inibição de atividade de certas enzimas, 

como a protease, atividade anticancerígena, antiviral, antimicrobiana, antiinflamatória 

e antimalárica (NUNNERY; MEVERS; GERWICK, 2010; SINGH et al., 2011; 

GERWICK; FENNER, 2013).    

 Diversos estudos com cianobactérias marinhas vêm demonstrando além das 

cianotoxinas, novos metabólitos secundários que podem ser encontrados em 

diferentes espécies.  

 Um grande número de produtos naturais marinhos demonstrou atividade como 

inibidores de proteases, inclusive substâncias isoladas de cianobactérias, como a 

galinamida A (9) (Figura 4), que é um potente inibidor da catepsina humana e foi 

isolada de uma linhagem de cianobactéria denominada Schizothrix sp.. Além desta 

atividade estudos anteriores apontaram que a mesma substância possui atividade 

antimalárica (LININGTON et al., 2009; MILLER et al., 2014). 

Pertencente à ordem Oscillatoriales, o gênero Moorea, têm-se mostrado 

bastante promissor na busca por novas substâncias. Dois novos produtos naturais 

marinhos de cianobactérias foram isolados de uma coleção da espécie Moorea 

producens, provenientes de Porto Rico, e foram denominados de parguerene (10) 

(Figura 4) e precarriebowmida (MEVERS; BYRUM; GERWICK, 2013).  

Além destas substâncias outras já foram isoladas de uma espécie do mesmo 

gênero da anterior, a Moorea bouillonii, um depsipeptídeo cíclico citotóxico inédito, 

denominado de bouillonamida A (11), além de outras substâncias já isoladas na 

mesma espécie, a ulongamida A e apratoxina A. A bouillonamida A (Figura 4) foi 



testada em linhagens de células de neuroblastomas de rato (Neuron 2a), 

demonstrando moderada atividade citotóxica, enquanto apratoxina A, apresentou 

atividade significativa, sendo de importância para este tipo de tumor (TAN; OKINO; 

GERWICK, 2013; GUIRY, M.D.; GUIRY, G.M., 2015).   

 
Figura 4. Substâncias isoladas de cianobactérias marinhas das espécies Schizothrix 

sp. (9), Moorea producens (10) e Moorea bouillonii (11) 

    

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 Um novo depsipeptídeo, denominado de caldoramida (12) (Figura 5), isolada 

da cianobactéria Caldora penicillata foi ativo em linhagens tumorais HCT116 de 

câncer colorretal, com citotoxicidade diferencial para genes oncogênicos KRAS 

(GUNASEKERA et al., 2016).  

 Além das substâncias supracitadas, outra inédita foi isolada de uma espécie de 

cianobactéria marinha Rivularia sp. (pertencente à ordem Nostocales), denominada 

de viequeamida A (13) (Figura 5), a qual demonstrou atividade citotóxica na linhagem 

celular cancerígena H460 de pulmão humano (BOUDREAU et al., 2012).  
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Figura 5. Substâncias isoladas de cianobactérias marinhas com potencial 
anticancerígeno 

 

 

 

 

 

 

  

A produção de metabólitos secundários estruturalmente variados e 

pertencentes a gêneros diferentes, aliada aos processos de adaptação das 

cianobactérias, encoraja a sua exploração para obtenção de produtos desconhecidos 

e bioativos (NUNNERY; MEVERS; GERWICK, 2010; LEÃO et al., 2012; TAN, 2013). 

 

2.1.2 Manguezais  

 

Os manguezais são ecossistemas costeiros constituídos por florestas que são 

capazes de suportar grandes variações de hidratação e salinidade, com variações de 

água do mar e água doce. São considerados uma transição entre o ambiente terrestre 

e marinho e encontrados em regiões tropicais e subtropicais. A sua floresta possui 

característica peculiar, onde são encontradas vegetações com raízes aéreas, capazes 

de acumular sedimentos orgânicos e inorgânicos e de abrigar uma grande quantidade 

de microrganismos como bactérias, cianobactérias, microalgas e fungos (CUNHA-

LIGNON et al., 2009; MASSÓ I ALEMÁN et al., 2010; SILVA et al., 2014; LEE et al., 

2014; ALVARENGA et al., 2015) 

 Essas florestas assumem um papel de proteção da região costeira, além de 

fornecer nutrientes e uma variedade de produtos florestais madeireiros e não-

madeireiros, além de promover o turismo local (CUNHA-LIGNON et al., 2009; MASSÓ 

I ALEMÁN et al., 2010; FELLER et al., 2010). 

 Com relação ao papel das cianobactérias em ambientes de manguezais, estas 

contribuem com a fixação de carbono e nitrogênio e em ambientes extremos como os 
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mangues, as suas células agem como armazenadoras de fósforo. Dessa forma, elas 

interagem com esse ecossistema fornecendo nutrientes para as plantas e também 

substâncias que atuam como mecanismo de defesa. As cianobactérias podem ser 

encontradas em rochas, sedimentos, raízes subterrâneas e aéreas, na água e vivendo 

em associação com macro e microrganismos (ALVARENGA et al., 2015). 

A importância das cianobactérias em manguezais está no auxílio a 

conservação do mesmo e atuam como bioestimulantes ou biorremediantes na 

recuperação de manguezais em degradação (ALVARENGA et al., 2015). 

No Brasil, os manguezais recobrem cerca de 25.000 km2, e destes 240 km2 

pertencem ao litoral do estado de São Paulo. Um estudo realizado em manguezais 

brasileiros (Ilha do Cardoso e Bertioga-São Paulo) identificou cinquenta linhagens de 

cianobactérias pertencentes a oito gêneros, onde foram identificadas cianobactérias 

unicelulares, filamentosas heterocitadas e não-heterocitadas através de estudos 

taxonômicos e de biologia molecular e a partir dessas linhagens também foram 

identificados genes produtores de toxinas. (SILVA et al., 2014). 

Os estudos relacionados à cianobactérias em manguezais ainda são escassos 

o que sugere a possibilidade de novos gêneros a serem descobertos (ALVARENGA 

et al., 2015) e novos componentes químicos a serem revelados. 

O presente trabalho teve como objetivo o estudo químico e biológico de três 

linhagens de cianobactérias isoladas de manguezais e presentes no artigo citado 

acima de Silva et al. (2014), os gêneros Cyanobium sp. e Oxynema sp. serão 

abordados a seguir. 

 

2.1.3 Gênero Cyanobium  

 

 O primeiro relato do gênero foi publicado por Rippka e Cohen-Bazire (1983), 

ele é descrito taxonomicamente como unicelular, suas células não se apresentam em 

colônias e sim em pares ou solitárias após a divisão. Essas células são ovais e 

possuem até 4 µm de comprimento por 1-2 µm de largura, apresentam pouca ou 

nenhuma mucilagem e coloração azul-esverdeada a oliva, acinzentada ou 

avermelhada (KOMÁREK, 2003; GUIRY, 2016). 

 Este gênero pode ser considerado plânctonico, bentônico e epifítico, sendo 

encontrado tanto em água doce como em água do mar. Até o momento estão 



presentes em bancos de dados quatorze espécies aceitas (KOMÁREK, 2003; GUIRY, 

2016) e o tratamento taxonômico adotado está em Komárek et al. (2014). 

Com relação à química deste gênero, no litoral de Portugal, Leão et al. (2013) 

identificaram na espécie Cyanobium sp. LEGE 06113 (pertencente à ordem 

Synechococcales), uma substância denominada hierredina B (14) (Figura 6), com 

atividade antitumoral contra adenocarcinomas de cólon. 

Figura 6. Substância isolada da linhagem Cyanobium sp. LEGE 06113  

 

 

 

2.1.4 Gênero Oxynema  

 

 Este gênero é relativamente recente e deriva do gênero Phormidium, sua 

descrição aparece em 2012 por Chatchawan et al., e apresenta filamentos cilíndricos, 

estreitos e que se alongam na extremidade. Suas células apresentam-se mais curtas 

do que largas e possuem 2-3 µm de comprimento. Podem ser vistas sob a forma de 

tapetes com coloração brilhante de azul a verde ou verde-escuro. Atualmente existem 

três espécies aceitas nos bancos de dados: Oxynema acuminatum, Oxynema 

lloydianum, Oxynema thaianum (CHATCHAWAN, 2012; KOMÁREK et al., 2014; 

GUIRY, 2016). 
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2.10 CONCLUSÕES 

 

De acordo com os resultados obtidos torna-se necessário adotar uma diferente 

metodologia de cultivo para o crescimento das linhagens de cianobactérias utilizadas, 

as quais não produziram os metabólitos secundários esperados. De acordo com as 

análises realizadas através de IV, RMN, CLAE-EM, pôde-se observar que os 

compostos eram muito polares e semelhantes o que dificultou a sua separação e 

identificação. Alguns dos dados obtidos através de RMN mostraram semelhanças com 

alguns aminoácidos como: valina, treonina e alanina. 

Em contrapartida, os resultados obtidos por CG-EM acrescentam dados 

químicos de hidrocarbonetos às espécies estudadas e à flora brasileira, onde a 

linhagem Cyanobium sp. CENA178 a fração n-hexano/acetato de etila (9:1) 

apresentou os componentes: 2,4-bis (1,1-dimetiletil) fenol, (Z)-7-Hexadeceno; 

6,10,14-trimetil-2-pentadecanona e eicosano; a fração n-hexano da linhagem 

Cyanobium sp. CENA181 apresentou como componente majoritário o neoftadieno, o 

qual também foi encontrado na fração de acetato de etila da linhagem Oxynema sp. 

CENA135, esta apresentou como componentes majoritários o heptadecano, [R-

[R*,R*-(E)]]- 3,7,11,15-tetrametil-2-hexadeceno e octadecino. 

Com relação à triagem biológica, o extrato bruto de Cyanobium sp. CENA178 

e de Cyanobium sp. CENA181 apresentaram atividade anticolinesterásica moderada 

e fraca, respectivamente.  

Os resultados obtidos neste trabalho trazem dados químicos e de atividades 

biológicas avaliados em linhagens de cianobactérias provenientes de manguezais, os 

quais contribuem para a linha de pesquisa e abrem espaço para novas investigações. 

 

 

 

 

 

 

 



3. Capítulo II- Avaliação da interação química entre a linhagem de 

cianobactéria Cyanobium sp. CENA181 com o fungo endofítico 

marinho Penicillium decaturense por meio de co-cultura 

 

3.1 INTRODUÇÃO 
 
 
3.1.2 Fungos marinhos  
 
 

A primeira definição do termo fungos marinhos ocorreu em 1979 por 

Kohlmeyer, onde ele diz que estes crescem e esporulam em ambiente marinho ou 

estuarino, sendo denominados de obrigatórios e fungos marinhos facultativos. Estes 

últimos são aqueles que crescem em ambientes de água doce ou terrestres e também 

podem crescer e esporular em ambientes marinhos (RATEB; EBEL, 2011; TARMAN; 

LINDEQUIST; MUNDT, 2013). 

Os fungos são microrganismos eucariontes, com modo de vida saprófito, 

parasitário ou simbiótico, sendo não fotossintéticos. São classificados na sua grande 

maioria em Eucomicetos e subdivididos de acordo com a sua esporulação em 

Zigomicetos, Ascomicetos, Basidiomicetos e Deuteromicetos (BLUNT; 

BUCKINGHAM; MUNRO, 2012). 

De acordo com a sua distribuição, podem ser encontrados em ambientes 

terrestres e aquáticos, como mencionados anteriormente. São vistos em sedimentos 

marinhos, habitats de areia, solo e associados com invertebrados marinhos (esponjas, 

corais, ascídias) além de estarem em associação com plantas marinhas e 

microrganismos (RATEB; EBEL, 2011; BLUNT; BUCKINGHAM; MUNRO, 2012). 

A maioria dos metabólitos secundários isolados de fungos é proveniente de 

associações com outros organismos, como algas (vermelhas, pardas e feófitas) e 

outras plantas marinhas (BLUNT; BUCKINGHAM; MUNRO, 2012).  

Dentre as classes de PNM já isolados podem ser descritos: policetídeos, 

alcaloides, peptídeos, terpenos, derivados do chiquimato e lipídeos. Vários artigos 

mencionam os policetídeos como os compostos mais obtidos de fungos marinhos, 

seguidos por alcaloides, terpenos e peptídeos, na sua maioria produzidos pelos 

gêneros Penicillium e Aspergillus (RATEB; EBEL, 2011; DUARTE et al. 2012).  



Metabólitos secundários derivados de fungos marinhos têm demonstrado 

importante atividade antiviral, anti-inflamatória, anticâncer e antibacteriana, como por 

exemplo a substância Fomolida A (15) do fungo Phomopsis sp. com atividade 

antimicrobiana; a substância Expansol A (16) do fungo Penicillium expansum, a qual 

possui atividade citotóxica e a substância didimellamida A (17), do fungo 

Stagonosporopsis cucurbitacearum com atividade antifúngica (Figura 17) (DUARTE 

et al. 2012; HAGA et al., 2013; TARMAN; LINDEQUIST; MUNDT, 2013; BLUNT et al., 

2016). 

Entre 2013 e 2014 houve um aumento na descoberta de novos PNM derivados 

de fungos, de 223 foram descobertos 318 (BLUNT et al., 2016). 

 

Figura 17. Substâncias bioativas derivadas de fungos marinhos  

             

                Fomolida A     Expansol A 

 

 

 
      
 
              

 Didimellamida A 

 
  
3.1.3 O gênero Penicillium e seus metabólitos secundários bioativos 

 

Uma das maiores descobertas de todos os tempos de antibióticos derivados de 

fungos foi a da penicilina isolada do fungo Penicillium notatum, descoberta por 

Alexander Fleming e comercializada desde a década 1940. Este fato provocou o 

aumento pela investigação de novos produtos biologicamente ativos com origem na 

natureza e também foi um marco para a medicina da época, a qual ficou conhecida 

como “A era dos antibióticos” (CRAGG; NEWMAN, 2013).  
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 Pesquisas têm relatado que fungos do gênero Penicillium derivados do 

ambiente marinho têm-se mostrado uma fonte promissora de PNM, sendo 

responsáveis pela produção de 22% destes dentre os fungos, com estruturas inéditas 

e biologicamente ativas. As classes químicas reportadas são policetídeos, esteróis, 

alcaloides e terpenos, totalizando 58% de substâncias bioativas (MA et al, 2016).  

 Dentre os metabólitos secundários bioativos isolados do gênero Penicillium 

podem ser listados uma série deles, como por exemplo, 12-epoxi-7b,10aH,11bH-

spiroax-4-eno-12-ona (18) que inibiu o crescimento de osteossarcomas humanos em 

ratos (ZHENG et al. 2014; BLUNT et al., 2016). A substância penicillipirona B (19) 

provocou a indução de quinona redutase em células de hepatoma de murídeo, 

indicando um papel preventivo do câncer (LIAO et al, 2014) e a substância 

herqueidiquetal (20), com atividade inibidora da enzima sortase A em Staphylococcus 

aureus, Figura 18 (JULIANTI et al., 2013). 

 

Figura 18. Substâncias bioativas isoladas do gênero Penicillium  
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            Além destas, a substância Cromanona A (21) isolada do fungo endofítico 

Penicillium sp. possui uma atividade sequestradora de OH, inibindo o citocromo P450 

1A e atuando em enzimas com papel no desenvolvimento do câncer como GSH e 

GST, desempenhando um papel antitumoral (RATEB; EBEL, 2011; NICOLETTI; 

TRINCONE, 2016). Terretrione D (22) isolada do fungo endofítico Penicillium sp. CYE-

87 apresentou atividade antifúngica e antiimigratória em células de tumor de mama 

(SHAALA; YOUSSEF, 2015). Demonstrando atividade antimicrobianda, 

Penicibrocazina B (23), foi isolada dentre uma série de novas dicetopiperazinas 

sulfatadas do fungo endofítico marinho Penicillium brocae, Figura 19 (MENG et al., 

2015). 
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Figura 19. Substâncias com atividade antitumoral e antibacteriana 
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               A espécie Penicillium adametzioides AS-53 produziu a substância 

adametizina A (24), a qual foi ativa contra as bactérias Staphyloccocus aureus, 

Aeromonas hydrophilia, Vibrio spp. V. harveyi, V. parahaemolyticus, e 

Gaeumannomyces graminis (LIU et al., 2015). O fungo endofítico Penicillium 

chermesinum EN-480 isolado da alga marinha Pterocladiella tenuis produziu quatro 

novos espiroterpenoides denominados de quermesinas A-D, sendo que quermesinas 

A (25) e B (26) foram ativas contra a bactéria Micrococcus luteus, Figura 20 (LIU et 

al., 2016). 

 

Figura 20. Substâncias isoladas do gênero Penicillium ativas contra bactérias 
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3.1.4 Co-cultura entre cianobactéria e fungo  
 
 

Substâncias que seriam produzidas por microrganismos em seu hábitat natural, 

podem não ser produzidas quando cultivadas em laboratório, como já mencionado no 
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capítulo anterior. Dentre os métodos utilizados para ativar as vias biossintéticas 

silenciosas e assim, estimular a produção de substâncias, a co-cultura de dois ou mais 

microrganismos inspirados em associações presentes na natureza está sendo 

explorada para obtenção de novos metabólitos e também como um meio de avaliar a 

interação entre os microrganismos (BERTRAND et al., 2014).  

Algumas substâncias bioativas foram isoladas de co-culturas entre fungos, 

como a substância oosponol (27), isolada da interação entre os fungos Gloeophyllum 

abietinum e Heterobasidion annosum, com atividade antibacteriana. Também foi 

isolada da interação entre os fungos Alternaria tenuissima e Nigrospora sphaerica com 

atividade antifúngica a substância stemfiperilenol (28). Além da co-cultura entre 

fungos foi observada interação entre o fungo Aspergillus fumigatus e a bactéria 

Streptomyces peucetius, onde foi isolada a fumiformida A (29) com atividade 

citotóxica, Figura 21 (BERTRAND et al., 2014). 

 

Figura 21. Susbtâncias com atividade antimicrobiana e citotóxica isoladas de co-
cultura entre microrganismos 

 
 

 

 

 

 

  

 

         Oosponol          Stemfiperilenol                    Fumiformamida 

 

  

Além dessas interações citadas anteriormente também estão sendo estudadas 

co-culturas entre cianobactérias e fungos, as quais na natureza podem viver em 

sistema de simbiose em associações mutualísticas chamadas liquens.     

 Neste sistema eles desenvolvem mecanismos de sobrevivência, os quais 

podem não ser vistos individualmente. A produção de metabólitos secundários permite 

a sobrevivência em ambientes extremos, podendo aumentar a proteção contra os 

raios UV e a produção de substâncias antibacterianas. Além disso, foi também 

evidenciada uma alta atividade citostática, sugerindo um potencial anticâncer, além 
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de relatos da produção de toxinas encontradas nessas associações, reforçando o fato 

de que há interação ecológica entre as espécies (SANTOS; REIS, 2014; 

SCHERLACH; GRAUPNER; HERTWECK, 2013; WREDE et al., 2014; PAPAZI et al., 

2015). 

Diversas pesquisas visam a busca por novas fontes de biocombustíveis 

naturais para, dessa forma, diminuir a poluição do meio ambiente, onde muitas 

espécies de cianobactérias já são comercializadas com esta finalidade (WREDE et 

al., 2014). Por este motivo, co-culturas de cianobactérias e fungos vêm sendo testadas 

com o intuito de aumentar a produção de polissacarídeos, visto como um processo 

tecnológico inovador para fins industriais (ANGELIS et al., 2012; SANTOS; REIS, 

2014; WREDE et al., 2014). Em outro estudo foi observado o aumento da produção 

de hidrogênio e consequentemente também de energia, o que reforça essa 

importância biotecnológica (PAPAZI et al., 2015).  

A interação de cianobactérias e fungos pode ser evidenciada em alguns 

estudos que notaram a produção de novos polissacarídeos a partir da interação de 

ambos, com predominância na produção de metabólitos pelos fungos (ANGELIS et 

al., 2012; WREDE et al., 2014). 

  Um estudo muito interessante relatou que o fungo Trichoderma citrinoviride, 

isolado de floração de cianobactéria Microcystis em deterioração foi cultivado em 

laboratório em co-cultura com a espécie de cianobactéria Microcystis aeruginosa e foi 

capaz de inibir o crescimento da mesma, bem como a produção de microcistinas, que 

são substâncias potencialmente tóxicas quando ocorrem as florações. Este dado é 

muito interessante para controle de florações e degradação de toxinas, sendo uma 

possível alternativa a ser testada, já que relatos de fungos como algicidas ainda é 

bastante inexplorado (MOHAMED; HASHEM; ALAMRI, 2014). 

 Sendo assim, de acordo com os interessantes relatos descritos, propusemos 

neste projeto realizar uma co-cultura entre a linhagem de cianobactéria Cyanobium 

sp. CENA181 e o fungo endofítico de alga marinha Penicillium decaturense, com a 

finalidade de observar a interação química entre esses dois microrganismos, a fim de 

verificar se houve produção de novos metabólitos secundários, que não seriam 

produzidos na ausência de estímulos.  

O fungo P. decaturense já foi estudado em nosso laboratório pelo Dr. Rafael de 

Felício (2014), e por esta razão, este fungo foi escolhido para ser eliciado com a 

linhagem Cyanobium sp. CENA181 que foi estudada neste trabalho. 



3.5 CONCLUSÕES 

 

O presente trabalho investigou a interação química em dois meios de cultura 

distintos: o meio SWBG-11, onde são cultivadas as linhagens de cianobactérias e o 

meio PDB, onde são cultivadas as linhagens de fungos no laboratório QOAM-FCFRP-

USP. 

Por meio da avaliação dos cromatogramas as culturas em meio SWBG-11 não 

apresentaram resultados relevantes e em meio PDB o extrato bruto de vinte e um dias 

mostrou-se interessante para dar continuidade ao isolamento dos metabólitos 

secundários;  

Foi verificado através do screening do cromatograma de íons totais dos extratos 

brutos do fungo P. decaturense e da co-cultura entre a linhagem Cyanobium sp. 

CENA181 e P. decaturense, valores de m/z semelhantes e diferentes, visualizados 

em ambos ou individualmente em cada microrganismo; 

Foi isolada do extrato bruto do fungo a sustância 10,11-deidrocurvularina e do 

extrato bruto da co-cultura, a substância curvularina, a qual foi produzida somente 

neste extrato; 

Concluiu-se que houve interação química entre os microrganismos avaliados 

devido aos valores de m/z observados nos espectros e também devido à obtenção da 

substância curvularina, que foi o pico identificado apenas no cromatograma do extrato 

bruto da co-cultura, sendo possivelmente sua produção estimulada pela presença da 

cianobactéria; 

Esse trabalho contribui para novos dados obtidos de co-cultura entre fungos e 

cianobactérias que são ainda escassos na literatura e abre espaço para uma 

continuidade desse estudo, sendo possível o cultivo em escala ampliada para 

obtenção de novos metabólitos secundários e também avaliação da atividade 

biológica dos mesmos. 

 

 

 

 

 

 



4. Capítulo III- Uso de redes moleculares (molecular 

networking) na busca de substâncias bioativas inéditas em 

linhagens do gênero Symploca  

 

4.1 INTRODUÇÃO 
 
 
4.1.2 Uso de redes moleculares (molecular networking) na investigação de 

produtos naturais 

 

O uso de redes moleculares vem sendo utilizado nos últimos anos como uma 

valiosa ferramenta no auxílio da busca por novos produtos naturais, onde podem ser 

analisados extratos brutos e frações individuais ou em conjunto. Através da análise 

dos dados obtidos selecionam-se grupos visualizados nesta rede com potenciais 

compostos inéditos e, além disso, também é possível a desreplicação de substâncias 

já conhecidas e de seus análogos. Além de produtos naturais, esta ferramenta é 

utilizada em amostras biológicas, genoma, fármacos e proteínas (WATROUS et al., 

2012; ALLARD et al., 2016). 

 Os dados dos espectros (EM/EM) são inseridos na plataforma GNPS (Global 

Natural Products Social Molecular Networking), a rede molecular é então gerada 

através dos fragmentos destes espectros agrupando-os de acordo com a similaridade 

dos fragmentos, fazendo uma comparação entre o íon molecular e os fragmentos de 

íons. A rede molecular de EM/EM é criada por um programa chamado MATLAB, 

fazendo a correlação de textos e atributos, como por exemplo, a atribuição de cores e 

valores de m/z para os nós, os quais são visualizados no programa Cytoscape 

(WATROUS et al., 2012; YANG, 2013; ALLARD et al., 2016). 

Os grupos de substâncias semelhantes são conectados por traços que formam 

nós, os quais fazem uma conexão de no máximo dez nós. Eles são agrupados pelo 

valor angular do co-seno (0-1), o qual mede o parentesco entre as substâncias, onde 

os traços mais espessos mostram maior similaridade entre as substâncias. Para o co-

seno um valor de corte é selecionado na hora da análise, por exemplo, se um valor 

0,7 for selecionado, as substâncias geradas terão um valor de similaridade igual ou 

superior a este, sendo que com valor 1 possuem total similaridade (WATROUS et al., 

2012; YANG, 2013; ALLARD et al., 2016). 



 Em síntese, um nó representa uma substância e o seu parentesco é 

representado por pontes (traços), assim formando grupos de metabólitos secundários 

semelhantes e gerando as redes moleculares.  

A vantagem da utilização desta ferramenta é que além do íon molecular, os 

padrões de fragmentação podem ser comparados com bibliotecas de compostos e 

assim, ser realizada a desreplicação do valor do íon precursor para identificação da 

substância juntamente com a comparação dos nós vizinhos, sendo possível o 

reconhecimento de análogos, e também podem ser observadas perdas de massas 

conhecidas (ALLARD, 2016). 

Uma limitação encontrada para identificação de muitas substâncias é o 

tamanho do banco de dados de fragmentos disponíveis no GNPS, pois menos de 

20.000 compostos estão disponíveis nas bibliotecas e estima-se que existam mais de 

200.000 produtos naturais já descritos na literatura. A GNPS é uma plataforma global 

e de acesso aberto, onde pesquisadores do mundo inteiro podem utilizá-la e também 

contribuir com dados de substâncias isoladas enviando seus espectros (ALLARD, 

2016; WANG et al., 2016).  

Na Figura 30 abaixo mostra-se um esquema de como é gerada a rede 

molecular, desde a obtenção dos espectros em EM/EM, a aplicação das fórmulas 

matemáticas para obter índices de similaridade até a conversão dos textos em 

atributos até a visualização final da rede molecular. 

Figura 30. Esquema representando a rede molecular através de espectros EM/EM, 
aplicação das fórmulas matemáticas e conversão dos textos em atributos até a 

geração da rede molecular 

 
Esta ferramenta é muito útil quando se deseja obter substâncias inéditas, pois 

através do reconhecimento dos grupos onde as mesmas estão presentes, pode-se 



fazer um levantamento de dados sobre a massa e aliar técnicas como RMN, para 

então dar continuidade na exploração da amostra. Este trabalho mostra como esta 

ferramenta foi utilizada na identificação de substâncias já conhecidas e também na 

busca por novos produtos naturais. 

 

4.1.3 O gênero Symploca e suas substâncias bioativas 

 

O gênero Symploca pertence à ordem Oscillatoriales e é composto por colônias 

filamentosas, as quais formam talos ou emaranhados, se dispondo como tapetes em 

substratos. Possui células cilíndricas, sem aerótopos, as células se dividem de modo 

transversal e a reprodução é hormogônia. As espécies são encontradas em solos 

úmidos, pedras, paredes de musgos, ambiente marinho e fontes termais (KOMÁREK; 

KOMÁRKOVÁ; KLING, 2003; GUIRY, 2016). 

O gênero Symploca tem apresentado novas estruturas químicas ao longo dos 

anos demonstrando distintas atividades biológicas como anticâncer, citotóxica, 

neurotóxica e inibidora de proteassoma. A espécie Symploca sp., coletada nas 

Bahamas, denominada Symplocin A, exibiu potente atividade inibidora da enzima 

catepsina E (MOLINSKI; REYNOLDS; MORINAKA, 2012).  

 As carmaficinas (34), que podem ser vistas na Figura 31, foram isoladas 

quando a Profa. Dra. Hosana M. Debonsi realizou em 2010-2011 um estágio de pós-

doutoramento no Instituto Scripps de Oceanografia (San Diego - Califórnia, EUA), sob 

supervisão do Prof. Dr. William H. Gerwick (Bolsista modalidade Novas Fronteiras 

Proc. FAPESP 09/07429-7).  A partir desta oportunidade, foram isolados 

metabólitos secundários de diferentes espécies de cianobactérias marinhas, dentre 

estas algumas por meio de técnicas de eliciação química, culminando na obtenção de 

duas patentes: a primeira, número do registro: WO/2013/010018, data de depósito: 

12/07/2012, título: "Compositions and methods for inhibiting proteases" , Instituição de 

registro:WIPO - World Intellectual Property Organization  e a segunda, número do 

registro: WO2013009923, data de depósito: 17/01/2013, título: "Methods of promoting 

neuron growth".  

Ainda, outros estudos mostraram que o depsipeptídeo cíclico simplostatina 5 

(35) é um potente inibidor da atividade proteolítica de elastases; além das 

carmaficinas A e B (Figura 31), que apresentaram atividade inibitória de proteassoma 

peptídico, apresentando citotoxicidade para células cancerígenas de cólon e de 



pulmão (PEREIRA et al., 2012; SALVADOR et al., 2013; GUIRY, M.D.; GUIRY, G.M., 

2015).  

Além destas, outras substâncias foram isoladas de espécies de Symploca e 

estas demonstraram importante potencial terapêutico, como a dolastatina 10 (36) de 

Symploca sp. VP642, um potente agente antitumoral. Hoiamida B é uma substância 

que pertence à classe dos lipopeptídeos e possui atividade neurotóxica, outra 

substância análoga denominada hoiamida D (37), também isolada de uma linhagem 

Symploca sp. apresentou interação com um supressor tumoral (p53/MDM2), sendo 

interessante na pesquisa por novos fármacos com atividade anticancerígena, Figura 

31 (LUESCH et al., 2001; CHOI et al., 2010; MALLOY et al., 2012). 

Substâncias denominadas de veraguamidas A-G são depsipeptídeos que 

apresentaram atividade citotóxica em dois tipos de linhagens tumorais e pertencem a 

espécie Symploca cf. hydnoides (SALVADOR et al., 2011). 

 

Figura 31. Substâncias isoladas do gênero Symploca com atividade antitumoral 
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4.1.4 Substâncias cloradas provenientes de cianobactérias marinhas 

 

Compostos halogenados em organismos marinhos dão origem a novas e 

distintas estruturas químicas devido a disponibilidade de íons como bromo, cloro e 

iodo na água do mar sendo o cloro o mais abundante disponível (CABRITA; VALE; 

RAUTER, 2010; CHOI; PEREIRA; GERWICK, 2012; LEÃO et al., 2012), fazendo 

deles uma importante fonte de novos produtos naturais com atividade biológica e 

farmacológica (CABRITA; VALE; RAUTER, 2010; CHOI; PEREIRA; GERWICK, 

2012). 

Compostos clorados distintos com halogênios terminais em cadeias de 

lipopeptídeos e porções de cloreto de vinila são encontrados em cianobactérias. 

Substâncias já isoladas e previamente publicadas podem ser citadas como exemplo 

de substâncias cloradas como taveuniamidas (A-J) (38), jamaicamidas (A-C) (39), 

malingamidas (A, S, T) (40), lyngbyabellinas (A-I) (41), que podem ser vistas na Figura 

32, além de, credneramidas (A-B), jantielamida A, kimbeamida A e kimbelactona. As 

susbtâncias cloradas provenientes de cianobactérias marinhas tem evidenciado 

atividades biológicas como citotóxica, bloqueadoras de canais de sódio, anticâncer, 

etc. (EDWARDS et al., 2004; TAN, 2007; CABRITA; VALE; RAUTER, 2010; MALLOY 

et al., 2012; NUNNERY et al., 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 32. Substâncias cloradas encontradas em cianobactérias marinhas 

 

 

 

 

 

 

 

 

O conhecimento sobre a halogenação em produtos naturais marinhos é ainda 

restrito, podem ser vistas enzimas haloperoxidades vanadato-dependentes (Va-HPO) 

e não-heme-FeII/α-cetoglutarato/O2 halogenase-dependente. Enzimas não-heme FeII 

halogenases chamadas SyrB2 e CmaB, precisam de oxigênio, R-cetoglutarato (R-KG) 

e cloro e elas são responsáveis por executar halogenações, além de enzimas FADH2-

halogenase-dependentes (GALONIĆ; VAILLANCOURT; WALSH, 2006; WAGNER; 

KÖNIG, 2012). 
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4.11 CONCLUSÕES 

 

Neste trabalho foram investigadas nove espécies do gênero Symploca quanto 

à análise química e de atividades biológicas. 

A utilização de redes moleculares (molecular networking) em produtos naturais 

vêm-se mostrando como uma ferramenta auxiliar de ampla utilidade na investigação 

de metabólitos secundários, sendo eles conhecidos ou não. 

Por meio da análise dos dados da rede molecular realizada com as nove 

espécies foram identificadas três substâncias conhecidas: apratoxina A, palmiramida 

A e curacina D. Estas, foram analisadas com relação à CLAE-EM/EM, tempo de 

retenção, íon molecular e fragmentações e comparadas com padrões já isolados no 

laboratório do Prof. Dr. William Gerwick.  

Os ensaios biológicos iniciais realizados com extratos brutos e frações contra 

doenças tropicais e em linhagens de câncer de mama revelaram ser ativos em várias 

das amostras testadas. Essas atividades devem ser investigadas após isolamento das 

substâncias para avaliar qual está ocasionando a mesma. 

Através da avaliação dos dados químicos (CLAE-EM/EM, rede molecular e 

RMN), do screening biológico e da quantidade de amostra foram selecionadas para 

dar início ao isolamento químico as frações A2143 E, F e G, das quais foram obtidos 

dois metabólitos secundários um conhecido denominado de 

4,6,8,10,12,14,16,18,20,22-decametóxi-heptacos-1-eno e um inédito denominado de 

caracolamida A. 

A substância inédita caracolamida A, apresenta uma porção vinílica ligada a 

dois cloros, o que a torna distinta das outras substâncias já isoladas no laboratório e 

com porções semelhantes a ela como, santacruzamate A, jantielamida A, kimbeamida 

A e credneramida A. 

Após a obtenção dos metabólitos, estes foram testados contra L. donovani, 

Trypanosoma cruzi e Trypanosoma brucei e atividade citotóxica contra linhagens de 

câncer de pulmão, não demonstrando atividade. 

A substância caracolamida A juntamente com o padrão avaliado feniletilamina 

tiveram atividade neuroativa, inibindo as oscilações de cálcio em células neuronais, 

esse ensaio permite que também sejam avaliadas futuramente em outros ensaios 

avaliando o influxo de Na+ e Ca2+ dentro da célula.  



Os resultados abrem portas para um estudo farmacológico mais aprofundado 

da substância inédita isolada, já que muitas drogas comercializadas hoje em dia 

possuem traços de feniletilamina em suas estruturas, com funções antidepressiva e 

anti-histamínica, por exemplo. 

O presente trabalho viabilizou a análise de uma série de linhagens do gênero 

Symploca o que possibilitou a triagem biológica, a investigação química e a obtenção 

das substâncias identificadas, sendo uma inédita. 

Este trabalho possibilitou o acréscimo de dados ao gênero com resultados 

inéditos obtidos, mostrando que o mesmo possui um grande potencial na descoberta 

de substâncias novas com características distintas e intrigantes, como vêm sendo 

relatado ao longo dos anos; além disso, as substâncias já isoladas em outros estudos 

apresentaram atividades biológicas de importância.  

Os resultados obtidos favorecem a perspectiva da continuidade desses 

estudos, tanto pela nova substância isolada, a qual poderá ser sintetizada e avaliada 

em diferentes ensaios biológicos quanto pela continuidade da investigação química e 

também biológica das demais frações, as quais foram selecionadas por meio da rede 

molecular com potencial perspectiva de possuírem metabólitos inéditos. 

Sendo assim, este trabalho contêm dados que enriquecem a área de Produtos 

Naturais Marinhos, os quais também podem ser inseridos na plataforma da GNPS, 

contribuindo com o banco de dados da mesma. 
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