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RESUMO 

 

MENEGATTI, C. Bactérias simbiontes associadas à abelha sem ferrão Melipona scutellaris 

como fontes de produtos naturais bioativos. 2016. 155f. Dissertação (Mestrado). Faculdade de 

Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2016. 

 

Os produtos naturais desempenham fundamental importância na descoberta de novos 

fármacos. Muitos destes fármacos originaram-se de produtos naturais microbianos o que 

demonstra uma extrema eficiência na habilidade dos micro-organismos de sintetizar 

substâncias químicas com elevado potencial biológico. Sabe-se que os insetos sociais estão 

sujeitos a condições climáticas e populacionais que aumentam sua susceptibilidade a 

parasitas. Assim, estes insetos desenvolveram um mecanismo de defesa evolutivo que 

consiste na associação simbiótica a bactérias capazes de biossintetizar produtos 

antimicrobianos contra os patógenos. Dispondo dessas informações, o presente trabalho 

contribuiu com o estudo dos produtos naturais biossintetizados pela bactéria Paenibacillus 

polymyxa ALLI-03-01, provável simbionte da espécie de abelha sem ferrão Melipona 

scutellaris. Os micro-organismos foram isolados de colônias mantidas no Departamento de 

Biologia da FFCLRP-USP. Todas as linhagens foram testadas contra dois fungos 

entomopatogênicos - Beauveria bassiana e Metarhizium anisopliae; os que apresentaram 

atividade antifúngica tiveram seus extratos em acetato de etila e metanol preparados e foram 

avaliados em ensaios antiparasitários contra Trypanosoma cruzi e Leishmania donovani. A 

bactéria ALLI-03-01, isolada do alimento larval, foi escolhida para os estudos químicos, pois 

apresentou satisfatória atividade antifúngica e proeminente atividade antiparasitária. Este 

micro-organismo foi identificado pelo sequenciamento do gene 16S rRNA como sendo a 

bactéria Paenibacillus polymyxa, conhecida pela alta capacidade de produção de metabólitos 

secundários. Para conhecer seu metabolismo, esta bactéria foi cultivada em meio ISP-2 ágar e 

líquido e do extrato em acetato de etila do cultivo fermentativo de P. polymyxa ALLI-03-01 

foi isolado o ácido L-3-fenil lático. As atividades antifúngicas dos padrões comerciais dos 

ácidos D-(+)- e L-(-)- 3-fenil lático foram testadas frente ao fungo entomopatogênico B. 

bassiana e apenas o enantiômero L apresentou atividade antifúngica. Do extrato em metanol 

do cultivo em meio sólido do mesmo micro-organismo foram identificados em mistura, 

principalmente por MALDI-TOF MS/MS, nove diferentes ciclolipodepsipeptídeos, da classe 

das Fusaricidinas. As fusaricidinas são conhecidas por apresentarem alta atividade anti-

microbiana, que foi comprovada quando duas frações compostas por diferentes fusaricidinas 

foram testadas frente ao fungo entomopatogênico Metarhizium anisopliae e contra a bactéria 

patogênica Paenibacillus larvae. As frações apresentaram resultados satisfatórios de inibição 

contra ambos os patógenos, dessa maneira as fusaricidinas e a produção seletiva do ácido L-3-

fenil lático por esta bactéria podem ser vias de proteção da colônia, evitando que patógenos 

destruam-na e permitindo o desenvolvimento sadio de larvas. Sendo assim, este trabalho 

relata pela primeira vez a possível relação simbiótica existente entre o micro-organismo 

Paenibacillus polymyxa ALLI-03-01 e a colônia de abelhas Melipona scutellaris, bem como a 

produção por este micro-organismo de compostos com alta atividade antimicrobiana que 

podem exercer o controle de parasitas dentro da colônia, estabelecendo assim, uma possível 

relação ecológica entre o micro-organismo destacado e as abelhas Melipona scutellaris. 

 

Palavras-chave: micro-organismo simbionte, insetos sociais, Paenibacillus polymyxa ALLI-

03-01, ácido-L-3-fenil lático, fusaricidinas, atividade antimicrobiana 
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ABSTRACT 

 

MENEGATTI, C. Bacterial symbionts associated with the stingless bee Melipona 

scutellaris as sources of bioactive natural products. 2016. 155f. Dissertation (Master). 

Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto – Universidade de São Paulo, 

Ribeirão Preto, 2016. 

 

Natural products play an important role in drug discovery. Several drugs have been 

discovered or developed from microbial natural products hits and leads showing a great 

efficiency of microorganisms to synthesize compounds with high biological potential. It is 

known that social insects are subjected to climate and population conditions that increase their 

susceptibility to parasites. Therefore, these insects have developed an evolutionary defense 

mechanism consisting in symbiotic association with bacteria capable of biosynthesize 

antimicrobial products against pathogens. In this context, this study contributed to the 

knowledge of natural products biosynthesized by the bacterium Paenibacillus polymyxa 

ALLI-03-01, a probable symbiont of the stingless bee Melipona scutellaris. Microorganisms 

were isolated from colonies maintained at the Department of Biology of FFCLRP-USP. All 

strains were tested against two entomopathogenic fungi - Beauveria bassiana and 

Metarhizium anisopliae; strains that showed antifungal activity had their ethyl acetate and 

methanol extracts prepared and evaluated against the parasites Trypanosoma cruzi and 

Leishmania donovani. The bacterium ALLI-03-01, isolated from larval food, was selected for 

chemical studies, due to its satisfactory antifungal activity and outstanding antiparasitic 

activity. This microorganism was identified by gene 16S rRNA sequencing as Paenibacillus 

polymyxa, a bacterium recognized for its ability of biosynthesize secondary metabolities. This 

bacterium was cultivated in ISP-2 agar and liquid medium and from the ethyl acetate extract 

of P. polymyxa ALLI-03-01 cultivated in liquid medium L-3-phenyllactic acid was isolated. 

The antifungal activity of comercial standards of D-(+)- and L-(-)-phenyllactic acid were 

tested against entomopathogenic fungus B. bassiana and only the L enantiomer presented 

antifungal activity. Nine cyclo lipodepsipeptides known as fusaricidins were identified in 

mixture using MALDI-TOF-MS/MS from the methanol extract of ALLI-03-01. The 

fusaricidins are recognized for their high antimicrobial activity, which was confirmed when 

two fractions composed by different fusaricidins were tested against the entomopathogenic 

fungus Metarhizium anisopliae and the pathogenic bacterium Paenibacillus larvae. The 

fractions showed satisfactory inhibition against both pathogens. Therefore, fusaricidins and 

selective production of L-3-phenyllactic acid by the bacterium may be colony protection 

resources, preventing the action of pathogens and allowing healthy larvae development. 

Therefore, this study reports for the first time a possible symbiotic relationship between 

Paenibacillus polymyxa ALLI-03-01 and the colony of M. scutellaris bees, as well as 

production of compounds with high antimicrobial activity by this microorganism that might 

act as parasite control agents within the colony, establishing a possible ecological relationship 

between the bacterium and M. scutellaris bees.  

 

Keywords: symbiont microorganism, social insects, Paenibacillus polymyxa ALLI-03-01, L-

3-phenyllactic acid, fusaricidins, antimicrobial activity 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 Produtos naturais, micro-organismos e simbiose 

 

Os produtos naturais continuam a desempenhar um papel altamente significativo na 

descoberta e desenvolvimento de novos fármacos (Newman e Cragg, 2016).
 
Em sua recente 

revisão acerca dos fármacos derivados de produtos naturais, Newman e Cragg
 
enfatizam que  

... muitos fármacos e / ou protótipos baseados em produtos naturais são, na verdade, 

produzidos por micro-organismos ou por interações microbianas com os 

‘hospedeiros dos quais foram isolados’, e, portanto, a pesquisa nesta área de 

produtos naturais deve ser significativamente expandida.  

 

De fato, a literatura relata um número considerável de produtos naturais bioativos 

isolados de micro-organismos endofíticos (Gunatilaka, 2006; Borges et al., 2009), simbiontes 

de plantas, e de micro-organismos marinhos, associados a esponjas e algas, entre outros (Piel, 

2006; Taylor et al., 2007; Thomas et al., 2010). 

Micro-organismos são profícuos produtores de substâncias químicas com importantes 

aplicações na indústria farmacêutica, usadas como fármacos ou como estruturas-modelo para 

o planejamento e desenvolvimento de fármacos. Diversos antibióticos, anticancerígenos, 

imunossupressores e agentes redutores do colesterol sanguíneo, entre outros, têm suas origens 

em produtos naturais microbianos. Os micro-organismos apresentam, portanto, uma 

surpreendente capacidade de produzir substâncias químicas com elevada potência biológica 

(Lopes et al., 2011). Acredita-se que, diferentemente dos metabólitos primários, os produtos 

naturais são produzidos por razões fisiológicas específicas, sociais ou predatórias, estando, 

portanto, relacionados com a ecologia dos organismos produtores (O’brien e Wright, 2011) 

Em um ecossistema os organismos estão constantemente interagindo entre si; e estas 

relações podem ser intraespecíficas ou interespecíficas. Em função dos tipos de dependência 

que os organismos mantém entre si, e se há prejuízo ou benefício para os organismos 

envolvidos, estas relações ainda são subdivididas em harmônicas e desarmônicas. Nas 

relações harmônicas não existe prejuízo para nenhuma das espécies envolvidas e pelo menos 

uma delas é beneficiada; enquanto nas desarmônicas ocorre prejuízo de uma das espécies e 

benefício da outra. A simbiose é uma associação íntima entre dois ou mais organismos de 

diferentes espécies, em geral de longa duração, frequentemente encontrada nas comunidades 

terrestres e aquáticas, com papel fundamental no surgimento das principais formas de vida na 

Terra e na geração de diversidade biológica (Moran, 2006; Martin e Schwab, 2013). 
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Muitos micro-organismos se tornaram dependentes de seus hospedeiros para a 

sobrevivência. Por outro lado, os compostos bioativos produzidos pelos micro-organismos 

podem ser usados como agentes de defesa pelos hospedeiros. Como resultado, plantas, 

animais e humanos tem se envolvido em complexas interações com micro-organismos durante 

sua evolução (Moran, 2006). Assim, é muito provável que os produtos naturais sejam 

resultados das interações entre organismos entre si e destes com o ambiente, e que 

desempenhem funções precisas e definidas nestas associações simbióticas, representando uma 

das vantagens adaptativas e evolutivas para os organismos produtores. 

A grande maioria dos trabalhos envolvendo micro-organismos simbiontes, como os 

associados a plantas e organismos marinhos, é conduzida seguindo as estratégias 

experimentais tradicionais da química de produtos naturais, isto é, envolvendo o isolamento 

da linhagem microbiana de seu habitat, o cultivo em laboratório e a triagem dos extratos 

obtidos em diferentes ensaios biológicos para o isolamento e identificação dos produtos 

naturais bioativos. Esta abordagem permite a identificação de produtos naturais ativos, objeto 

da bioprospecção, porém não fornece respostas para a difícil questão que envolve as razões 

pelas quais os produtos naturais são biossintetizados. Trabalhos mais recentes têm sido 

direcionados para se determinar a função real destes produtos naturais para o micro-

organismo produtor (Conti et al., 2012). Exemplos elegantes da determinação da função 

ecológica de produtos naturais microbianos incluem estudos realizados com micro-

organismos associados a insetos. 

 

1.2 Produtos naturais de micro-organismos associados a insetos 

 

Insetos compreendem um dos filos de animais mais abundantes e complexos e 

estabelecem diversas relações com micro-organismos. Acredita-se que insetos sociais sejam 

predispostos a uma alta pressão parasitária (Cameron R. Currie, comunicação pessoal). Estes 

insetos são geneticamente homogêneos, vivem em altas densidades populacionais, em 

condições de clima quente e úmido, o que aumenta a susceptibilidade aos parasitas. De fato, 

alguns trabalhos mostram que insetos sociais são frequentemente atacados por micro-

organismos patogênicos. Abelhas melíferas são atacadas por diversos patógenos, incluindo a 

bactéria Paenibacillus larvae (Vanengelsdorp e Meixner, 2010). Alguns insetos sociais, como 

as formigas agricultoras e abelhas, mantém ainda fontes de alimentos ricas em nutrientes 

dentro dos ninhos (ex.: jardim de fungo no caso de formigas e mel no caso de abelhas), as 
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quais são também suscetíveis ao ataque de micro-organismos (Currie, Scott, et al., 1999). 

Portanto, estes insetos não somente precisam se defender dos patógenos, mas também 

necessitam proteger suas fontes de alimento do ataque de micro-organismos. Uma das 

estratégias de defesa adquirida durante a evolução dos insetos foi a associação simbiótica a 

bactérias capazes de biossintetizar produtos naturais antibióticos e antifúngicos contra os 

patógenos. Desta forma, insetos sociais são organismos modelo fascinantes para a pesquisa 

em ecologia química. 

As formigas cortadeiras (Attini: Formicidae) se destacam como um exemplo 

interessante de interação simbiótica com micro-organismos (fungos e actinobactérias), 

representando um dos sistemas biológicos mais complexos na natureza e que já está melhor 

descrito. Estas formigas coevoluíram em um mutualismo de cerca de 50 milhões de anos com 

fungos basidiomicetos Lepiotaceae (Agaricales: Basidomycotina), que são cultivados em 

jardins como fonte de alimento para os insetos, representando um dos poucos exemplos de 

animais agricultores na natureza (Currie, Scott, et al., 1999).
 
Porem, fungos filamentosos 

parasitas do gênero Escovopsis podem comprometer a viabilidade dos ninhos de formigas, 

devido ao efeito tóxico frente aos basiomicetos usados como alimento. Como forma de 

proteção, as formigas desenvolveram estruturas especializadas em seu corpo para abrigar 

actinobactérias, principalmente dos gêneros Pseudonocardia e Streptomyces, responsáveis 

pela produção de antimicrobianos que controlam a infecção por Escovopsis sp., protegendo a 

fonte de alimento (Currie, Mueller, et al., 1999; Currie, Scott, et al., 1999).
 

Das culturas laboratoriais de Pseudonocardia spp. foi obtido o depsipeptídeo cíclico 

dentigerumicina (1), responsável pela inibição do fungo parasita Escovopsis sp. e de outros 

fungos patogênicos, mas sem toxicidade ao fungo basidiomiceto usado para alimentação das 

formigas Apterostigma dentigerum (Oh et al., 2009). Formigas cortadeiras Acromyrmex 

echinatior também estabelecem relação simbiótica com o fungo Leucoagaricus 

gongylophorus e com actinobactérias dos gêneros Pseudonocardia e Streptomyces. 

Antimicinas A1-A4 (2-5), valinomicina (6) e actinomicinas D (7) e X2 (8) (Fig. 1) foram 

identificadas de espécies Streptomyces em associação com as formigas cortadeiras e possuem 

atividade antibiótica relacionada com a proteção das formigas contra patógenos (Schoenian et 

al., 2011). Outra espécie de formiga cortadeira, Acromyrmex octospinosus, também possui 

relação simbiótica com fungos do gênero Leucoagaricus, cultivado nos ninhos como fonte de 

alimento, e com actinobactérias do gênero Streptomyces. Diversas espécies Streptomyces spp. 

produziram o antibiótico macrolídeo, candicinina D (9) (Fig. 1), que, juntamente com outros 
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antibióticos produzidos por essas actinobactérias, deve auxiliar no combate aos fungos 

patogênicos que possam causar morte de fungos Leucoagaricus sp (Haeder et al., 2009). 

 

 

Figura 1. Produtos naturais microbianos envolvidos na simbiose de formigas com 

actinobactérias. 

 

Vespas também estabelecem relações simbiônticas com micro-organismos. 

Streptomyces sp., isolado da vespa Sceliphron caementarium, produz o polieno macrocíclico 

escelifolactama substância com atividade antifúngica frente a Candida albicans resistente a 

anfotericina B (Oh et al., 2011).
 

Os exemplos apresentados ilustram a nova diversidade química que pode ser 

descoberta com o estudo de micro-organismos simbiontes de insetos. Ainda, este estudo pode 

esclarecer as funções dos Produtos Naturais na mediação das interações entre os insetos e 

micro-organismos simbiontes e patogênicos, através de bioensaios antimicrobianos 

(especialmente interações antagônicas aos pares, descrita em material e métodos), 

contribuindo para a área de ecologia química. Como resultado da função ecológica destes 

PNs, e de se esperar que os mesmos também possam apresentar aplicações farmacêuticas e/ou 

agroquímicas. Portanto, em estudos com este enfoque, é importante que os PNs isolados e 

identificados também sejam submetidos a ensaios biológicos e farmacológicos, podendo-se 

antever uma possível contribuição para a área de química medicinal. 
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1.3 A espécie de abelha sem ferrão Melipona scutellaris 

  

As abelhas sem ferrão exercem importante papel ecológico como polinizadores de 

espécies vegetais e possuem potencial para uso na polinização de culturas agrícolas (De 

Araujo Alves, 2010).
 

Entre as abelhas sem ferrão, a espécie Melipona scutellaris, popularmente conhecida 

como “uruçu verdadeira”, “uruçu do Nordeste", ou “ uruçu-do-campo" (Figura 2), se destaca 

por ser endêmica do nordeste do Brasil. É encontrada nos estados do nordeste brasileiro, 

ocorrendo da Bahia ao Rio Grande do Norte, particularmente zonas de transição entre a Mata 

Atlântica e a Caatinga (Viana et al., 2013). No Departamento de Biologia da FFCLRP-USP 

são mantidas colônias desta abelha para as pesquisas em ecologia química e comportamental 

de insetos sociais realizadas sob coordenação do Prof. Dr. Fabio S. do Nascimento. 

Melipona scutellaris faz parte do grupo de espécies de Melipona com tamanho 

corporal relativamente grande (entre 10 e 13 mm de comprimento total) que, em geral, 

correspondem às abelhas com largura do tórax acima de 3 mm ou massa corporal acima de 60 

mg (Silva et al., 2011). Populações dessa abelha diminuíram substancialmente como 

consequência da atividade humana, assim estudos sobre esta espécie são importantes para a 

sua manutenção (Sousa et al., 2013). 

Não há descrição de um patógeno natural as colônias de M. scutellaris, porém 

recentemente foi descrito que em experimentos in vitro o fungo entomopatogênico Beauveria 

bassiana foi virulento as abelhas uruçu, sendo capaz de matá-las nas menores concentrações 

testadas (De Jesus Conceição et al., 2014). 

 

Figura 2. Colônia de abelhas Melipona scutellaris. (Colônias mantidas no DB-FFCLRP-

USP). 
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1.4 Relação fungos – insetos 

 

O cultivo de fungos como forma de alimento é um comportamento que tem evoluído 

de forma independente em alguns insetos como formigas, besouros e cupins e permitiu que 

muitas espécies desses insetos se tornassem ecologicamente importantes e amplamente 

distribuídas (Aylward et al., 2014). A Figura 3, exemplifica de maneira simplificada a relação 

simbiótica de insetos com micro-organismos e o cultivo de fungos (Ramadhar et al., 2014). 

Não há nada descrito na literatura sobre a manutenção de fungos pelas abelhas Melipona 

scutellaris em suas colônias; porém recentemente uma nova espécie de fungo 

obrigatoriamente osmofílico, o Zygosaccharomyces favi sp. foi identificado, isolado de 

colônias de Apis melífera (Čadež et al., 2015). Sabe-se que as abelhas da espécie Apis 

mellifera introduzem fungos nas suas colônias que provavelmente servem de nutriente para as 

larvas da abelha (Gilliam, 1997). Em relação à tribo Meliponini, está descrita uma relação 

entre a abelha Melipona quadrifasciata e alguns Bacillus onde se observou que houve morte 

de toda as abelhas  após a adição de estreptomicina à colônia (Machado, 1971). 

 

Figura 3. Interações simbióticas dentro de um sistema agrícola de insetos. As setas indicam 

benefício e as barras supressão. Figura adaptada de (Ramadhar et al., 2014) .        

                           

O primeiro relato de abelha sem ferrão que depende de fungo para sobreviver ocorreu 

em 2015 e descreve que a abelha Scaptotrigona depilis cultiva o fungo filamentoso Monascus 

sp. como forma de alimento. Tal fato foi evidenciado quando foi adicionado alimento larval 

esterilizado, livre de fungos, para algumas larvas. Foi constatado que estas larvas 

apresentaram características de putrefação e não conseguiram se desenvolver adequadamente, 

enquanto larvas que se alimentaram do fungo, se desenvolveram sadiamente (Menezes et al., 

2015). 

As leveduras negras são outros micro-organismos que foram descritos como possíveis 

simbiontes em ninhos de formigas (Little e Currie, 2007). Sabe-se que essas leveduras 

adquirem nutrientes das formigas e suprimem o crescimento bacteriano, dessa maneira elas 
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comprometem o ninho das formigas, deixando-os mais susceptíveis a ação do fungo 

patogênico (Little e Currie, 2008). Há poucos estudos acerca da relação dessas leveduras com 

insetos, tampouco com abelhas, e de metabólitos ativos isolados produzidos por essas 

leveduras. Na literatura são encontrados alguns estudos de compostos bioativos isolados de 

leveduras negras associadas com plantas (Xu et al., 2011; Cook et al., 2013; El-Elimat et al., 

2013). 

Considerando a escassez de estudos acerca da microbiota associada a abelhas sem 

ferrão e seu potencial para a produção de metabólitos secundários, esse trabalho direcionou 

esforços ao conhecimento dos micro-organismos associados à abelha sem ferrão Melipona 

scutellaris e o entendimento da possível relação simbiótica inseto-micro-organismo mediada 

por produtos naturais. 
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2. OBJETIVOS 

 

Objetivo geral 

 

Isolar e identificar os produtos naturais produzidos por bactérias associadas à abelha 

sem ferrão Melipona scutellaris, e ao seu favo de cria, e a estabelecer a correlação destes 

compostos químicos às possíveis funções ecológicas e biológicas. 

 

Objetivos específicos 

 

 Coletar amostras de abelhas M. scutellaris e do seu favo de cria e isolar os 

micro-organismos associados. 

 Realizar ensaios de antagonismo com as bactérias isoladas e fungos 

entomopatogênicos – Beauveria bassiana e Metarhizium anisopliae – a fim de 

selecionar os micro-organismos mais ativos. 

 Preparar extratos dos micro-organismos selecionados para triagem contra os 

parasitas Trypanosoma cruzi e Leishmania donovani com intuito de selecionar 

o micro-organismo mais promissor. 

 Após seleção do micro-organismo, analisar os perfis químicos dos extratos 

obtidos através de HPLC-DAD-ELSD. 

 Ampliar a escala de cultivo para obter quantidades suficientes de extratos para 

fracionamento cromatográfico, isolamento e elucidação estrutural das 

substâncias produzidas. 

 Avaliar as substâncias isoladas frente aos entomopatógenos e aos parasitas com 

o propósito de estabelecer uma possível função ecológica e farmacológica dos 

compostos. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1 Meios de cultura 

 

Meio Quitina 

Quitina 4 g 

K2HPO4 0,7 g 

KH2PO4 0,3 g 

MgSO4.5H2O 0,5 g 

FeSO4.7H2O 0,01g 

ZnSO4  0,001g 

MnCl2  0,001g 

Ágar  20 g/L 

Água destilada  1 L, pH:7,1 

 

Meio ISP-2 

Extrato de levedura 4 g 

Dextrose  4 g 

Extrato de malte 10 g 

Ágar   20 g/L 

Água destilada 1 L, pH: 7,2 

 

Meio BDA 

BDA (batata dextrose agar) 39 g/L 

Água destilada  1 L 

 

Meio Glicose 30% 

Glicose  300 g 

Extrato de levedura 5 g 

Ágar   20 g 

Água destilada q.s.p. 1L 
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Solução salina + Óleo mineral (técnica de flotação) 

Solução salina 0,9% 5 ml 

Óleo mineral  1 ml 

 

Meio MYPGP 

Muller Hinton  1 g 

Extrato de levedura 1,5 g 

K2HPO4  0,3 g 

Glicose  0,2 g 

Piruvato de sódio 0,1 g 

Ágar   2% 

 

 

3.2 Antibióticos e antifúngicos 

 

Para o isolamento dos micro-organismos, os meios de cultura ISP-2 e quitina foram 

acrescidos de antifúngicos, ao meio BDA foram acrescentados antibióticos e a solução salina 

foi preparada com uma mistura de antibióticos e antifúngicos. A Tabela 1 mostra as 

concentrações e diluições utilizadas para o preparo dos reagentes biológicos. 

 

Tabela 1. Solução de antibióticos e antifúngicos. 

Antimicrobianos Concentração Conc. na flotação Solvente 

Cicloheximida 0,05 g/L 500 µg/L DMSO* 

Nistatina 0,04 g/L - DMSO 

Penicilina G 12,5 mg/L 200 µg/L Tampão fosfato de 

potássio** 

Estreptomicina 12,5 mg/L 200 µg/L Tampão fosfato de 

potássio 

Cloranfenicol  200 µg/L Etanol 

*Quantidade de DMSO correspondente a 0,2% no meio de cultura. 

**Quantidade de tampão de fosfato de potássio correspondente a 0,5% no meio de cultura. 
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3.3 Coleta de exemplares da abelha Melipona scutellaris e favo de cria  

 

Com auxílio de material autoclavado, foram coletadas amostras de abelhas forrageiras 

(que saem da colônia), abelhas cuidadoras (que permanecem dentro da colônia) e um 

exemplar do favo de cria. Todo material foi cuidadosamente coletado para não haver danos à 

colônia, a qual é mantida no laboratório do professor Dr. Fábio Santos do Nascimento, no 

Departamento de Biologia da FFCLRP-USP. 

Foram realizadas duas coletas, a primeira em 10/09/2014, visando isolamento de 

micro-organismos em geral, e a segunda 07/08/2015 visando o isolamento específico de 

actinobactérias. 

 

3.4 Isolamento dos micro-organismos associados à abelha e ao favo de cria 

 

Após a coleta, todo o material foi processado sob condições assépticas. Para o 

isolamento dos micro-organismos foram adotadas as metodologias descritas por Poulsen e 

Currie 
 
(Poulsen e Currie, 2010) e Poulsen e colaboradores

  
(Poulsen et al., 2011) com 

adaptações. 

Para o isolamento de bactérias, exemplares de abelhas forrageiras, cuidadoras e larvas 

foram adicionadas a eppendorfs contendo 750 µL de solução salina (0,9%) esterilizada para 

retirada dos micro-organismos presos a cutícula dos insetos. As amostras foram agitadas por 

um minuto em vórtex. Após esse procedimento, 200 µL de cada solução foram semeados 

separadamente em placas de Petri contendo meio Quitina e ISP-2 acrescidos de antifúngicos 

(cicloheximida e nistatina). Após o crescimento das bactérias, estas foram purificadas com 

semeaduras subsequentes em meio ISP-2. 

Para o isolamento de fungos, o mesmo procedimento foi seguido, diferenciando 

apenas na lavagem de um pedaço do cerume do favo de cria. As soluções foram semeadas 

separadamente em placas de Petri contendo meio BDA, acrescido de antibióticos (Penicilina 

G e Estreptomicina). Após o crescimento dos fungos, estes foram purificados com 

semeaduras subsequentes em meio BDA. 

Outro procedimento, descrito por Bacon
 

(Bacon e Labeda, 1990) para micro-

organismos endofíticos, foi utilizado para a esterilização superficial das abelhas e larvas 

visando o isolamento de micro-organismos do interior do inseto. Os exemplares de abelhas e 

larvas foram submergidos em uma solução alcoólica (EtOH 70%) durante 2,5 minutos. Em 



Material e Métodos | 15 

 

 
 

seguida foram transferidos para uma solução contendo hipoclorito de sódio a 5%, na qual 

permaneceram por 5 minutos. Logo após, permanceram por mais 1 minuto em outra solução 

alcoólica (EtOH 70%) e por último foram lavados com água estéril. Foram feitas três secções 

transversais no corpo das larvas e abelhas e os pedaços foram transferidos para placas de Petri 

contendo meio ISP-2 acrescido de antifúngicos (cicloheximida e nistatina). A água de 

lavagem final das amostras também foi semeada para confirmação do processo de 

esterilização superficial. 

Amostras do alimento larval foram semeadas diretamente em placas de Petri contendo 

meios Quitina, ISP-2 e BDA, acrescidos respectivamente de antifúngicos e antibióticos. Os 

micro-organismos que cresceram foram purificados com semeaduras subsequentes em meio 

ISP-2. 

Outra coleta foi realizada a fim de isolar especificamente actinobactérias e para isso 

foram realizados ajustes na metodologia. 

Para isolamento dos micro-organismos presos à cutícula dos insetos, as amostras de 

abelhas foram inseridas em eppendorfs contendo 500 µL de solução salina e agitadas em 

vórtex por 1 minuto. Após agitação, 500 µL de cada solução foram semeadas em placa de 

Petri contendo meio Quitina acrescido de antifúngicos (cicloheximida e nistatina). 

Para o isolamento dos micro-organismos internos, os exemplares de abelhas foram 

esterilizados conforme procedimento descrito acima.  Após a esterilização as abelhas foram 

transferidas para eppendorfs e maceradas com pinças autoclavadas. Após a maceração, 500 

µL de solução salina foram adicionados e seguiram para o vórtex por 1 minuto. Após 

agitação, 500 µL de cada solução foram semeados em placa de Petri contendo meio Quitina 

acrescido de antifúngicos (cicloheximida e nistatina). As actinobactérias que cresceram foram 

purificadas com semeaduras subsequentes em meio Quitina e após purificação foram 

crescidas em meio ISP-2 para realização dos estoques. 

Para o maior aproveitamento da coleta, foram realizados procedimentos para o 

isolamento de fungos osmotolerantes que sejam específicos para colônia de abelhas Melipona 

scutellaris em Meio Glicose 30% e de leveduras negras, visto a escassez de estudos sobre 

metabólitos secundários desses micro-organismos, em solução salina acrescida de óleo 

mineral através do método de flotação
 
(Satow et al., 2008), que é uma técnica seletiva 

utilizada para o isolamento de leveduras negras. Para o isolamento de fungos, pedaços do favo 

de cria foram distribuídos em eppendorfs, acrescentou-se 500 µL de solução salina e agitou 

por 1 minuto em vórtex. Após agitação 500 µL de cada solução foram semeados em placa de 
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Petri contendo meio Glicose 30%. Os fungos foram purificados com semeaduras 

subsequentes em meio Glicose 30%. 

Para o possível isolamento de leveduras negras, 5 mL de solução salina acrescida de 

antibacterianos e antifúngico (Estreptomicina, Penicilina G, Cloranfenicol e Cicloheximida) 

foram colocados em tubos Falcon, acrescentou-se os exemplares de abelhas e favo de cria em 

cada solução e em seguida adicionou-se 1 mL de óleo mineral. As soluções foram agitadas em 

vórtex por 30 segundos e foram armazenadas à temperatura ambiente até o início do 

desenvolvimento microbiano. 

 

3.5 Preservação dos micro-organismos isolados 

 

Todas as culturas de actinobactérias e bactérias isoladas foram preservadas em meio 

ISP-2 líquido acrescido de 20% de glicerol e estocadas em freezer -80°C. Os fungos foram 

preservados em óleo mineral e em meio BDA sólido inclinado acrescido de óleo mineral e 

armazenados a temperatura ambiente. Os fungos isolados do meio Glicose 30% foram 

estocados no mesmo meio, inclinado, acrescido de óleo mineral e armazenados também a 

temperatura ambiente. 

 

3.6 Identificação do micro-organismo isolado 

 

3.6.1 Amplificação e sequenciamento do gene 16S 

 

A extração de DNA genômico foi realizada de acordo com o protocolo de Sampaio et 

al. (Sampaio et al., 2001) enquanto a reação de amplificação seguiu o protocolo elaborado em 

Pagnocca et al. (Pagnocca et al., 2008). Os primers F27 (5’- 

AGAGTTTGATCATGGCTCAG-3’) e R1492 (5’-TACGGTTACCTTGTTACGACTT-3’) 

foram usados para amplificação da região 16S do rRNA (Lane, 1991).  A PCR foi realizada 

para cada amostra de DNA usando: 4,0 μL de dNTPs (1,25 mM cada); 2,5 μL de tampão 10X; 

2,0 μL de MgCl2 (25 mM); 0,2 μL de Taq-polimerase (5,0 U/μL); 2,0 μL de cada primer (10 

μM), 11,3 μL de água ultrapura e 1,0 μL de DNA template (1:10), totalizando um volume de 

25,0 μL. A PCR foi realizada em termociclador (Applied Biosystems - Veriti), no qual as 

condições de amplificação se iniciaram com a etapa de desnaturação com um ciclo a 95 °C 

por 3 minutos, seguido de uma etapa de anelamento e extensão com 35 ciclos a 95 °C durante 



Material e Métodos | 17 

 

 
 

1 minuto, 60 °C por 1 minuto e 72 °C por 2 minutos e um ciclo final de extensão a 72 °C 

durante 15 minutos, e finalizado a 10 °C. Os produtos da PCR foram purificados usando kit 

NucleoSpin Gel e PCR Clean-up (Macherey-Nagel, MN). Para a reação de sequenciamento 

foram utilizados os mesmos iniciadores F27 e R1492 e o primer interno U519F (5’-

CAGCMGCCGCGGTAATWC-3’). Sequências foram geradas em ABI 3130 Genetic 

Analyser (Life Technologies), usando BigDye Terminator v3.1. As sequências foram editadas 

e usadas para montar os contigs em BioEdit v7.1.3 (Hall, 1999). Contigs foram usados para 

pesquisar por sequências homólogas na base de dados Eztaxon-e (http://eztaxon-

e.ezbiocloud.net/), Ribosomal Database Project (http://rdp.cme.msu.edu) e NCBI – GenBank 

(http://blast.ncbi.nlm.nih.gov).  

 

3.7 Patógenos selecionados para triagem de atividade biológica 

 

Ainda não há na literatura patógenos específicos para a espécie Melipona scutellaris. 

Dessa maneira foram escolhidas duas espécies entomopatogênicas: Beauveria bassiana 447 e 

o Metarhizium anisopliae 1037; ambas disponibilizadas pelo professor Dr. Italo Delalibera 

Junior (ESALQ – USP) para ensaios no LQMo. A bactéria Paenibacillus larvae ATCC 9545 

também foi utilizada. 

Ademais, amastigotas do protozoário Trypanosoma cruzi e parasitas Leishmania 

donovani foram utilizadas para triagem de atividade anti-protozoária. Os ensaios foram 

realizados pelo grupo do Prof. Dr. Adriano D. Andricopulo no Instituto de Física de São 

Carlos (IFSC-USP). Este ensaio está previsto no ICBG (International Cooperative 

Biodiversity Group) financiado pelo Projeto Temático FAPESP-FIC/NIH (proc. 2013/50954-

0), coordenado pela Profa. Mônica T. Pupo e pelo Prof. Jon Clardy, ao qual esta dissertação 

de mestrado está vinculada. 

 

3.8 Ensaio de inibição em placa de Petri 

 

No ensaio de inibição em placa foi empregada a metodologia descrita por Poulsen e 

Currie (Poulsen e Currie, 2010), com adaptações. Inóculos de 0,5x10
6
 esporos/mL dos 

entomopatógenos foram preparados através de contagem em câmara de Neubauer; com 

auxílio de uma alça de Drigalski, 250 µL desses inóculos foram semeados em placas de Petri 

contendo meio ISP-2. Discos de 6 mm de diâmetro dos micro-organismos isolados e 

previamente ativados foram transferidos para o centro das placas recém semeadas. 
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Foram obtidos extratos em acetato de etila e metanol dos micro-organismos que 

apresentaram bons resultados. 

Para os compostos isolados também foram feitos ensaios de inibição em placa de Petri. 

Foram feitos ensaios com padrões de ácido D-(+)-3-fenil-lático e ácido L-(-)-3-fenil-lático 

contra o entomopatógeno Beauveria bassiana utilizando a mesma metodologia descrita 

acima. Quantidades de 0,1 mg a 5,0 mg dos padrões foram solubilizadas em 20 µL de 

metanol; cada solução foi colocada sobre papéis de 6 mm de diâmetro estéreis e após a 

completa secagem do solvente, foram dispostos sobre as placas já contendo inóculos do fungo 

patógeno. 

As frações CM-43 e CM-47 contendo Fusaricidinas foram testadas contra o fungo 

entomopatógeno Metarhizium anisopliae e contra a bactéria Paenibacillus larvae. O inóculo 

do fungo foi preparado conforme descrito acima. Para a bactéria, esta foi reativada em caldo 

MYPGP, e foi medido por espectrofotômetro o valor de difração óptica de 0,1 que fora 

padronizado para os testes. O inóculo do fungo foi semeado em meio ISP-2 e o da bactéria em 

meio MYPGP. Após a secagem, 10 µL de cada fração – CM-43 e CM-47 – contendo 100 µg 

dos compostos, foram inoculados diretamente na placa (soluções solubilizadas em 

dimetilsulfóxido – DMSO). 

 

3.9 Ensaios contra linhagens de Trypanosoma cruzi e Leishmania donovani 

 

O ensaio foi realizado utilizando amastigotas do parasita Trypanosoma cruzi da 

linhagem Tulahuen geneticamente modificados para expressar o gene β-galactosidase da 

Escherichia coli, lacZ, que catalisa uma reação colorimétrica com vermelho de clorofenol 

usando galactopiranosil como substrato (Buckner et al., 1996; Ferreira et al., 2014)
 

O ensaio foi realizado em placa para cultura de células de 96 poços em duplicata. Os 

extratos foram testados numa concentração final de 20 µg/mL. Em poços com atividade da β-

galactosidase, o meio mudou da coloração vermelha para amarela, e a mudança de cor foi 

medida a 570 nm. Benzonidazol foi usado como controle positivo e as culturas de parasitas 

não tratadas foram usadas como controle negativo.  

No ensaio contra os parasitas Leishmania donovani utilizou células promastigotas 

(linhagem MHOM/ET/67/HU3). O ensaio foi realizado em placa para cultura de células de 96 

poços em duplicata. Os extratos foram testados numa concentração final de 20 µg/mL. Foi 

utilizado resazurina como agente colorimétrico. Resazurina possui coloração azul e após 
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sofrer redução dá origem ao composto resofurina de coloração rosa fluorescente. Após adição 

do reagente colorimétrico, os poços que possuem compostos ativos não mudam de coloração, 

permanecendo azuis; já os poços que possuem compostos inativos, se tornam rosados, a 

fluorescência foi medida a 536 nm e 588 nm. Miltefosina na concentração de 15 µM foi usado 

como controle positivo e as culturas de parasitas não tratadas foram usadas como controle 

negativo (Mikus e Steverding, 2000; Shimony e Jaffe, 2008; Ioset et al., 2009; Gupta e Nishi, 

2011). 

 

3.10 Processos fermentativos mistos 

 

Para a realização deste experimento, o micro-organismo selecionado – ALLI-03-01 e 

os fungos entomopatogênicos, B. bassiana e M. anisopliae foram desenvolvidos em placas de 

Petri contendo meio ISP-2 para a bactéria e BDA para os fungos durante sete dias a 30 °C. 

Após esse período, dois discos de 6 mm de diâmetro de cada micro-organismo foram 

transferidos separadamente para tubos Falcon contendo 20 mL de meio ISP-2, permaneceram 

sob agitação de 120 rpm, a 30 °C por 24 horas. Estes tubos de pré-inóculo foram vertidos em 

Erlenmeyers de 500 mL contendo 160 mL de meio ISP-2. Para o co-cultivo, os pré-inóculos 

do micro-organismo isolado e do patógeno foram vertidos ao mesmo tempo nos Erlenmeyers, 

ficando sob as mesmas condições de temperatura e agitação por 96 horas. 

Os extratos das culturas simples e das culturas mistas foram obtidos conforme descrito 

no item 3.11. 

 

3.11 Obtenção de extratos 

 

Para obtenção dos extratos do cultivo em meio sólido, foram feitos cortes no ágar 

contendo a cultura, os pedaços foram transferidos para Erlenmeyers de 500 mL com 250 mL 

de acetato de etila, seguido de sonicação por 15 minutos com intuito de romper as células. 

Procedeu-se a filtração e secagem dos solventes sob pressão reduzida. Após a extração com 

acetato de etila, foi feita a extração com metanol seguindo o mesmo procedimento. 

Os extratos dos cultivos em meio líquido foram obtidos através da centrifugação das 

culturas a 4000 rpm, 15 ºC por 10 minutos. Em seguida os sobrenadantes foram submetidos a 

partição líquido-líquido com acetato de etila e n-butanol, sucessivamente, por três vezes 
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consecutivas, sendo os solventes evaporados sob pressão reduzida até a completa secagem dos 

extratos. 

Para obtenção dos extratos do alimento larval para análise por LC-MS, foram 

coletadas alíquotas de 1 mL do alimento larval contido na célula de cria das colônias e a este 

conteúdo foram adicionados 3 mL de acetato de etila; esta mistura ficou a temperatura 

ambiente por 4 horas, em seguida procedeu-se a filtração e a secagem do solvente sob pressão 

reduzida. 

 

3.12 Aumento na escala de cultivo 

 

Foram ampliados os cultivos do micro-organismo ALLI-03-01 em placa de Petri 

contendo meio ISP-2 e dos co-cultivos em meio líquido deste mesmo micro-organismo frente 

a B. bassiana e M. anisopliae. 

Para aumento do rendimento dos extratos do cultivo em meio sólido, o micro-

organismo em questão foi desenvolvido em 90 placas de Petri grandes (150 mm diâmetro) e o 

extrato foi obtido cortando o ágar e colocando-os em Erlenmeyers de 1000 mL com 300 mL 

de acetato de etila, seguido de sonicação para o rompimento das células; filtração e secagem 

dos solventes sob pressão reduzida. Após a extração com acetato de etila, procedeu-se a 

extração com metanol seguindo o mesmo procedimento. 

Os co-cultivos também foram ampliados. Foram utilizados 16 Erlenmeyers para o co-

cultivo de ALLI-03-01 frente a M. anisopliae e a mesma quantidade frente a B. bassiana. A 

bactéria em cultura simples também foi desenvolvida em 6 Erlenmeyers para aumento do 

rendimento dos extratos. Os procedimentos de cultivo e extração foram realizados conforme 

descrito nos itens 3.10 e 3.11. 

 

3.13 Análise, fracionamento dos extratos e identificação dos compostos 

 

3.13.1 Análise do perfil químico dos extratos 

 

As análises dos extratos foram feitas em HPLC analítico, usando cromatógrafo 

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

controle CBM-20A Shimadzu, detectores DAD SPD-M20A e ELSD-LTII ambos da 

Shimadzu, injetor automático Nexera SIL-20A Shimadzu, forno CTO-20A Shimadzu, e 
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software LabSolution. Utilizou-se coluna Gemini 5 µm, C6-Fenil 110 Å, 250x4,6 mm, com 

gradientes compostos por acetonitrila:água (ACN:H2O), iniciando com 10% de ACN, 

chegando a 100% em 20 min, permanecendo em 100% até 30 min, voltando a 10% em 32 

min, e permanecendo em 10% até 37 min para estabilização da coluna. Vazão de 

1mL/minuto. 

Para o ajuste de análise do perfil químico das frações obtidas do extrato em metanol 

do cultivo sólido do micro-organismo Paenibacillus polymyxa ALLI-03-01, foi utilizado o 

mesmo método descrito acima com adição de 0,05% de ácido fórmico na fase móvel. 

 

3.13.2 Fracionamento utilizando extração em fase sólida e HPLC na modalidade 

semi-preparativa  

 

Os extratos obtidos em escala ampliada foram fracionados por extração em fase sólida, 

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

solvente H2O, soluções hidroalcoólicas de 10-90% e 20-80%, MeOH 100%, finalizando com 

Acetona 100%. 

Purificações finais do co-cultivo Paenibacillus polymyxa ALLI-03-01 versus B. 

bassiana foram feitas utilizando HPLC na modalidade semi-preparativa. No primeiro 

fracionamento, utilizou-se o equipamento de HPLC semi-preparativo Shimadzu acoplado a 

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

DAD SPD-M20A, injetor automático SIL-10AF Shimadzu, forno CTO-20A Shimadzu, 

coletor automático FCR-10A Shimadzu e software LabSolution. Utilizou-se coluna Gemini 5 

µm, C6-Fenil 110 Å, 250x10 mm, com gradientes compostos por ACN:H2O, iniciando com 

50% de acetonitrila, chegando a 80% em 25 minutos e a 100% em 40 minutos, permanecendo 

nessas condições até 50 minutos, com queda da concentração de solvente orgânico para 50% 

em 51 minutos, terminando a corrida em 55 minutos. O que foi coletado após os 45 minutos, 

seguiu para purificação utilizando HPLC reciclante Shimadzu, na modalidade semi-

preparativa, acoplado a bomba modelo LC-6 AD Shimadzu, sistema de controle CBM-20A 

Shimadzu, detector de índice de refração RID-10A Shimadzu e detector UV/VIS SPD-20A 

Shimadzu, injetor manual, válvulas de reciclo e suporte de coluna Shimadzu, e software 

LCsolution. Neste equipamento, utilizou-se coluna Gemini 5 µm, C6-Fenil 110 Å, 250x10 

mm, fase móvel isocrática composta por ACN:H2O (8:2, v/v) . Vazão de 3 mL/minuto para 

ambos os processos. Esse processo está esquematizado na Figura 4. 
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Purificações finais do cultivo simples de Paenibacillus polymyxa ALLI-03-01 em 

meio líquido foram feitas utilizando HPLC na modalidade semi-preparativa, utilizou-se o 

equipamento de HPLC semi-preparativo Shimadzu acoplado a duas bombas modelo LC-6AD 

Shimadzu, sistema de controle CBM-20A Shimadzu, detector DAD SPD-M20A, injetor 

automático SIL-10AF Shimadzu, forno CTO-20A Shimadzu, coletor automático FCR-10A 

Shimadzu e software LabSolution. Utilizou-se coluna Gemini 5 µm, C6-Fenil 110 Å, 250x10 

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

a 80% em 35 minutos e a 100% em 40 minutos, permanecendo nessas condições até 50 

minutos, com queda da concentração de solvente orgânico para 10% em 51 minutos, 

terminando a corrida em 55 minutos. Vazão de 3 mL/minuto. A Figura 5 exemplifica o 

processo de fracionamento. 

Purificações finais do extrato em metanol do cultivo em meio sólido de Paenibacillus 

polymyxa ALLI-03-01 em meio líquido foram feitas utilizando HPLC na modalidade semi-

preparativa, utilizou-se o equipamento de HPLC semi-preparativo Shimadzu acoplado a duas 

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

SPD-M20A, injetor automático SIL-10AF Shimadzu, forno CTO-20A Shimadzu, coletor 

automático FCR-10A Shimadzu e software LabSolution. Utilizou-se coluna Gemini 5 µm, 

C6-Fenil 110 Å, 250x10 mm, com gradientes compostos por ACN:H2O acrescidos de 1% de 

ácido fórmico. Para a fração 8, o gradiente de fase móvel iniciou com 10% de acetonitrila, 

chegando a 30% em 7 minutos permanecendo até 17 minutos; e chegando a 100% em 37 

minutos, permanecendo nessas condições até 41 minutos, com queda da concentração de 

solvente orgânico para 10% em 43 minutos, terminando a corrida em 53 minutos. Vazão de 3 

mL/minuto. Para as frações 9 e 10 em mistura, utilizou-se gradiente iniciando com 10% de 

acetonitrila, chegando a 40% em 8 minutos permanecendo até 18 minutos; e chegando a 

100% em 22 minutos, permanecendo nessas condições até 30 minutos, com queda da 

concentração de solvente orgânico para 10% em 32 minutos, terminando a corrida em 40 

minutos. Vazão de 3 mL/minuto. A Figura 6 exemplifica o processo de fracionamento 
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Figura 4. Fluxograma da obtenção de frações por extração em fase sólida do extrato em 

acetato de etila do cultivo misto em meio líquido de P. polymyxa ALLI-03-01 versus B. 

bassiana com purificações subsequentes em HPLC semi-preparativo. 

F.E.: fase estacionária; F.M.: fase móvel; ACN: acetonitrila; RID: detector por índice de 

difração. 
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Figura 5. Fluxograma da obtenção de frações por extração em fase sólida do extrato em 

acetato de etila do cultivo simples em meio líquido de P. polymyxa ALLI-03-01 com 

purificações subsequentes em HPLC semi-preparativo. 

F.E.: fase estacionária; F.M.: fase móvel; ACN: acetonitrila. 
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Figura 6. Fluxograma da obtenção de frações por extração em fase sólida do extrato em metanol de P. polymyxa ALLI-03-01 cultivado em meio 

sólido com purificações subsequentes em HPLC semi-preparativo. 

F.E.: fase estacionária; F.M.: fase móvel. 
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3.13.3 Identificação dos compostos 

 

Para identificação estrutural dos compostos isolados foram utilizados métodos 

espectroscópicos – Ressonância Magnética Nuclear (RMN unidimensional e bidimensional) e 

espectrométricos – Espectrometria de Massas. Os dados de Ressonância Magnética Nuclear 

(RMN) de todas as substâncias isoladas foram adquiridos em espectrômetro Bruker DRX 500, 

operando a 500 MHz para 
1
H. Os processamentos dos espectros foram realizados com auxílio 

do software MestReNova 6.0.2 e Bruker TopSpin 1.3. 

Para análises de espectrometria de massas em alta resolução utilizou-se o 

espectrômetro de massas micrOTOF II-ESI-TOF (Bruker Daltonics
®

) operando nos modos 

positivo e negativo. 

As análises dos peptídeos foram realizadas no equipamento MALDI-TOF/TOF 

Ultraflextreme (Bruker Daltonics). A matriz utilizada foi o ácido alfa-ciano-4-

hidroxicinâmico, com o qual foi preparado uma solução saturada em acetonitrila e água 

deionizada contendo 0,1 % de ácido trifluoroacético na proporção de 3:7 (v/v). Os parâmetros 

utilizados para a obtenção dos espectros foram: 500 laser shots por espectro PIE (Pulsed ion 

extraction) de 110 ns, modo positivo, frequência de laser de 1000 Hz. A voltagem de IS1 (ion 

source 1) e IS2 aplicadas foram de 25.00 kV e 23.00 kV, respectivamente. O modo refletor foi 

utilizado, sendo aplicadas as voltagens em RV1 (reflector) e RV2 de 26.60 kV e 13.35 kV, 

respectivamente. Para a calibração externa e do equipamento foi utilizado uma mistura de 

peptídeos da Bruker. A amostra foi submetida para análise diluída em metanol. 

Posteriormente, 1 µL de amostra foi misturado com 1µL de matriz e 1 µL da solução final foi 

aplicada na placa de MALDI para análise. Os processamentos dos espectros foram realizados 

com auxílio do software Bruker Daltonics flexAnalysis. 

Para as análises de LC-MS utilizou-se o espectrômetro de massas micrOTOF II-ESI-

TOF (Bruker Daltonics
®
) operando no modo positivo. Para calibração interna usou-se 

uma   solução de NA-TFA a 10 mg/L(TOF). O sistema de cromatografia líquida de alta 

eficiência: (HPLC) acoplado ao massas é de Modelo Prominence Shimadzu com 

bombas de alta pressão, modelo LC-20AD. Detector espectrofotométrico "Photodiode Array" 

modelo SPD-M20A, marca  Shimadzu. Módulo de comunicação, modelo CBM-20. 

Desgaseificador, modelo DGU-20A-5, marca Shimadzu. Bomba de infusão, modelo: COLE 

PARMER. Utilizou-se coluna Gemini 5 µm, C6-Fenil 110 Å, 250x4,6 mm, com gradientes 

compostos por acetonitrila:água (ACN:H2O), iniciando com 10% de ACN, chegando a 100% 
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em 20 min, permanecendo em 100% até 30 min, voltando a 10% em 32 min, e permanecendo 

em 10% até 37 min para estabilização da coluna. Utilizou-se 0,05% de ácido fórmico na fase 

móvel. Vazão de 1mL/minuto. Os processamentos dos espectros foram realizados com auxílio 

do software Bruker Daltonics Data Analysis. 

 

3.13.4 Determinação da configuração absoluta do ácido 3-fenil-lático 

  

Estes procedimentos foram realizados sob a supervisão do Prof. Dr. Anderson R. M. 

de Oliveira no Departamento de Química – FFCLRP-USP 

 

3.13.4.1 Eletroforese capilar 

 

A tentativa de determinação enantiosseletiva do ácido 3-fenil-lático foi inicialmente 

realizada em um equipamento de eletroforese capilar, marca Beckman Coulter, modelo 

P/ACE MDQ (Fullerton, CA, EUA), equipado com amostrador automático com controle de 

temperatura, detector por arranjo de diodos e software 32 Karat
®
 para aquisição e 

processamento de dados. 

Um capilar de sílica fundida revestido externamente por poliimida (Polymicro, 

Phoenix, AZ, EUA), com dimensões de 75 µm de diâmetro interno, 50 cm de comprimento 

total e 40 cm de comprimento efetivo foi empregado nas análises. 

Foram realizadas várias análises. Um dos eletrólitos de análise usado foi uma solução 

tampão fosfato de sódio 50 mmol L
-1

 pH 3,0 acrescido de 1% (m/v) de ciclodextrina-β-

sulfatada. A tensão aplicada foi de 20 kV, polaridade reversa e a temperatura do capilar foi 20 

ºC. A injeção hidrodinâmica foi empregada aplicando uma pressão de 1 psi por 8 segundos. A 

detecção foi realizada empregando um espectrofotômetro de arranjo de diodos com 

comprimento de onda ajustado em 261 nm. Na segunda análise utilizou-se uma solução 

tampão borato de sódio 50 mmol L
-1

 pH 9,0 acrescido de 1% (m/v) de ciclodextrina-β-

sulfatada + 80 mmol L
-1

 de 2-hidroxipropil – β-ciclodextrina. A tensão aplicada foi de 6 kV, 

polaridade normal e a temperatura do capilar foi 20 ºC. A injeção hidrodinâmica foi 

empregada aplicando uma pressão de 0.6 psi por 6 segundos. A terceira análise utilizou uma 

solução tampão TRIS 100 mmol L
-1

 pH 9,0 acrescido de 100 mmol L
-1

 de 2-hidróxipropil-β-

ciclodextrina. A tensão aplicada foi de 10 kV, polaridade normal e a temperatura do capilar 

foi 20 ºC. A injeção hidrodinâmica foi empregada aplicando uma pressão de 1 psi por 8 



Material e Métodos | 28 

 

 
 

segundos. Por fim, foi utilizada uma solução tampão TRIS 100 mmol L
-1

 pH 9,0 acrescido de 

1% (m/v) de ciclodextrina-β-sulfatada + 100 mmol L
-1

 de 2-hidróxipropil-β-ciclodextrina. A 

tensão aplicada foi de 10 kV, polaridade normal e a temperatura do capilar foi 20 ºC. A 

injeção hidrodinâmica foi empregada aplicando uma pressão de 1 psi por 8 segundos. As 

tentativas feitas foram baseadas na literatura (Nardi et al., 1993; Fanali e Camera, 1996). 

 

3.13.4.2 Cromatografia quiral  

 

Estas análises foram feitas em HPLC analítico, usando cromatógrafo Shimadzu 

acoplado a uma bomba modelo Nexera XR LC-6AD Shimadzu, sistema de controle SCL-

10A-VP Shimadzu, detector DAD SPD-10AV Shimadzu, e software LabSolution.  As 

injeções foram feitas manualmente. Utilizou-se primeiramente coluna Chiralcel OJ 10 µm, 

250 x 4,6 mm, com corrida isocrática de 30 minutos composta por isoprapanol/hexano (1:9), 

adicionada de 0,1% TFA. Vazão de 0,5 mL/minuto (Tekewe et al., 2008). Foram feitos outros 

testes, utilizando coluna Phenomenex Lux-Cellulose-2 5 µm, 150 x 4,6 mm, com corrida 

isocrática com duração de 30 minutos e composta por 100% acetonitrila e utilizando coluna 

ChiralPak AS 5 µm, 250 x 4,6 mm  com eluição isocrática de 30 minutos composta por 

hexano/isopropanol (9:1). 

 A condição ótima para separação quiral dos ácidos D-(+)- e L-(-)- 3-fenil-lático que 

possibilitou a identificação do composto isolado foi estabelecida usando coluna Phenomenex 

Gemini C18 (250 mm × 4.6 mm, 5 µm) e fase móvel contendo 0.05% de tampão TFA 

(ajustado com TEA, pH 2.5), 10 mM 2-hidroxipropil-β-ciclodextrina em metanol (70:30, v/v) 

numa vazão de 1.0 mL min
-1

. A detecção foi feita em 261 nm. As injeções foram feitas 

manualmente (Xu et al., 2013).
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 Isolamento dos micro-organismos 

 

Na primeira coleta foram isolados 45 micro-organismos associados à colônia de M. 

scutellaris. Na segunda coleta, foram isolados 36 micro-organismos. Os resultados 

quantitativos dos micro-organismos isolados e seus códigos de identificação na primeira e 

segunda coleta, assim como local de isolamento e meio de cultura estão mostrados, 

respectivamente, na Tabela 2 e Tabela 3.  

 

Tabela 2. Quantidade e códigos dos micro-organismos isolados na primeira coleta. 

Local de isolamento Meio Quitina Meio ISP-2 Meio BDA 

Abelha forrageira esterilizada *        2 * 

  AFPI-01 

AFPI-02 

 

Abelha cuidadora esterilizada * 5 * 

          ANPI-01 

         ANPI-02-01 

         ANPI-02-02 

         ANPI-03-01 

         ANPI-03-02 

 

Abelha forrageira (água de lavagem) - 8 * 

  AFAI-01 

AFAI-03 

AFAI-04 

AFAI-05 

AFAI-06 

AFAI-07 

         AFAI-08-02 

         AFAI-08-04 

 

Abelha cuidadora (água de lavagem) - 9 * 
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ANAI-01 

      ANAI-02-01 

     ANAI-02-02 

ANAI-03 

ANAI-04 

ANAI-05 

ANAI-06 

      ANAI-06-01 

      ANAI-06-02 

Alimento larval (célula de cria) 2        10 - 

      ALLI-01-Q 

     ALOI-02-Q 

ALOI-01 

ALOI-02 

ALOI-04 

      ALOI-03-01 

ALLI-01 

ALLI-02 

      ALLI-03-01 

      ALLI-03-02 

      ALLI-03-03 

ALLI-04 

 

Larva esterilizada * 3 * 

  LPI-01 

LPI-02 

LPI-03 

 

Larva (água de lavagem) - 1 * 

  LAI-01  

Cerume esterilizado * * 1 

        

CPP-01 

Cerume (água de lavagem) - 4 - 
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CAI-01 

CAI-02 

CAI-03 

CAI-04 

 

*Meio de cultura não utilizado para o isolamento. 

 

Tabela 3. Quantidade e códigos dos micro-organismos isolados na segunda coleta 

Local de isolamento Meio Quitina Meio Glic. 30%    Flotação 

Abelha forrageira esterilizada 4 *  

 EndoF-2-1 

EndoF-5-1 

EndoF-5-4 

EndoF-6-2 

  

Abelha cuidadora esterilizada 3 * 3 

 EndoC-3-1 

EndoC-4-1 

    EndoC-6-1 

 Cuidadora-4 

Cuidadora-5 

Cuidadora-6 

Abelha forrageira (água de 

lavagem) 

4 

 

* 

 

 

 AF-4-1 

AF-5-1 

AF-5-2 

AF-6-1 

  

Abelha cuidadora (água de 

lavagem) 

15 *  

 AC-1-1 

AC-1-2 

AC-1-3 

AC-1-4 

AC-2-1 

AC-2-2 

  



Resultados e Discussão | 33 

 

 
 

AC-3-5 

AC-4-1 

AC-4-3 

AC-5-1 

AC-5-2 

AC-5-3 

AC-6-2 

AC-6-3 

AC-6-4 

Favo de cria * 7  

  FaG-1 

FaG-2 

FaG-3 

FaG-4 

FaG-4-2 

FaG-5 

FaG-6-1 

 

 

*Meio de cultura não utilizado para o isolamento 

 

A maioria dos micro-organismos isolados na primeira coleta foram da água de 

lavagem das abelhas forrageira e cuidadora e também do alimento larval, utilizando meio de 

cultura ISP-2. Na segunda coleta, observa-se uma grande quantidade de micro-organismos 

isolados da água de lavagem da abelha cuidadora utilizando meio quitina que é específico 

para actinobactérias. Este fato demonstra que os ajustes utilizados na metodologia, 

possibilitaram o isolamento destes micro-organismos que não foram observados na primeira 

coleta. 

Após observações da morfologia dos micro-organismos, notou-se que pode haver 

repetições dos micro-organismos isolados, porém apenas com a identificação através de 

sequenciamento genético que esta observação pode ser confirmada. O objetivo do trabalho 
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não envolvia o sequenciamento de todas as linhagens, mas sim a seleção de linhagens mais 

promissoras para estudo químico com base nas triagens biológicas, a fim de se obter 

informações ecológicas e farmacológicas relevantes.  

 

4.2 Avaliação da atividade antimicrobiana em placa de Petri 

 

Os micro-organismos isolados foram avaliados para verificação da capacidade de 

produção de metabólitos com atividade antimicrobiana frente aos entomopatógenos: 

Beauveria bassiana e Metarhizium anisopliae. Dos 45 micro-organismos isolados na primeira 

coleta testados, seis apresentaram halos de inibição. Dos 36 micro-organismos isolados na 

segunda coleta, 19 foram testados frente aos mesmos fungos entomopatogênicos e três micro-

organismos apresentaram halos de inibição. Este ensaio foi utilizado como triagem para 

seleção dos micro-organismos a serem estudados. Os halos inibitórios dos micro-organismos 

da primeira coleta estão expostos na Tabela 4 e a Tabela 5 mostra os halos inibitórios 

formados pelos micro-organismos isolados da segunda coleta. 

 

Tabela 4. Halos inibitórios (mm) desenvolvidos por 6 micro-organismos (primeira coleta) 

associados à abelha M. scutellaris frente a entomopatógenos. 

Micro-organismos B. bassiana M. anisopliae 

ALLI-03-01 

ALOI-02 

ALOI-04 

ALOI-03-01 

AFAI-01 

AFAI-08-02 

Controle positivo – Miconazol 50 µg 

5 

5 

6 

10 

7 

- 

8 

4 

13 

4 

- 

- 

4 

- 

 

Os micro-organismos ALLI-03-01, ALOI-02 e ALOI-04 apresentaram atividade 

inibitória contra ambos os entomopatógenos. Já ALOI-03-01 e AFAI-01 foram ativos apenas 

frente a B. bassiana e AFAI-08-02 foi seletivamente ativo frente a M. anisopliae. 
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Tabela 5. Halos inibitórios (mm) desenvolvidos por 3 micro-organismos (segunda coleta) 

associados à abelha M. scutellaris frente a entomopatógenos. 

Micro-organismos B. bassiana M. anisopliae 

AC-1-2 

AC-2-2 

AC-6-2 

4 

4 

7 

- 

- 

- 

Controle positivo – Miconazol 50 µg       12 - 

 

Os micro-organismos AC-1-2, AC-2-2 e AC-6-2 foram ativos apenas frente a B. 

bassiana.  

 

4.3 Avaliação da atividade antiparasitária frente a Trypanosoma cruzi e 

Leishmania donovani 

 

Dos seis micro-organismos obtidos na primeira coleta que apresentaram atividade 

frente aos entomopatógenos, foram obtidos extratos em acetato de etila e metanol do cultivo 

em meio sólido ISP-2 ágar (placas de Petri), os quais foram encaminhados para o ensaio 

antiparasitário, de maneira a realizar uma segunda triagem para uma melhor seleção dos 

micro-organismos a serem quimicamente estudados. Os resultados estão apresentados na 

Tabela 6. 

 

Tabela 6. Resultados de inibição (%) dos extratos selecionados (20 µg/mL) frente aos 

protozoários T. cruzi e L. donovani. 

Micro-organismos Extrato em acetato 

T. cruzi      L. donovani 

Extrato em metanol 

T. cruzi           L. donovani 

ALLI-03-01 

ALOI-02 

ALOI-04 

ALOI-03-01 

AFAI-01 

AFAI-08-02 

N.I.                      40 

24                        N.I 

20                        82 

39                          7 

15                          5 

42                          8 

53                             91 

N.I.                           18 

N.I.                             - 

-                                  - 

N.I                            43 

N.I.                           24 

 

N.I.- não inibiu. 

Controle positivo T. cruzi – Benzonidazol – 78% de inibição na concentração de 100 µM. 

Controle positivo L. donovani – Miltefosina – 93% a 99% de inibição na concentração de 15 

µM. 
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Nestes ensaios são considerados promissores extratos que apresentam inibições 

maiores ou iguais a 50% das formas amastigotas de T. cruzi e contra o parasita L. donovani. 

Após esta triagem, notou-se uma atividade relevante para o extrato em metanol do micro-

organismo ALLI-03-01. Dessa maneira foram feitos cultivos fermentativos simples e mistos 

desse micro-organismo com os entomopatógenos em meio líquido ISP-2. Os extratos desses 

cultivos foram obtidos e suas atividades contra T. cruzi e L. donovani foram avaliadas. Os 

resultados estão descritos na Tabela 7. 

 

Tabela 7. Resultados de inibição (%) dos extratos do cultivo fermentativo de ALLI-03-01 

simples e misto e do cultivo simples dos entomopatógenos frente a amastigotas de T. cruzi e 

ao parasita L. donovani (20 µg/mL). 

Cultivo Extrato em acetato 

T. cruzi   L. donovani 

Extrato em n-butanol 

T. cruzi       L. donovani 

ALLI-03-01 

ALLI-03-01 versus B. 

bassiana 

ALLI-03-01 versus M. 

anisopliae 

Metarhizium anisopliae 

Beauveria bassiana 

 42                    44 

 63                    93 
 

  77                   90 
 

  23                    37 

  13                    12 

38                  99 

60                  97 

 

55                  99 

 

-                      - 

-                      - 

 

(-) Extratos não foram testados. 

Controle positivo T. cruzi – Benzonidazol – 78% de inibição na concentração de 100 µM. 

Controle positivo L. donovani – Miltefosina – 93% a 99% de inibição na concentração de 15 

µM. 

 

Os cultivos mistos mostraram excelentes resultados de inibição dos parasitas. Percebe-

se que os extratos da cultura simples da bactéria ALLI-03-01, quando cultivada em meio 

líquido, foram menos ativos que o extrato obtido do cultivo em meio sólido ISP-2 ágar (53% 

inibição) no ensaio contra T. cruzi. Já no ensaio contra L. donovani, o extrato em metanol e 

butanol de ALLI-03-01 cultivada respectivamente em meio sólido ISP-2 ágar e em meio 

líquido mostraram inibições elevadas do parasita, entre 97-99%. 

  Os extratos dos cultivos simples dos fungos entomopatogênicos, Metarhizium 

anisopliae e Beauveria bassiana, apresentaram baixa porcentagem de inibição dos parasitas, 

porém ainda não se pode afirmar se no cultivo misto de ALLI-03-01 com os entomopatógenos 

há sinergismo das substâncias produzidas pela bactéria ou se em contato com o fungo a 

bactéria passou a produzir substâncias ativas, que resultou em uma maior atividade frente a T. 

cruzi e a L. donovani. De qualquer maneira, os extratos em acetato e butanol do cultivo 
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fermentativo simples da bactéria e o extrato em metanol do cultivo em meio sólido da mesma, 

mostram que ela é capaz de produzir substâncias com potencial de atividade antiparasitária. 

O cultivo de ALLI-03-01 em meio sólido ISP-2 ágar foi ampliado e o extrato em 

metanol, que apresentou alta porcentagem de inibição dos parasitas, foi fracionado utilizando 

cartuchos C-18 de SPE (extração em fase sólida, descrito no fluxograma da Figura 6). As 

frações foram analisadas frente aos dois parasitas e os resultados estão apresentados na Tabela 

8. 

 

Tabela 8. Resultados de inibição (%) das frações do extrato em metanol do cultivo em meio 

sólido de ALLI-03-01 frente a amastigotas de T. cruzi e ao parasita L. donovani. 

Frações do extrato em MeOH  de ALLI-03-01  T. cruzi       L. donovani 

F-1 100% H2O 

F-2 10% MeOH 

F-3 20% MeOH 

F-4 30% MeOH 

F-5 40% MeOH 

F-6 50% MeOH 

F-7 60% MeOH 

F-8 70% MeOH 

F-9 80% MeOH 

F-10 90% MeOH 

F-11 100% MeOH 

F-12 100% Acetona 

4 

13 

NI 

NI 

15 

9 

14 

7 

34 

33 

36 

18 

66 

18 

49 

45 

21 

25 

28 

38 

98 

99 

86 

22 

 

N.I. – não inibiu 

Controle positivo T. cruzi – Benzonidazol – 78% de inibição na concentração de 100 µM. 

Controle positivo L. donovani – Miltefosina – 93% a 99% de inibição na concentração de 15 

µM. 

  

A alta porcentagem de inibição do parasita L. donovani pelo extrato em metanol do 

cultivo em meio sólido ISP-2 ágar de ALLI-03-01 manteve-se presente quando fracionado. As 

frações F-9 e F-10 apresentaram porcentagem de inibição de 98% e 99% respectivamente, que 

são valores superiores à inibição do extrato bruto que foi de 91%. Tal resultado confirma a 

atividade leishmanicida do extrato em metanol do cultivo em meio sólido de ALLI-03-01 

além de guiar racionalmente a busca por compostos bioativos durante os estudos químicos. 
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Extratos em acetato de etila e metanol dos cultivos em meio sólido ISP-2 ágar dos 19 

micro-organismos (obtidos da segunda coleta) que foram testados contra os fungos 

entomopatógenos, foram também analisados frente aos parasitas T. cruzi e L. donovani. Os 

resultados da porcentagem de inibição estão descritos na Tabela 9. 

 

Tabela 9. Resultados de inibição (%) dos extratos dos cultivos em meio sólido dos micro-

organismos obtidos na segunda coleta frente a amastigotas de T. cruzi e ao parasita L. 

donovani. 

Micro-organismo Extrato em acetato 

T. cruzi      L. donovani 

Extrato em metanol 

T. cruzi      L. donovani 

AC-1-1 

AC-1-2 

AC-1-3 

AC-1-4 

AC-2-1 

AC-2-2 

AC-3-5 

AC-4-1 

AC-4-3 

AC-5-1 

AC-5-2 

AC 5-3 

AC-6-1 

AC-6-2 

AC-6-3 

AC-6-4 

   25                     44 

   36                     85 

   31                     74 

   53                     57 
   38                     67 

   44                     16 

   46                     14 

   24                     84 

   40                     16 

   46                     90 

   46                     54 

   45                     99  

   40                     34 

   NI                     23 

   48                     44 

   46                     35 

  51                   39 

  35                   38 

  35                   65 

  46                   21 

  45                   64 

  19                   32 

  46                   33 

  34                   27 

  46                   NI 

  50                   45 

  50                   59 

  51                   97 
  40                   34 

  NI                   23 

  48                   42 

  45                   46 

  53                   33 

  42                   38 

  51                   60 

            AF-5-1                                   52                     32 

AF-5-2                                   43                     94 

Endo F-5-4                            48                     64 

 

N.I. – não inibiu 

 

Os resultados mostram que os extratos de 12 micro-organismos apresentaram 

atividade frente aos parasitas. Alguns foram mais seletivos, como AC-1-1 e AF-5-1 que foram 

ativos somente contra T. cruzi; e AC-1-2, AC-1-3, AC-2-1, AC-4-1 e AF-5-2 que foram 

ativos somente frente a L. donovani. Os extratos de Endo F 5-4, AC-1-4, AC-5-1, AC-5-2 e 

AC-5-3 foram ativos frente a ambos os parasitas, sendo que os extratos em acetato e metanol 

de AC-5-3 apresentaram as maiores taxas de inibição, de 99% e 97% respectivamente para o 

parasita L. donovani. 
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4.4 Identificação do micro-organismo selecionado para estudo químico 

 

Após a triagem dos micro-organismos frente aos entomopatógenos e aos parasitas, o 

micro-organismo ALLI-O3-01 foi selecionado devido a sua alta porcentagem de inibição dos 

parasitas T. cruzi e L. donovani e também por apresentar, mesmo que moderada, inibição 

frente aos entomopatógenos. Assim todo o trabalho foi direcionado no desenvolvimento deste 

micro-organismo que, após amplificação e sequenciamento do gene 16S e utilizando os 

bancos de dados Eztaxon-e, Ribosomal Database Project e NCBI – GenBank, foi identificado 

com 99,56% de homologia como sendo a bactéria  Paenibacillus polymyxa. A Figura 7 

mostra o cultivo em ágar ISP-2 do Paenibacillus polymyxa ALLI-03-01. 

 

Figura 7. Características morfológicas macroscópicas de Paenibacillus polymyxa ALLI-03-

01 cultivado em meio sólido. 

 

4.4.1 Paenibacillus polymyxa  

 

O gênero Paenibacillus consiste em mais de 89 espécies de bacilos anaeróbios 

facultativos, formadores de endosporas, heterotróficos e Gram positivos (Raza et al., 2008). A 

espécie Paenibacillus polymyxa ocorre naturalmente no solo, rizosfera de plantas e em 

sedimentos marinhos (Lal e Tabacchioni, 2009). Esta espécie é conhecida por produzir 

metabólitos secundários como antibióticos (Raza et al., 2009; Deng, Lu, Bi, et al., 2011; 

Deng, Lu, Lu, et al., 2011; Liu et al., 2011), entre eles os depsipeptídeos fusaricidina A
 

(Kajimura e Kaneda, 1996)
 
e fusaricidinas B, C e D (Figura 8) (Kajimura e Kaneda, 1997), 

agentes anticâncer (Pu et al., 2015), anti-oxidantes (Raza et al., 2011) e substâncias com 

grande potencial biotecnológico, como o 2,3-butanediol que é usado em diferentes processos 

industriais (Xie et al., 2015).
 
Também já foi isolado de Paenibacillus sp. o antibiótico 

paenimacrolidina (Figura 8), que foi eficaz contra linhagens multirresistentes de 

Staphylococcus aureus (Wu et al., 2011).
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É sabido que a espécie Paenibacillus larvae é causadora de American foulbrood 

(AFB), uma das doenças que ocorrem nas abelhas que mais impactam economicamente a 

apicultura. Tal bacilo infecta as larvas no estado de desenvolvimento, causando a morte de 

toda a colônia (Raza et al., 2008; Beims et al., 2015; De Almeida Vaucher et al., 2015).
 
Não 

há descrito na literatura uma relação entre a espécie Paenibacillus polymyxa com abelhas, o 

que se sabe é que esta espécie produz uma grande variedade de metabólitos secundários que 

desempenham importantes funções no ambiente de desenvolvimento do bacilo (Raza et al., 

2008), além de compostos com grande potencial farmacêutico e biotecnológico como descrito 

anteriormente. 

 

Figura 8. Estrutura químicas de metabólitos isolados de Paenibacillus polymyxa. 

 

 

4.5 Aumento na escala de cultivo 

 

Após a triagem dos micro-organismos frente aos entomopatógenos e aos parasitas, o 

micro-organismo P. polymyxa ALLI-03-01, que apresentou boa atividade, teve seus cultivos 

em meios sólido ISP-2 ágar e líquido ISP-2 (simples e misto) ampliados visando um maior 

rendimento dos extratos para posterior fracionamento e isolamento de compostos. Os 

rendimentos estão descritos na Tabela 10. 
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Tabela 10. Rendimentos dos extratos em acetato de etila, metanol e n-butanol dos cultivos em 

escala ampliada. 

Cultivos AcOEt MeOH n-BuOH 

ALLI-03-01 (ISP-2 sólido) 

ALLI-03-01 versus B. bassiana 

ALLI-03-01 versus M. anisopliae 

ALLI-03-01 (ISP-2 líquido) 

1,0278g 

1,2209g 

613,98 mg 

93,03 mg 

9,4757g 

- 

- 

- 

- 

2,9767g 

2,3469g 

1,400g 

 

 

4.6 Análise e fracionamento dos extratos 

 

4.6.1 Co-cultivo de Paenibacillus polymyxa ALLI-03-01 e Beauveria bassiana 

 

Os extratos do cultivo misto de ALLI-03-01 frente aos dois entomopatógenos 

apresentaram bons resultados frente ao protozoário T. cruzi, dessa maneira optou-se 

primeiramente pelo estudo destes extratos, pois havia a expectativa de encontrar novos 

compostos que fossem produzidos pela bactéria por indução causada no contato com os 

fungos. Os dois extratos em AcOEt apresentaram duas bandas cromatográficas advindas da 

bactéria ALLI-03-01 que aumentaram acentuadamente quando em cultivo misto com os 

fungos. A Figura 9 mostra o cromatograma da análise do perfil químico do extrato em acetato 

de etila de ALLI-03-01 cultivada em meio líquido. As Figuras 10 e 11 mostram os 

cromatogramas da análise do perfil químico dos extratos mistos em acetato de etila da 

bactéria frente a Metarhizium anisopliae e Beauveria bassiana, respectivamente. 

 

Figura 9. Análise do perfil químico do extrato em acetato de etila do cultivo fermentativo de 

P. polymyxa ALLI-03-01. As bandas cromatográficas em azul representam a detecção pelo 

ELSD; em rosa, a detecção pelo U.V. em 233 nm. 
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Figura 10. Análise do perfil químico do extrato em acetato de etila do cultivo fermentativo 

misto de P. polymyxa ALLI-03-01 com M. anisopliae. As bandas cromatográficas em azul 

representam a detecção pelo ELSD; em rosa, a detecção pelo U.V. em 213 nm e em preto a 

233 nm. 

 

 
Figura 11. Análise do perfil químico do extrato em acetato de etila do cultivo fermentativo 

misto de P. polymyxa ALLI-03-01 com B. bassiana. As bandas cromatográficas em azul 

representam a detecção pelo ELSD; em rosa, a detecção pelo U.V. em 233 nm. 

 

As análises do perfil químico desses extratos permitem supor que na presença de 

outros micro-organismos, no caso os fungos entomopatogênicos, a bactéria passa a produzir 

esses compostos em maior quantidade, o que pode contribuir para sua sobrevivência no meio, 

indicando possíveis compostos antimicrobianos. 

A Figura 12 mostra uma comparação dos perfis químicos do cultivo fermentativo 

simples de P. polymyxa ALLI-03-01, do fermentativo misto de P. polymyxa ALLI-03-01 com 

B. bassiana e do cultivo fermentativo simples do fungo B. bassiana, evidenciando que os 

compostos de interesse, no tempo de retenção de 20,25 e 21,75 minutos são produtos 

exclusivos da bactéria e que tiveram sua produção aumentada quando em cultivo misto com o 

entomopatógeno. 
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Figura 12. Comparação dos perfis químicos de: azul - cultivo fermentativo misto de P. 

polymyxa ALLI-03-01 versus B. bassiana; rosa – cultivo fermentativo simples de ALLI-03-01 

e preto – cultivo fermentativo simples de B. bassiana. Detector ELSD. 

 

A produção desses compostos foi mais acentuada no cultivo misto com B. bassiana. 

Ainda não há descrição de um patógeno natural às colônias de M. scutellaris, mas já foi 

descrito que em experimentos in vitro o fungo entomopatogênico B. bassiana foi virulento as 

abelhas uruçu, sendo capaz de matá-las nas menores concentrações testadas (De Jesus 

Conceição et al., 2014). Assim, o extrato em acetato de etila do cultivo fermentativo misto de 

P. polymyxa ALLI-03-01 versus B. bassiana foi escolhido para estudo, com intuito de 

isolamento dos compostos ativos produzidos e, com isso, a tentativa de estabelecer uma 

relação ecológica destes compostos com a abelha. 

O fracionamento do extrato citado acima foi desenvolvido conforme exemplificado no 

Fluxograma mostrado na Figura 4. 

A Figura 13 mostra o cromatograma da análise do perfil químico da fração 6 – 100% 

MeOH - obtida pela extração em fase sólida do extrato, com a região de interesse ampliada. 

Nesta fração concentraram-se os compostos de interesse. 

 

Figura 13. Análise do perfil químico da fração 6 obtida após extração em fase sólida do 

extrato em acetato de etila do cultivo fermentativo misto de P. polymyxa ALLI-03-01 com B. 

bassiana. Em azul detecção pelo ELSD e em rosa, detecção por U.V a 233 nm. 
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A Figura 13 evidencia a presença de uma pequena absorção no U.V do primeiro 

composto o que permitiu seu isolamento como mostrado no fluxograma mostrado na Figura 4. 

Conforme descrito no fluxograma da Figura 4, a fração 6 foi submetida a purificação 

em HPLC semi-preparativo. Inicialmente o objetivo era isolar os compostos mostrados na 

Figura 13, porém bandas cromatográficas de intensidade considerável também foram 

isolados, dessa maneira foram obtidas as sub-frações B, C, D e E. A Figura 14 mostra as 

bandas referentes aos compostos citados. 

 

 

Figura 14. Perfil químico observado durante o isolamento de metabólitos da fração 6. Bandas 

cromatográficas em preto – detecção U.V a 210nm, em rosa – detecção no U.V. a 254nm. 

Condições descritas na Figura 4. 

 

A sub-fração E representa possivelmente a banda cromatográfica que teve absorção no 

U.V. mostrada na figura 13. Foram isolados 0,1mg desta sub-fração e 0,24 mg, 12,8 mg e 

0,89 mg das sub-frações B, C e D respectivamente. 

Como descrito na Figura 4, a fração A foi coletada após 45 minutos de corrida, até 50 

minutos, com intuito de isolar o composto que é mostrado na Figura 13 no tempo de retenção 

21,75. Como o composto não apresenta absorção no U.V., seu fracionamento foi feito 

utilizando HPLC na modalidade semi-preparativa com detector R.I.D – Detector de Índice de 

Refração.  A Figura 15 mostra o perfil químico obtido deste fracionamento. 
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Figura 15. Perfil químico observado durante o isolamento do metabólito da fração A. Bandas 

cromatográficas em preto – detecção R.I.D., em rosa – detecção no U.V. a 233 nm. Condições 

descritas na Figura 4. 
 

Deste fracionamento foram isolados 0,26 mg da sub-fração A’. 

As análises por RMN de 
1
H e ESI-HR-MS das sub-frações coletadas, B, C, D, E e A’ 

não permitiram a determinação estrutural de compostos, especialmente pelas baixas massas 

obtidas das amostras e pelo fato dos espectros indicarem que as mesmas não estavam 

completamente puras. 

 

 

4.6.2 Cultivo fermentativo simples de Paenibacillus polymyxa ALLI-03-01 

 

Após as tentativas de isolamento de metabólitos da fração 6 do extrato em acetato de 

etila do cultivo fermentativo misto de P. polymyxa ALLI-03-01 com B. bassiana, outra 

estratégia foi adotada. O extrato em acetato de etila obtido do cultivo fermentativo simples de 

P. polymyxa ALLI-03-01 foi estudado por ter apresentado uma boa atividade de inibição 

frente a T. cruzi e L. donovani. A Figura 16 mostra o perfil químico obtido da análise 

cromatográfica do extrato. 
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Figura 16. Análise do perfil químico do extrato em acetato de etila do cultivo fermentativo 

simples de P. polymyxa ALLI-03-01 comparado com o branco (extrato do meio de cultura). 

Em preto, detecção pelo ELSD e em marrom, detecção por U.V a 233nm do extrato branco do 

meio de cultura. Em azul, detecção pelo ELSD e em rosa, detecção por U.V. a 233nm do 

extrato de ALLI-03-01. 
 

Pela análise do perfil químico, nota-se que no tempo de retenção de aproximadamente 

4,75 minutos, há uma banda cromatográfica exclusiva da produção da bactéria (em rosa na 

Figura 16). A partir desta análise, iniciou-se o processo de fracionamento deste extrato como 

observado no fluxograma da Figura 5. 

Após o fracionamento por extração em fase sólida, observou-se que o composto em 

questão ficou concentrado na fração 2 como é observado na Figura 17 e 18. 

 

Figura 17. Análise do perfil químico da fração 2  em comparação com o extrato em acetato 

de etila do cultivo fermentativo simples de P. polymyxa ALLI-03-01. Em marrom, detecção 

pelo ELSD e em azul, detecção por U.V a 233 nm da fração 2. Em preto, detecção pelo ELSD 

e em vermelho, detecção por U.V. a 233 nm do extrato de P. polymyxa ALLI-03-01. 
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Figura 18. Ampliação da região de interesse da Figura 17. Azul: detecção por U.V. a 233 nm 

da fração 2; em vermelho: detecção no U.V. a 233nm do extrato de P. polymyxa ALLI-03-01. 

 

Como ilustrado na Figura 5, a fração 2 passou por processo de fracionamento em 

HPLC semi-preparativo. A Figura 19 mostra o perfil químico obtido neste processo de 

isolamento. 

 

Figura 19. Perfil químico observado durante o isolamento do metabólito da fração 2. Bandas 

cromatográficas em preto – detecção no U.V. a 215 nm, em rosa – detecção no U.V. a 233nm. 

Condições descritas na Figura 6. 

 

Foram obtidos 1,14 mg do composto 1 e seu  espectro de RMN de 
1
H está apresentado 

na Figura 20. Nas Figuras 21, 22 e 23 estão respectivamente, os espectros de gCOSY, gHSQC 

e gHMBC do composto 1. 
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Figura 20. Espectro de RMN de 
1
H (500 MHz, CD3OD) do composto 1.
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Figura 21. Espectro de gCOSY (500 MHz, CD3OD) do composto 1. 
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Figura 22. Espectro de gHSQC (500 MHz, CD3OD) do composto 1. 
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Figura 23. Espectro de gHMBC (500 MHz, CD3OD) do composto 1. 

 

Foram também obtidos os espectros de HR-ESI-MS (Figura 24) e HR-ESI-MS/MS 

(Figura 25) no modo negativo do composto 1.  
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Figura 24. Espectro de HR-ESI-MS do composto 1 [M-H]
-
. 
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Figura 25. Espectro de HR- ESI-MS/MS do composto 1 [M-H]
-
. 

 

O composto 1 teve sua estrutura determinada através da análise de seu espectro de 

RMN de 
1
H (Figura 20), o qual mostra sinais para cinco hidrogênios aromáticos, com uma 

sobreposição dos  sinais de H2’ e H6’ e H3’ e H5’. O padrão observado é compatível com 

anel benzênico mono-substituído.  

Os valores de deslocamentos químicos dos carbonos C1, C2 e C3 observados através 

dos experimentos de gHSQC e gHMBC foram de  176,2,  71,1 e  40,2, respectivamente. O 

deslocamento químico obtido para o C1 é típico de carbono carboxílico. Para o C2, o  71,1 

indica a presença de um grupo hidroxílico ligado diretamente a ele devido à desblindagem do 

carbono. O deslocamento químico de C3 ( 40,2) sugere a desblindagem típica de carbono 

benzílico. Juntamente com os descolamentos químicos de hidrogênios e as correlações 

observadas nos espectros de gCOSY, gHSQC e gHMBC (Tabela 11)  a estrutura do composto 

1 foi determinada como sendo o Ácido 3-fenil-lático (Figura 26). É possível observar pelo 
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espectro de RMN de 
1
H que a amostra não está completamente pura, uma vez que há a 

presença de outros sinais de hidrogênios que não se referem à estrutura determinada.  

 

Figura 26. Estrutura química do composto 1 – Ácido 3-fenil-lático. 

 

Tabela 11. Dados de RMN de 1H (500 MHz) e RMN de 13C em CD3OD do composto 1 

(Ácido fenil-lático). 

Posição δ
1
H (mult.; J(Hz); int) *δ

13
C gHMBC 

H      C 

1 

2 

3 

 

1’ 

2’ 

3’ 

4’ 

5’ 

6’ 

- 

4,32 (dd, J: 4,2; 8,1;1H) 

      3,11 (dd, J: 4,2; 13,9; 1H) 

       2,89 (dd, J: 8,1; 13,9; 1H) 

- 

7,18 – 7,27 (m, 1H) 

7,18 – 7,27 (m, 1H) 

7,18 – 7,27 (m, 1H) 

7,18 – 7,27 (m, 1H) 

7,18 – 7,27 (m, 1H) 

176,2 

71,7 

40,2 

 

137,9 

127,7 

129,1 

126,0 

129,1 

127,7 

C1’;C2’;C6’C2; 

C1’;C2’;C6’;C1 

 

C3’;C4’;C1’;C6’ 

C2’;C1’;C4’;C5’ 

C3’;C2’;C5’;C6’ 

C6’;C1’;C4’;C3’ 

C1’;C5’;C2’;C4’ 

*Valores observados indiretamente por gHSQC e gHMBC. 

 

A Figura 27 mostra as principais correlações observadas no gHMBC e gCOSY.                                
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Figura 27. Principais correlações observadas no gHMBC (setas) e sistemas de spins 

observados no gCOSY (linhas grossas) do composto 1 – Ácido 3-fenil-lático. 

Os espectros de massas obtidos confirmaram a estrutura. A Figura 24 mostra o 

espectro de ESI-MS do composto 1, no qual aparece um pico base de m/z 165,0552 referente 

ao composto e a Figura 25 mostra o espectro de ESI-MS/MS o qual representa a fragmentação 

obtida para o composto 1. A massa exata calculada para o composto é de 165,0557, o que 

comparada com a massa experimental apresenta um erro de 3,03 ppm (Figura 28). 

 

Figura 28. Representação do cálculo da massa exata comparada com a massa experimental. 

 

4.6.2.1 Ácido 3-fenil-lático 

 

Há vários relatos na literatura de isolamento do ácido fenil-lático de bactérias (Takeda 

et al., 1987; Evidente et al., 1990) e a descrição de sua atividade antimicrobiana, geralmente 

antifúngica
 
(Cortés-Zavaleta et al., 2014), relacionadas com ação benéfica no controle e 

preservação de alimentos (Lavermicocca et al., 2003; Valan Arasu et al., 2013; Oliveira et al., 

2015). Recentemente o ácido fenil-lático foi isolado do mel da abelha sem ferrão Tetragonula 

carbonaria, sendo que o extrato que continha o composto foi testado contra Staphylococcus 

aureus e foi ativo nas menores concentrações testadas (Massaro et al., 2014). 

Não há descrição na literatura do isolamento deste composto a partir de Paenibacillus 

polymyxa, tampouco com relação à abelha Melipona scutellaris. Acredita-se que devido a sua 

conhecida ação antifúngica, o ácido 3-fenil-lático possa exercer um controle no favo de cria, 

impedindo a proliferação de fungos e permitindo assim o desenvolvimento sadio das larvas, 
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visto que tal bactéria foi isolada do alimento larval, dentro do favo de cria, na colônia de 

abelhas M. scutellaris. Dessa maneira supõe-se que possa haver uma estreita relação da 

bactéria Paenibacillus polymyxa com a colônia de abelhas Melipona scutellaris, e que esta 

bactéria possa contribuir com a produção de composto antifúngico para a manutenção das 

abelhas, presumindo uma relação simbiótica entre os dois organismos. 

 

4.6.2.2 Determinação da configuração absoluta do ácido 3-fenil-lático  

 

A posição C-2 do ácido 3-fenil lático que contém o grupo hidroxílico é um centro 

estereogênico (destacado com um asterisco na Figura 26) podendo existir na forma de ácido 

D-(+)-3-fenil-lático ou ácido L-(-)-3-fenil-lático. Como foi obtida uma pequena quantidade 

deste composto, foram utilizados padrões comerciais dos dois enantiômeros do composto e 

avaliados métodos cromatográficos e eletroforéticos quirais para estabelecer um método 

eficiente para separação dos estereoisômeros e em seguida, utilizando o composto isolado, 

estabelecer qual enantiômero havia sido isolado. 

 

4.6.2.2.1 Eletroforese capilar 

 

Primeiramente, optou-se pelo uso de eletroforese capilar. Foram utilizados mistura dos 

padrões ácidos L-(-)- e D-(+)-3-fenil-lático, diferentes tampões e seletores quirais. Alguns dos 

testes feitos estão representados nas Figuras 29 a 32. 

 

Figura 29. Eletroferograma da mistura dos padrões ácidos L-(-)- e D-(+)-3-fenil-lático obtido 

por eletroforese capilar. Solução tampão fosfato de sódio 50 mmol L
-1

 pH 3,0 acrescido de 

1% (m/v) de ciclodextrina-β-sulfatada. A tensão de 20 kV, polaridade reversa. A injeção 

hidrodinâmica com pressão de 1 psi por 8 segundos. 261 nm. 
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Figura 30. Eletroferograma da mistura dos padrões ácidos L-(-)- e D-(+)-3-fenil-lático obtido 

por eletroforese capilar. Solução tampão borato de sódio 50 mmol L
-1

 pH 9,0 acrescido de 1% 

(m/v) de ciclodextrina-β-sulfatada + 80 mmol L
-1

 de 2-hidróxipropil-β-ciclodextrina. A tensão 

de 6 kV, polaridade normal. A injeção hidrodinâmica com pressão de 0.6 psi por 6 segundos. 

281 nm. 

 

 

Figura 31. Eletroferograma da mistura dos padrões ácidos L-(-)- e D-(+)-3-fenil-lático obtido 

por eletroforese capilar. Solução tampão TRIS 100 mmol L
-1

 pH 9,0 acrescido de 100 mmol 

L
-1

 de 2-hidróxipropil-β-ciclodextrina A tensão de 10 kV, polaridade normal. A injeção 

hidrodinâmica com pressão de 1 psi por 8 segundos. 281 nm. 
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Figura 32. Eletroferograma da mistura dos padrões ácidos L-(-)- e D-(+)-3-fenil-lático obtido 

por eletroforese capilar. Solução tampão TRIS 100 mmol L
-1

 pH 9,0 acrescido de 1% (m/v) de 

ciclodextrina-β-sulfatada + 100 mmol L
-1

 de 2-hidróxipropil -β-ciclodextrina. A tensão de 10 

kV, polaridade normal. A injeção hidrodinâmica com pressão de 1 psi por 8 segundos. 238 

nm. 

 

Os eletroferogramas das Figuras 29 e 31 mostram o começo de uma possível 

separação dos dois enantiômeros, porém com uma resolução muito baixa. Os outros 

eletroferogramas demonstram que não houve nenhum indício de separação dos compostos.  

 

4.6.2.2.2 Cromatografia quiral 

 

Como a eletroforese se mostrou ineficaz na separação destes compostos, optou-se por 

utilizar cromatografia líquida de alta eficiência. Alguns testes foram realizados utilizando 

diferentes colunas e estão descritos na Tabela 12. 

 

Tabela 12. Condições utilizadas em testes realizados para tentativa de separação quiral dos 

enântiomeros do ácido L e D-3-fenil lático. 

 Coluna Fase móvel 

1 

2 

3 

4 

Chiralcel OJ 10 µm 4,6 mm x 250mm 

Lux Cellulose-2 5 µm 4,6 mm x 150mm 

Chiralpak AS 5 µm 4,6 mm x 250mm 

Gemini C18 5 µm 4,6 mm × 250 mm 

Hexano/Isopropanol 9:1 0,1%TFA 

Acetonitrila 

Hexano/Isopropanol 9:1 

Metanol/água 7:3, 0,05% tampão TFA + 10 

mM 2-hidroxipropil-β-ciclodextrina. 

     

Os testes realizados nas condições 1, 2 e 3 utilizando as colunas quirais descritas na 

Tabela 12 foram ineficientes não havendo separação dos compostos. A condição ótima de 
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separação dos enântiomeros foi encontrada com a utilização de seletor quiral na fase móvel 

utilizando coluna C18 como descrito em 4. 

        

A Figura 33 mostra o cromatograma obtido da separação quiral dos enântiomeros 

ácido L-(-)-3-fenil-lático e ácido D-(+)-3-fenil lático. 

           

Figura 33. Cromatograma da separação quiral dos enântiomeros ácidos L-(-)- e D-(+)-3-fenil-

lático. Em preto, mistura racêmica dos padrões; em vermelho, padrão do ácido D-(+)-3-fenil-

lático; em azul, padrão do ácido L-(-)-3-fenil-lático. Detecção no U.V. a 261 nm. Coluna 

Gemini C18 5 µm 4,6 mm × 250 mm, fase móvel composta por metanol/água (7:3), 0,05% 

tampão TFA + 10 mM 2-hidroxipropil-β-ciclodextrina. Vazão: 1 mL/min. 

 

Após verificar que o método utilizado foi eficiente, injetou-se a amostra contendo o 

composto isolado. A Figura 34 mostra o cromatograma comparando a amostra isolada com os 

padrões. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34. Cromatograma da separação quiral dos enântiomeros dos ácidos L-(-)- e D-(+)-3-

fenil-lático e identificação do composto isolado. Em preto, mistura racêmica dos padrões; em 

vermelho, composto isolado; em azul, composto isolado contaminado com a mistura 

racêmica. Detecção no U.V. a 261 nm. Coluna Gemini C18 5 µm 4,6 mm × 250 mm, fase 

móvel composta por metanol/água (7:3), 0,05% tampão TFA + 10 mM 2-hidroxipropil-β-

ciclodextrina. Vazão: 1 mL/min. 
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Na Figura 33 observa-se que o padrão do ácido L-(-)-3-fenil-lático é eluído primeiro, 

no tempo de retenção de 13,4 minutos, seguido do padrão do ácido D-(+)- 3-fenil-lático, no 

tempo de 14,1 minutos. A Figura 34 mostra claramente que o composto isolado é o ácido L-(-

)-3-fenil-lático (Figura 35). Para confirmação deste resultado, a amostra foi contaminada com 

a mistura racêmica dos padrões e nota-se em azul no cromatograma acima que houve um 

aumento na intensidade do ácido L-(-)-3-fenil-lático. 

 

Figura 35. Estrutura química do ácido L-(-)-3-fenil-lático isolado do cultivo fermentativo 

simples da bactéria Paenibacillus polymyxa ALLI-03-01. 

 

 Há algumas razões para que as metodologias utilizadas na determinação da 

configuração absoluta do Ácido-3-fenil lático não tenham sido bem sucedidas. A primeira 

metodologia utilizada nos estudos por eletroforese capilar utiliza outro tipo de seletor quiral 

que não tínhamos disponível, a metilamino-β-ciclodextrina (Fanali e Camera, 1996). Já a 

outra metodologia estuda a separação enantiomérica de ácidos diferentes do Ácido-3-fenil 

lático (Nardi et al., 1993), porém seu uso era racional por se tratar de compostos similares ao 

estudado. Já a separação quiral utilizando cromatografia líquida de alta eficiência não foi 

exitosa com a coluna quiral Chiralcel OJ devido ao tamanho da partícula desta ser maior que 

o  da metodologia utilizada (Tekewe et al., 2008). Os métodos utilizando as outras colunas 

quirais foram randômicos.  

Os estudos prévios de determinação da configuração absoluta do Ácido-3-fenil lático 

foram feitos, pois este composto é importante na indústria, sendo usado como precursor para a 

síntese de outros compostos (Tekewe et al., 2008).  

Este trabalho relata pela primeira vez a determinação da configuração absoluta do 

Ácido-3-fenil lático com finalidade ecológica. Todos os trabalhos presentes na literatura nos 

quais visam a verificação de atividade antimicrobiana, não o fazem com a configuração 

absoluta do composto determinada (Cortés-Zavaleta et al., 2014). 
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4.6.2.3 Atividade antifúngica do Ácido L-(-)-3-fenil-lático 

 

Como descrito no item 4.6.2.1, já foi descrito na literatura que o ácido-3-fenil-lático 

possui atividade antimicrobiana. Foram feitos antibiogramas com os mesmos padrões 

comerciais utilizados na cromatografia quiral frente ao fungo entomopatogênico Beauveria 

bassiana. As concentrações dos padrões utilizados e a medida dos halos inibitórios estão 

descritos na Tabela 13. 

 

Tabela 13. Efeito antifúngico dos padrões de ácidos L-(-)- e D(+)-3-fenil-lático testados em 

diferentes concentrações frente ao entomopatógeno Beauveria bassiana medido por halos 

inibitórios (mm)  

Concentração 

(mg/mL) 

ácido L-(-)-3-fenil-lático ácido D-(+)-3-fenil-lático 

0,1 - N.I. 

0,3 N.I N.I. 

0,5 1 N.I. 

0,7 2 N.I. 

0,9 - N.I. 

1,0 5 N.I. 

2,0 13 N.I. 

3,0 - 1 

4,0 16 1 

5,0 17 3 

 

N.I. – não inibiu 

(-) – concentração não usada no teste. 

 

A Figura 36 mostra as fotos dos antibiogramas realizados. 
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Figura 36. Antibiogramas realizados utilizando concentrações diferentes dos padrões de 

ácido D-(+)-3-fenil-lático e ácido L-(-)-3-fenil-lático frente ao entomopatógeno Beauveria 

bassiana. D- fotos do experimento feito com o padrão ácido D-(+)-3-fenil-lático. L-

experimento realizado utilizando o padrão ácido L-(-)-3-fenil-lático. 

 

 

Como mostrado na Tabela 13 e na Figura 36, o enantiômero ácido L-(-)-3-fenil-lático 

apresenta atividade antifúngica acentuada diferentemente do ácido D-(+)-3-fenil-lático, que 

não mostrou resultados inibitórios. A produção seletiva do ácido L-(-)-3-fenil-lático pela 

bactéria Paenibacillus polymyxa ALLI-03-01 pode ser uma das maneiras que este micro-

organismo, numa possível relação simbiótica com as abelhas Melipona scutellaris, auxilia no 

controle microbiano dentro das colônias, já que esta bactéria foi isolada do alimento larval, 

dentro do favo de cria onde uma contaminação por patógenos pode comprometer o 

desenvolvimento sadio de larvas, resultando em morte da colônia de abelhas.   
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4.6.3 Cultivo em meio sólido de Paenibacillus polymyxa ALLI-03-01 

 

O  cultivo em meio sólido de ALLI-03-01 foi ampliado e seu extrato em metanol 

fracionado por extração em fase sólida como mostrado no fluxograma da Figura 6. Todas as 

frações foram analisadas em HPLC analítico e a partir da fração 7 (F-7) começam a surgir 

bandas cromatográficas muito intensas que não têm relação com o meio de cultura, 

demonstrando que podem ser os compostos que apresentaram atividade frente ao parasita L. 

donovani, como mostrado na Tabela 8, e/ou contra os fungos entomopatogênicos (Tabela 4). 

As Figuras de 37 a 41 mostram os cromatogramas do perfil químico das frações obtidas. As 

setas em vermelho indicam as bandas cromatográficas que se destacaram. 

 

Figura 37. Análise do perfil químico da fração 7 comparado com o extrato do meio de cultura 

também fracionado. Em marrom, detecção no U.V. a 230 nm e em azul, detecção por U.V a 

213 nm da fração 7. Em preto, detecção no U.V. a 213 nm e em rosa, detecção por U.V. a 230 

nm do extrato fracionado do meio de cultura. 

 

Figura 38. Análise do perfil químico da fração 8 comparado com o extrato do meio de cultura 

também fracionado. Em marrom, detecção no U.V. a 230 nm e em azul, detecção por U.V a 

213 nm da fração 8. Em preto, detecção no U.V. a 213 nm e em rosa, detecção por U.V. a 230 

nm do extrato fracionado do meio de cultura. 
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Figura 39. Análise do perfil químico da fração 9 comparado com o extrato do meio de cultura 

também fracionado. Em marrom, detecção por ELSD, e verde escuro detecção no U.V. a 213 

nm da fração 9. Em preto, detecção no ELSD, em rosa detecção no U.V. a 213nm e em azul, 

detecção por U.V. a 230 nm do extrato fracionado do meio de cultura. 

 

Figura 40. Análise do perfil químico da fração 10 comparado com o extrato do meio de 

cultura também fracionado. Em marrom, detecção no U.V. a 230 nm e em azul, detecção por 

U.V a 213 nm da fração 10. Em preto, detecção no U.V. a 213 nm e em rosa, detecção por 

U.V. a 230 nm do extrato fracionado do meio de cultura. 

 

Figura 41. Análise do perfil químico da fração 11 comparado com o extrato do meio de 

cultura também fracionado. Em marrom, detecção no U.V. a 230 nm e em azul, detecção por 

U.V a 213 nm da fração 11. Em preto, detecção no U.V. a 213 nm e em rosa, detecção por 

U.V. a 230 nm do extrato fracionado do meio de cultura. 

 



Resultados e Discussão | 65 

 

 
 

As frações obtidas foram submetidas ao ensaio anti-parasitário contra T. cruzi e L. 

donovani, no qual as frações F-9 e F-10 apresentaram elevada porcentagem de inibição contra 

o parasita Leshmania donovani, 98% e 99% respectivamente. 

 

4.6.3.1 Frações 9 e 10 obtidas do fracionamento do extrato em metanol do cultivo 

em meio sólido de Paenibacillus polymyxa ALLI-03-01 

 

As frações F-9 e F-10 foram combinadas por apresentarem perfis químicos 

semelhantes, como observado através da análise dos cromatogramas nas Figuras 39 e 40. 

Percebe-se pela análise destes cromatogramas que as bandas que não se sobrepõem as bandas 

cromatográficas do meio de cultura e que podem corresponder aos compostos que 

apresentaram atividade antiparasitária estão no tempo de retenção entre 8,0 e 10,0 minutos em 

uma banda cromatográfica com a base muito larga. Dessa maneira foi feito ajuste na 

metodologia de análise dessa amostra, como descrito no item 3.13.1, que consistiu na adição 

de 0,05% de ácido fórmico em cada fase móvel o que possibilitou a separação da banda 

cromatográfica observada. A Figura 42 mostra o perfil químico obtido nesta análise.  

 

Figura 42. Análise do perfil químico das frações 9 e 10 com adição de ácido fórmico na fase 

móvel. Em azul, detecção no U.V. a 200 nm e em preto, detecção por U.V a 215 nm. 

 

A Figura 43 mostra a região indicada pela seta vermelha ampliada. 
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Figura 43. Ampliação da região indicada pela seta vermelha.  

 

Como observado no cromatograma acima, é possível visualizar a presença de quatro 

bandas cromatográficas que podem corresponder aos compostos bioativos pesquisados por 

apresentarem alta intensidade e não corresponderem a bandas cromatográficas do meio de 

cultura. Dessa maneira as frações 9 e 10 (em mistura), como descrito na Figura 6 passaram 

por processo de fracionamento em HPLC semi-preparativo. A Figura 44 mostra o perfil 

químico obtido neste processo de isolamento. 

 

Figura 44. Perfil químico observado durante o isolamento dos metabólitos das frações 9 e 10 

combinadas. Bandas cromatográficas em preto – detecção no U.V. a 190 nm; em rosa – 

detecção no U.V. a 200 nm; em azul – detcção no U.V. a 215 nm. Condições descritas na 

Figura 6. 
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As frações isoladas foram codificadas de CM-41, CM-42, CM-43 e CM-40 como 

mostrados na Figura 44. Foram obtidos 1,39 mg, 5,89 mg, 1,95 mg e 2,02 mg de cada fração 

respectivamente. Os espectros de RMN de 
1
H, assim como os espectros de gCOSY, gHSQC e 

gHMBC de todas as frações foram obtidos. Analisando os espectros, observou-se grande 

semelhança entre eles, suspeitando-se da presença de compostos peptídicos devido a grande 

quantidade de sinais na região entre  4,5 - 3,9. Como os dados de RMN 1D e 2D não foram 

conclusivos para a determinação estrutural, foram obtidos os espectros de massas por 

MALDI-TOF-MS e MALDI-TOF-MS/MS. Os dados dos espectros de massas foram 

consultados no banco de dados Antibase
®
, que sugeriu a presença de lipopeptídeos, chamados 

Fusaricidinas, os quais estão em mistura em todas as frações. As análises das fragmentações 

dos espectros de MALDI-TOF-MS/MS foram comparadas com dados da literatura (Kajimura 

e Kaneda, 1996; Kajimura e Kaneda, 1997; Vater et al., 2015) e confirmaram o que fora 

previsto pela consulta no banco de dados. 

 

4.6.3.1.1 Análise de CM-40 

 

As Figuras de 45 a 48 mostram respectivamente os espectros de RMN de 
1
H, gCOSY, 

gHSQC e gHMBC da fração CM-40. A Figura 49 mostra o espectro de massas da fração CM-

40. 
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Figura 45. Espectro de RMN de 
1
H (500 MHz, (CD3)2SO) da fração CM-40. 
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Figura 46. Espectro de gCOSY (500 MHz, (CD3)2SO) da fração CM-40. 
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Figura 47. Espectro de gHSQC (500 MHz, (CD3)2SO) da fração CM-40. 
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Figura 48. Espectro de gHMBC (500 MHz, (CD3)2SO) da fração CM-40.
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Figura 49. Espectro de MALDI-TOF-MS da fração CM-40. 

 

Os dados obtidos no espectro de massas da fração CM-40 foram consultados no banco 

de dados Antibase
®
. Esta consulta sugeriu que os compostos de m/z 883,65; 897,68; 911,79; 

931,65 e 945,73 correspondiam a uma classe de compostos chamada Fusaricidinas e que tais 

massas se tratavam respectivamente de: Fusaricidina A (m/z 883,65), Fusaricidina B (m/z 

897,68), LI-F05b e LI-F06a (m/z 911,79), LI-F07a (m/z 931,65) e LI-F07b (m/z 945,72). Essa 

hipótese foi confirmada pela análise da fragmentação desses compostos. 

Todas as fusaricidinas analisadas apresentam espectros de MALDI-TOF-MS/MS 

similares, com um pico base de m/z 256,26 que suprime todos os outros picos, dessa maneira 

todos os espectros apresentados a seguir serão divididos em duas partes para melhor 

visualização dos íons que foram importantes para identificação dos compostos. 
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4.6.3.1.1.1  A molécula protonada de m/z 883,65 

 

A Figura 50 mostra o espectro de MALDI-TOF-MS/MS do composto de m/z 883,65 

da fração CM-40 e as Figuras 51 e 52 mostram este espectro dividido em duas partes para 

melhor visualização. 

 
Figura 50. Espectro de MALDI-TOF-MS/MS do íon de m/z 883,65 da fração CM-40 

 

 
Figura 51. Espectro ampliado de MALDI-TOF-MS/MS do íon de m/z 883,65 da fração CM-

40. 
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Figura 52. Espectro ampliado de MALDI-TOF-MS/MS do íon de m/z 883,65 da fração CM-

40. 

 

 Fusaricidinas são lipopeptídeos constituídos de seis aminoácidos e uma cadeia 

alquílica ligada a um grupo guanidínico final, que é denominada de GHPD (ácido 15-

guanidino-3-hidroxipentadecanoico) (Vater et al., 2015).
 

As análises das fragmentações das fusaricidinas foram feitas com base em dados da 

literatura (Kajimura e Kaneda, 1997; Vater et al., 2015). A dissociação do íon precursor 

peptídico sob baixa energia de colisão ao redor das ligações amidas formam sequências de 

íons informativas e outras menos úteis como a perda de pequenos fragmentos neutros como 

água e amônia. A sequência informativa de íons envolve os íons b e y que retém a carga 

residual respectivamente (Figura 53), no nitrogênio terminal e o outro no carbono terminal 

(Paizs e Suhai, 2005). Foram feitas as análises de fragmentação dos íons b e y do composto de 

m/z 883,65 e também do fragmento chamado de B, que corresponde à parte da molécula que 

perdeu a cadeia alquílica ligada ao grupo guanidínico; seria a molécula subtraída de 256,26. O 

esquema mostrado na Figura 53 exemplifica a análise da fragmentação para o composto de 

m/z 883,65 e também para os compostos que serão citados a seguir. Os aminoácidos ilustrados 

no esquema abaixo como V, V, T, A, Al, correspondem respectivamente a valina, valina, 

treonina, asparagina e alanina. O esquema segue o mesmo para todas as fusaricidinas, o que 

varia são os aminoácidos citados, dessa maneira variando também a massa do fragmento B. 
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Figura 53. Esquema de fragmentação para a Fusaricidina A m/z 883,65. Adaptado de (Vater 

et al., 2015). 
 

 

A Tabela 14 auxilia na compreensão dos resultados que serão discutidos, apresentando 

a massa correspondente à perda neutra de aminoácidos.   

 

Tabela 14. Massa correspondente à perda neutra dos aminoácidos. 

Aminoácidos Massa 

Treonina 

Valina 

Alanina 

Asparagina 

Fenilalanina 

Tirosina 

Glutamina 

Isoleucina 

Serina 

101 

99 

71 

114 

147 

163 

128 

113 

87 
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As Tabelas 15 a 17 mostram a sequência dos fragmentos derivados da Fusaricidina A. 

A Tabela 15 mostra os fragmentos a partir do íon precursor [M+H]
+
 883,65 baseados em três 

diferentes íons b: bn(-H2O, -NH3) – corresponde a perda de água e amônia do ácido graxo 

GHPD; bn(-H2O) – corresponde a perda de água do ácido graxo GHPD; e bn – que 

corresponde ao resíduo de ácido graxo GHPD não modificado. A Tabela 16 mostra a detecção 

dos íons dipeptídicos de aminoácidos adjacentes na sequência peptídica. E a Tabela 17 mostra 

os derivados a partir do fragmento B m/z 628,43 mostrado na Figura 55 baseados nos íons bn(-

H2O) e yn. 

  

Tabela 15. Fragmentos a partir do íon precursor [M+H]
+
 883,65. 

Íons - b                     

bn(-H20, - NH3) - 364,30 463,39 562,47 663,53 777,62 - 
bn (-H2O) - - - - 680,59 794,65 865,68 
bn  - - - - - 812,65 883,65 
bn calc. 298,25 399,29 498,36 597,43 698,48 812,52 883,56 
 GHPD 

 
Thr 
(1) 

Val 
(2) 

Val 
(3) 

Thr 
(4) 

Asn 
(5) 

Ala 
(6) 

yn 883,65 - 485,33 386,33 287,17 - 72,10 
yn calc. 883,56 586,32 485,27 386,20 287,13 186,08 72,04 
       Íons - y 

 

Tabela 16. Fragmentos de dipeptídeos de aminoácidos adjacentes. 
Íons dos fragmentos de dipeptídeos m/z (calc.) m/z (encontrada) 

GHPD - Thr (-H2O) 381,29 381,32 
Thr - Val 201,12 201,11 
Val - Val 199,14 199,16 
Thr - Asn 216,09 216,09 
Asn - Ala 186,08 - 

 

Tabela 17. Derivados do Fragmento B m/z 628,43 
Íons - b                     

bn (-H2O) - 126,08 225,13 324,25 425,31 - 610,36 
bn - 144,07 - - - 557,37 628,37 
bn calc. 43,02 144,08 243,13 342,20 443,25 557,29 628,33 
 CH3-CO 

 
Thr 
(1) 

Val 
(2) 

Val 
(3)  

Thr 
(4) 

Asn 
(5) 

Ala 
(6) 

yn 628,43 - - 386,33 287,15 - 72,10 
yn (-H2O) 610,40 568,38 - - - - - 
       Íons – y 

 

Os resultados obtidos pela análise do espectro de MALDI-TOF-MS/MS do íon 

[M+H]
+
 883,65 corroboram com os dados presentes na literatura (Kajimura e Kaneda, 1996; 

Vater et al., 2015). Os dados apresentados nas Tabelas 15, 16 e 17 se complementam, de 

forma que a confirmação da estrutura do composto de massa [M+H]
+
 883,65 é consolidada 

por várias vias possíveis de fragmentação. O espectro de massas apresenta como pico base o 
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íon m/z 256,26 que é formado pela clivagem do GHPD. O fragmento restante, chamado de 

Fragmento B, é formado pelos dois primeiros carbonos da cadeia de ácido graxo ligada ao 

peptídeo cíclico, que para Fusaricidina A tem m/z 628,43. Essa clivagem é facilitada pelo 

grupo guanidino do GHPD carregado positivamente (Vater et al., 2015).
 

A perda neutra de água também foi observada. A eliminação de água, como 

demonstrado na Figura 53, ocorre na cadeia de ácido graxo e foi possível visualizar os íons 

formados tanto do íon precursor como do fragmento B, que são respectivamente, m/z 865,68 e 

m/z 610,36. A perda simultânea de água e amônia a partir do íon precursor [M+H]
+
 883,65 

geraria o íon m/z 848, porém não foi possível sua visualização. Entretanto os fragmentos 

seguintes que correspondem as perdas subsequentes dos aminoácidos aparecem de forma 

intensa evidenciando que existe sim esta perda e possivelmente a amônia seria eliminada do 

grupo guanidínico. Como já dito anteriormente, alguns íons não aparecem, porém os dados 

que faltam são supridos pela presença de outros íons por outras vias de fragmentação. Dessa 

maneira, comparando com dados da literatura, é possível dizer que o íon [M+H]
+
 883,65 

corresponde ao composto Fusaricidina A (Figura 54). 

As análises por RMN 1D de 2D não serão discutidos nesse caso pois a fração CM-40 é 

constituída por uma mistura de seis diferentes Fusaricidinas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 54. Estrutura do composto de m/z 883,65 - Fusaricidina A, identificado na fração CM-

40. 

 

A Figura 55 exemplifica de maneira didática a posição dos aminoácidos a fim de 

facilitar a explicação e leitura do texto a seguir. 
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Figura 55. Estrutura química da Fusaricidina A com o posicionamento dos aminoácidos de 1 

a 6. 

 

4.6.3.1.1.2  A molécula protonada de m/z 911,69 

 

O próximo íon a ser analisado é o m/z  911,69 da fração CM-40. A Figura 56 mostra o 

espectro de MALDI-TOF-MS/MS dos compostos de m/z 911,69 da fração CM-40 e as 

Figuras 57 e 58 mostram este espectro dividido em duas partes para melhor visualização. 

 

 
Figura 56. Espectro de MALDI-TOF-MS/MS do íon de m/z 911,69 da fração CM-40. 
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Figura 57. Espectro ampliado de MALDI-TOF-MS/MS do íon de m/z 911,69 da fração CM-

40. 

 

 
Figura 58. Espectro ampliado de MALDI-TOF-MS/MS do íon de m/z 911,69 da fração CM-

40. 

 

O esquema utilizado na Figura 53 para mostrar o processo de fragmentação da 

Fusaricidina A será o mesmo para todas as Fusaricidinas descritas a seguir devido a alta 

similaridade das estruturas variando apenas nas posições 2, 3, 4 e 5 dos aminoácidos (Figura 

55); assim como os íons b, y e os dipeptídeos seguirão a mesma lógica apresentada nas 

Tabelas 15,16 e 17. As Tabelas de 18 a 22 mostram a sequência dos fragmentos derivados do 
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composto de m/z 911,6.  Segundo a busca no banco de dados Antibase
®
, existem dois 

possíveis compostos consistentes com essa massa, denominados aqui LI-F05b e LI-F06a. 

 

Tabela 18. Fragmentos a partir do íon precursor [M+H]
+
 911,69. Valina na posição 2 e 

Isoleucina na posição 3. 
Íons - b                     

bn(-H20, - NH3) - 364,26 463,34 - - 805,60 - 
bn (-H2O) - 381,29 480,37 - - 822,61 893,71 
bn 298,28 - - - - 840,65 911,69 
bn calc. 298,25 399,29 498,36 611,45 712,49 840,55 911,59 
 GHPD 

 
Thr 
(1) 

Val 
(2) 

Ile 
(3) 

Thr 
(4) 

Gln 
(5) 

Ala 
(6) 

yn 911,69 - - - - 200,15 72,19 
yn calc. 911,59 614,35 513,30 414,23 301,15 200,10 71,04 
       Íons – y 

 

Tabela 19. Fragmentos a partir do íon precursor [M+H]
+
 911,69. Isoleucina na posição 2 e 

Valina na posição 3. 
Íons - b                     

bn(-H20, - NH3) - 364,26 477,35 - - 805,60 - 
bn (-H2O) - 381,29 494,23 - - 822,61 893,71 
bn 298,28 - - - - 840,65 911,69 
bn calc. 298,25 399,29 512,38 611,45 712,49 840,55 911,59 
 GHPD 

 
Thr 
(1) 

Ile 
(2) 

Val 
(3) 

Thr 
(4) 

Gln 
(5) 

Ala 
(6) 

yn 911,69 - - - - 200,15 72,19 
yn calc. 911,59 614,35 513,30 400,22 301,15 200,10 72,04 
       Íons – y 

 

Tabela 20. Fragmentos de dipeptídeos de aminoácidos adjacentes. 

 

 

 

 

 

 
 

Tabela 21. Derivados do Fragmento B m/z 656,36. Valina na posição 2 e Isoleucina na 

posição 3. 
Íons - b                     

bn (-H2O) 43,09 126,14 225,15 338,23 439,28 567,37 - 
bn 43,09 144,12 - - - - 656,36 
bn calc. 43,01 144,06 243,13 356,22 457,26 585,32 656,36 
 CH3-CO 

 
Thr 
(1) 

Val 
(2) 

Ile 
(3) 

Thr 
(4) 

Gln 
(5) 

Ala 
(6) 

yn 656,36 - - - - 200,15 72,19 
yn (-H2O) - 596,41 - 396,22 - 128,19 - 
       Íons - y 

 

 

Íons dos fragmentos de dipeptídeos m/z (calc.) m/z (encontrada) 

GHPD - Thr (-H2O) 381,28 381,27 
Thr - Val 201,12 201,15 
Val - Ile 213,16 - 
Thr - Gln 230,11 230,14 
Gln - Ala 200,10 200,15 
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Tabela 22. Derivados do Fragmento B m/z 656,36. Isoleucina na posição 2 e Valina na 

posição 3. 
Íons - b                     

bn (-H2O) 43,09 126,14 239,19 338,23 439,28 567,36 - 
bn 43,09 144,12 257,26 - - - 656,36 
bn calc. 43,02 144,06 257,16 356,21 457,26 585,32 656,36 
 CH3-CO 

 
Thr 
(1) 

Ile 
(2) 

Val 
(3) 

Thr 
(4) 

Gln 
(5) 

Ala 
(6) 

yn 656,36 - - - - 200,15 72,19 
yn (-H2O) - 596,41 - 382,27 - 128,19 - 
       Íons - y 

 

Conforme observado nas Tabelas 18 e 19 há a perda neutra de água do íon precursor 

[M+H]
+
 911,69. Tal perda também ocorre no fragmento B m/z 656,36, não sendo possível 

visualizar a formação do íon m/z 638, porém as perdas subsequentes dos aminoácidos provam 

esta ocorrência. Pela análise de bn(-H2O, - NH3) e bn(-H2O) do íon precursor é possível 

observar a formação de dois íons na Tabela 18 que são respectivamente m/z  463,34 e m/z 

480,37, estes íons mostram que houve a perda de isoleucina na posição 3 (perda de 113). Já a 

Tabela 19 mostra os íons m/z 477,35 e m/z 494,23, demonstrando a perda de valina da posição 

3. Outra forma de confirmar as perdas destes aminoácidos foi analisando o íon yn (-H2O) do 

fragmento B m/z 656,36, onde na Tabela 21 foi evidenciada a presença do íon m/z 396,22, 

indicando a presença de isoleucina na posição 3 e na Tabela 22, o íon m/z  382,27, indicando a 

presença de valina na posição 3. Outra diferença observada foi a presença de glutamina na 

posição 5 que na Fusaricidina A [M+H]
+
 883,65 era ocupada por asparagina. A presença do 

aminoácido glutamina foi confirmada principalmente pela análise do íon bn(-H2O) do 

Fragmento B, que apresentou um fragmento de m/z 439,28. 

Dessa maneira, comparando com dados da literatura supõe-se a presença de dois 

compostos de m/z 911,69, o primeiro onde a posição 3 é ocupada pelo aminoácido Isoleucina 

(Figura 59) e o segundo, onde esta mesma posição é ocupada pelo aminoácido Valina (Figura 

60). 
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Figura 59. Estrutura química do composto de m/z 911,69 - LI-F05b, identificado na fração 

CM-40. 

 

 

 

Figura 60. Estrutura química do composto de m/z 911,69 - LI-F06a, identificado na fração 

CM-40. 

 

 

4.6.3.1.1.3  A molécula protonada de m/z 931,69 

 

O próximo íon a ser analisado da fração CM-40 é o íon m/z 931,69. A Figura 61 

mostra o espectro de MALDI-TOF-MS/MS do composto de m/z 931,69 e as Figuras 62 e 63 

mostram este espectro dividido em duas partes para melhor visualização. 
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Figura 61. Espectro de MALDI-TOF-MS/MS do íon de m/z 931,69 da fração CM-40. 

 

 
Figura 62. Espectro ampliado de MALDI-TOF-MS-MS do íon de m/z 931,69 da fração CM-

40. 
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 Figura 63. Espectro ampliado de MALDI-TOF-MS-MS do íon de m/z 931,69 da fração CM-

40. 

 

 

As Tabelas 23, 24 e 25 mostram a sequência dos fragmentos derivados do composto 

m/z 931,69 que segundo o banco de dados Antibase
®
, pode corresponder ao composto 

denominado LI-F07a (Vater et al., 2015). 

 

Tabela 23. Fragmentos a partir do íon precursor [M+H]
+
 931,69. 

Íons - b                     

bn(-H20, - NH3) - 364,30 463,37 610,45 711,51 825,64 - 
bn (-H2O) - 381,26 - - 728,61 842,66 913,72 
bn - - - - 746,50 860,61 931,69 
bn calc. 298,25 399,29 498,36 645,43 746,48 860,52 931,56 
 GHPD 

 
Thr 
(1) 

Val 
(2) 

Phe 
(3) 

Thr 
(4) 

Asn 
(5) 

Ala 
(6) 

yn 931,69 634,40 533,30 434,27 - - 72,16 
yn calc. 931,56 634,32 533,27 434,20 287,13 186,08 72,04 
       Íons – y 

 

Tabela 24. Fragmentos de dipeptídeos de aminoácidos adjacentes. 
Íons dos fragmentos de dipeptídeos m/z (calc.) m/z (encontrada) 

GHPD - Thr (-H2O) 381,28 381,32 
Thr - Val 201,12 201,13 
Val – Phe 247,14 247,14 
Phe - Thr 249,12 249,14 
Thr - Asn 216,09 216,10 
Asn - Ala 186,09 - 
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Tabela 25. Derivados do Fragmento B m/z 676,38.  
Íons - b                     

bn (-H2O) 43,08 126,11 225,12 372,24 473,28 - - 
bn 43,08 144,10 - - - 605,36 676,38 
bn calc. 43,02 144,06 243,13 390,20 491,25 605,29 676,33 
 CH3-CO 

 
Thr 
(1) 

Val 
(2) 

Phe 
(3) 

Thr 
(4) 

Asn 
(5) 

Ala 
(6) 

yn 676,38 634,40 533,31 434,27 - 186,08 72,08 
yn (-H2O) 658,36 616,37 - - - - - 
       Íons – y 

 

Observando as Tabelas acima é possível visualizar as eliminações características, 

como perda neutra de água e perda neutra de água e amônia a partir do íon precursor [M+H]
+
 

931,69. O fragmento B apresenta m/z 676,38.  Neste caso o aminoácido asparagina ocupa a 

posição cinco com a detecção do íon m/z 711,51. Diferentemente dos outros casos 

apresentados, a posição 3 é ocupada por um aminoácido aromático, a fenilalanina. Tal 

constatação pode ser provada pela presença dos íons m/z 463,37, m/z 434,27, m/z 372,24 e 

pela formação dos íons m/z  247,14 e m/z 249,14 que correspondem respectivamente aos 

fragmentos dos dipeptídeos valina–fenilalanina e fenilalanina–treonina. 

Consultando o banco de dados Antibase®, o composto de íon [M+H]
+
 931,69 é 

conhecido como LI-F07a. Analisando os dados obtidos somados com o que há de relato na 

literatura (Vater et al., 2015), é possível propor a identificação deste composto como 

apresentado na Figura 64. 

 

Figura 64. Estrutura química do composto de m/z 931,69 - LI-F07a, identificado na fração 

CM-40. 
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4.6.3.1.1.4  A molécula protonada de m/z 945,73 

 

O próximo íon a ser analisado da fração CM-40 é o íon m/z 945,73. A Figura 65 

mostra o espectro de MALDI-TOF-MS/MS do composto de m/z 945,73 e as Figuras 66 e 67 

mostram este espectro dividido em duas partes para melhor visualização. 

 

 

Figura 65. Espectro de MALDI-TOF-MS/MS do íon de m/z 945,73 da fração CM-40. 

 

Figura 66. Espectro ampliado de MALDI-TOF-MS/MS do íon de m/z 945,73 da fração CM-

40 
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Figura 67. Espectro ampliado de MALDI-TOF-MS/MS do íon de m/z 945,73 da fração CM-

40 

 

As Tabelas 26, 27 e 28 mostram a sequência dos fragmentos derivados do composto 

m/z 945,73 que, segundo o banco de dados Antibase
®
, pode corresponder ao composto 

chamado LI-F07b. 

 

Tabela 26. Fragmentos a partir do íon precursor [M+H]
+
 945,73. 

Íons - b                     

bn(-H20, - 
NH3) 

263,19 364,28 463,35 610,41 711,51 839,62 - 

bn (-H2O) - 381,27 - 627,34 728,52 856,66 927,75 
bn 298,25 - 498,42 - - 874,70 945,73 
bn calc. 298,25 399,29 498,36 645,43 746,48 874,54 945,58 
 GHPD 

 
Thr 
(1) 

Val 
(2) 

Phe 
(3) 

Thr 
(4) 

Gln 
(5) 

Ala 
(6) 

yn 945,73 - 547,32 448,26 301,17 200,10 72,16 
yn calc. 945,57 648,33 547,28 448,22 301,15 200,10 71,04 
       Íons - y 

 

Tabela 27. Fragmentos de dipeptídeos de aminoácidos adjacentes. 
Íons dos fragmentos de dipeptídeos m/z (calc.) m/z (encontrada) 

GHPD - Thr (-H2O) 381,28 381,27 
Thr - Val 201,12 201,12 
Val - Phe 247,14 247,14 
Phe - Thr 249,12 249,13 
Thr - Gln 230,11 230,13 
Gln- Ala 200,10 200,10 
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Tabela 28. Derivados do Fragmento B m/z 690,37. 
Íons - b                     

bn (-H2O) 43,03 126,12 225,13 372,22 473,28 601,35 - 
bn 43,03 - - - 491,39 - 690,37 
bn calc. 43,02 144,06 243,13 390,20 491,25 619,31 690,34 
 CH3-CO 

 
Thr 
(1) 

Val 
(2) 

Phe 
(3) 

Thr 
(4) 

Gln 
(5) 

Ala 
(6) 

yn 690,37 - 547,32 448,26 301,16 200,10 72,16 
       Íons – y 

 

Observando os dados apresentados pelas Tabelas de 26 a 28 é possível visualizar que a 

estrutura do composto predito para o íon [M+H]
+
 945,73 é muito similar com a apresentada 

para o composto de íon [M+H]
+
 931,69, diferindo apenas no aminoácido que ocupa a posição 

cinco, que neste caso se trata da Glutamina. A presença deste aminoácido é comprovada pelos 

íons bn(-H2O) m/z  728,52 a partir do íon precursor e pelo íon bn m/z 491,39 oriundo do 

fragmento B.  A presença de fenilalanina é comprovada principalmente pela formação dos 

íons bn(-H2O, -NH3) m/z 463,35 a partir do íon precursor [M+H]
+
 945,73 e pelo íon bn(-H2O) 

m/z 372,22 do fragmento B m/z 690,37.  

Dessa maneira, comparando com dados da literatura (Vater et al., 2015), a estrutura 

sugerida para o composto de íon [M+H]
+
 945,73 está descrita na Figura 68 e trata-se do 

composto denominado LI-F07b. 

 

 

Figura 68. Estrutura química do composto de m/z 945,73 - LI-F07b, identificado na fração 

CM-40. 
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4.6.3.1.2  Análise da fração CM-41 

 

A próxima fração a ser estudada, se trata da CM-41. As Figuras de 69 a 72 mostram 

respectivamente os espectros de RMN de 
1
H, gCOSY, gHSQC e gHMBC da fração CM-41. 

A Figura 73 mostra o espectro de massas da mesma fração. 
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Figura 69. Espectro de RMN de 
1
H (500 MHz, (CD3)2SO) da fração CM-41.  
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Figura 70. Espectro de gCOSY (500 MHz, (CD3)2SO) da fração CM-41. 
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Figura 71. Espectro de gHSQC (500 MHz, (CD3)2SO) da fração CM-41. 
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Figura 72. Espectro de gHMBC (500 MHz, (CD3)2SO) da fração CM-41.
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Figura 73. Espectro de MALDI-TOF-MS da fração CM-41. 

 

Os dados obtidos por MALDI-TOF-MS foram conferidos no banco de dados 

Antibase
®
 e novamente foi verificada a presença dos compostos conhecidos como 

Fusaricidinas.  A fração CM-41 está constituída por quatro diferentes tipos de Fusaricidinas, 

são os íons [M+H]
+
 869,51; [M+H]

+
 883,53; [M+H]

+
 947,53 e [M+H]

+
 961,55. O íon [M+H]

+
 

883,53 referente a fusaricidina A  é o mesmo descrito para a fração CM-40 com o mesmo 

padrão de fragmentação. Assim, serão discutidos neste item os íons [M+H]
+
 869,51 e [M+H]

+
 

947,54 e [M+H]
+
 961,56. 

Novamente, como a fração apresenta uma mistura de compostos, os dados de RMN 

1D e 2D não serão discutidos. 

 

4.6.3.1.2.1  A molécula protonada de m/z 869,51 

 

A Figura 74 mostra o espectro de MALDI-TOF-MS-MS do composto de m/z 869,51 e 

as Figuras 75 e 76 mostram duas ampliações deste espectro para melhor visualização. 
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Figura 74. Espectro de MALDI-TOF-MS/MS do íon de m/z 869,51 da fração CM-41. 

 

 
Figura 75. Espectro ampliado de MALDI-TOF-MS/MS do íon de m/z 869,51 da fração CM-

41. 
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Figura 76. Espectro ampliado de MALDI-TOF-MS/MS do íon de m/z 869,51 da fração CM-

41. 

 

As Tabelas 29, 30 e 31 mostram a sequência dos fragmentos derivados do íon m/z 

869,51. 

 

Tabela 29. Fragmentos a partir do íon precursor [M+H]
+
 869,51. 

Íons - b                     

bn(-H20, - NH3) - 364,29 463,38 - - - - 
bn (-H2O) - 381,26 - - - 780,57 851,56 
bn 298,23 - - 597,38 - 798,56 869,51 
bn calc. 298,25 399,29 498,36 597,43 684,46 798,50 869,54 
 GHPD 

 
Thr 
(1) 

Val 
(2) 

Val 
(3) 

Ser 
(4) 

Asn 
(5) 

Ala 
(6) 

yn 869,51 - - - - - 72,06 
yn calc. 869,54 572,30 471,25 372,18 273,11 186,08 72,04 
      

 

Íons – y 

 

Tabela 30. Fragmentos de dipeptídeos de aminoácidos adjacentes. 
Íons dos fragmentos de dipeptídeos m/z (calc.) m/z (encontrada) 

GHPD - Thr (-H2O) 381,28 381,33 
Thr - Val 201,12 201,16 
Val - Val 199,14 199,05 
Val - Ser 187,10 187,03 
Ser - Asn 202,08 202,03 
Asn - Ala 186,08 - 

 

Tabela 31. Derivados do Fragmento B m/z 614,36. 
Íons - b                     

bn (-H2O) - 126,01 225,06 324,22 411,27 - - 
bn - - - - - - 614,36 
bn calc. 43,02 144,06 243,13 342,20 429,23 543,28 614,31 
 CH3-CO 

 
Thr 
(1) 

Val 
(2) 

Val 
(3) 

Ser 
(4) 

Asn 
(5) 

Ala 
(6) 

yn 614,36 - - - - - 72,06 
      

 

Íons – y 
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Como mostrado nas Tabelas de 29 a 31 o composto de íon [M+H]
+
 869,51 se 

assemelha muito com o composto de íon [M+H]
+
 883,65, discutido no 4.6.3.1.1.1. A 

diferença entre os dois é que o composto de íon [M+H]
+
 869,51 possui na posição 4 o 

aminoácido Serina, diferente do outro que apresenta a Treonina. Isto é evidente pela presença 

dos íons m/z 597,38 derivado de bn do íon precursor e m/z  324,22 derivado de bn(-H2O) do 

fragmento B (m/z  614,36).  

Este composto foi relatado pela primeira por (Vater et al., 2015), e é o único da classe 

das Fusaricidinas que apresenta o aminoácido Serina na posição 4. 

A Figura 77 mostra o composto de íon [M+H]
+
 869,51. 

  

 

Figura 77. Estrutura química do composto de m/z 869,51 identificado na fração CM-41. 

 

4.6.3.1.2.2  A molécula protonada de m/z 947,54 

 

O próximo íon a ser discutido é o m/z 947,54. A Figura 78 mostra o espectro de 

MALDI-TOF-MS/MS do composto de m/z 947,54 e as Figuras 79 e 80 mostram duas 

ampliações deste espectro para melhor visualização. 
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Figura 78. Espectro de MALDI-TOF-MS/MS do íon de m/z 947,54 da fração CM-41. 

 

 
Figura 79. Espectro ampliado de MALDI-TOF-MS/MS do íon de m/z 947,54 da fração CM-

41. 
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Figura 80. Espectro ampliado de MALDI-TOF-MS/MS do íon de m/z 947,54 da fração CM-

41. 

 

As Tabelas 32, 33 e 34 mostram a sequência dos fragmentos derivados do íon m/z 

947,54. 

Tabela 32. Fragmentos a partir do íon precursor [M+H]
+
 947,54. 

Íons - b                     

bn(-H20, - 
NH3) 

263,29 364,26 463,33 626,37 - 841,54 - 

bn (-H2O) 280,35 381,28 480,19 - - 858,54 929,58 
bn 298,36 - - - - 876,55 947,54 
bn calc. 298,25 399,29 498,36 661,43 762,47 876,52 947,55 
 GHPD 

 
Thr 
(1) 

Val 
(2) 

Tyr 
(3) 

Thr 
(4) 

Asn 
(5) 

Ala 
(6) 

yn 947,54 - 549,21 450,23 287,29 - 72,17 
yn calc. 947,55 650,31 549,26 450,19 287,13 186,08 72,04 
      

 

Íons – y 

 

Tabela 33. Fragmentos de dipeptídeos de aminoácidos adjacentes. 
Íons dos fragmentos de dipeptídeos m/z (calc.) m/z (encontrada) 

GHPD - Thr (-H2O) 381,28 381,28 
Thr - Val 201,12 - 
Val - Tyr 263,14 263,29 
Tyr - Thr 265,12 265,26 
Thr - Asn 216,19 216,22 
Asn - Ala 186,08 - 

 

Tabela 34. Derivados do Fragmento B m/z 692,29. 
Íons - b                     

bn (-H2O) - 126,19 225,25 388,20 489,24 603,27 - 
bn - - 243,24 - - 621,34 692,29 
bn calc. 43,01 144,06 243,13 406,19 507,24 621,28 692,32 
 CH3-CO 

 
Thr 
(1) 

Val 
(2) 

Tyr 
(3) 

Thr 
(4) 

Asn 
(5) 

Ala 
(6) 

yn 692,29 - 549,21 450,23 287,29 - 72,17 
yn (-H2O) - 632,41 - - - - - 
      

 

Íons – y 
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As Tabelas de 32 a 34 mostram que o composto que tem como íon [M+H]
+
 947,54 é 

muito similar ao [M+H]
+
 931,69 com a diferença que a posição 3 é ocupada pelo aminoácido 

tirosina no primeiro, e no segundo pela fenilalanina. A tirosina é confirmada principalmente 

pela presença do íon m/z 463,33, derivado de bn (-H2O, - NH3) do íon precursor [M+H]
+
 

947,54, e do íon m/z 225,24 derivado de bn (-H2O) do fragmento B m/z 692,29.  

A análise dos dados adquiridos somada com os dados presentes na literatura, sugerem 

que o composto de íon [M+H]
+
 947,54 possui a estrutura mostrada na Figura 81 e é conhecido 

como Fusaricidina C (Kajimura e Kaneda, 1997). 

 

 

Figura 81. Estrutura química do composto de m/z 947,54 – Fusaricidina C identificado na 

fração CM-41. 

 

4.6.3.1.2.3  A molécula protonada de m/z 961,56 

 

O próximo íon a ser discutido da fração CM-41 é o [M+H]
+
 961,56. A Figura 82 

mostra o espectro de MALDI-TOF-MS-MS do composto de m/z 961,56 e as Figuras 83 e 84 

mostram duas ampliações deste espectro para melhor visualização. 
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Figura 82. Espectro de MALDI-TOF-MS/MS do íon de m/z 961,56 da fração CM-41. 

 

 
Figura 83. Espectro ampliado de MALDI-TOF-MS/MS do íon de m/z 961,56 da fração CM-

41. 
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Figura 84. Espectro ampliado de MALDI-TOF-MS/MS do íon de m/z 961,56 da fração CM-

41. 

 

As Tabelas 35, 36 e 37 mostram a sequência dos fragmentos derivados do íon m/z 

961.56. 

Tabela 35. Fragmentos a partir do íon precursor [M+H]
+ 

961,56. 
Íons - b                     

bn(-H20, - 
NH3) 

263,28 364,26 463,33 626,32 - - - 

bn (-H2O) 280,34 381,26 - 643,29 - 872,55 943,60 
bn 298,35 - - - - 890,59 961,56 
bn calc. 298,25 399,29 498,36 661,43 762,47 890,53 961,57 
 GHPD 

 
Thr 
(1) 

Val 
(2) 

Tyr 
(3) 

Thr 
(4) 

Gln 
(5) 

Ala 
(6) 

yn 961,56 664,38 563,25 464,27 301,26 200,22 72,16 
yn calc. 961,57 664,33 563,28 464,21 301,15 200,10 72,04 
       Íons - y 

 

Tabela 36. Fragmentos de dipeptídeos de aminoácidos adjacentes. 
Íons dos fragmentos de dipeptídeos m/z (calc.) m/z (encontrada) 

GHPD - Thr (-H2O) 381,28 381,26 
Thr - Val 201,12 201,20 
Val - Tyr 263,14 263,28 
Tyr - Thr 265,12 265,24 
Thr - Gln 230,11 230,23 
Gln - Ala 200,10 200,22 

 

Tabela 37. Derivados do Fragmento B m/z 706,30. 
Íons - b                     

bn (-H2O) 43,02 126,17 225,23 388,19 489,23 - - 
bn 43,02 - - - - - 706,30 
bn calc. 43,02 144,06 243,13 406,19 507,24 635,30 706,34 
 GHPD 

 
Thr 
(1) 

Val 
(2) 

Tyr 
(3) 

Thr 
(4) 

Gln 
(5) 

Ala 
(6) 

yn 706,31 664,38 563,25 464,27 301,26 200,22 72,16 
yn (-H2O) - - 545,21 - - - - 
       Íons - y 
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Como observado nas Tabelas de 35 a 37 o composto de íon [M+H]
+
 961,56 se 

assemelha muito ao composto anteriormente descrito de íon [M+H]
+
 947,54. A diferença 

entre eles ocorre na posição 5 do peptídeo, que no primeiro é ocupada pelo aminoácido 

glutamina e no outro, pela asparagina. Neste caso os íons que confirmariam diretamente a 

presença da glutamina ficaram pouco intensos ou não apareceram. A presença deste 

aminoácido pôde ser comprovada pelo fragmento dipeptídeo treonina-glutamina de m/z 

230,23. Por outro lado, como houve a confirmação dos fragmentos dos aminoácidos 

subsequentes, tanto pela via bn quanto pela via yn, sugere-se que a posição 5 seja ocupada pela 

glutamina. 

Os dados presentes na literatura corroboram com as afirmações citadas acima. A 

Figura 85 mostra a estrutura possível do composto de íon [M+H]
+
 961,56 que segundo a 

literatura é conhecido como Fusaricidina D (Kajimura e Kaneda, 1997). 

 

Figura 85. Estrutura química do composto de m/z 961,56 – Fusaricidina D identificado na 

fração CM-41. 

 

4.6.3.1.3  Análise da fração CM-42 

 

A próxima fração a ser analisada é a CM-42. As Figuras de 86 a 89 mostram 

respectivamente os espectros de RMN de 
1
H, gCOSY, gHSQC e gHMBC da fração CM-42. 

A Figura 90 mostra o espectro de massas da mesma fração. 
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Figura 86. Espectro de RMN de 
1
H (500 MHz, (CD3)2SO) da fração CM-42.
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Figura 87. Espectro de gCOSY (500 MHz, (CD3)2SO) da fração CM-42. 
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Figura 88. Espectro de gHSQC (500 MHz, (CD3)2SO) da fração CM-42. 
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Figura 89. Espectro de gHMBC (500 MHz, (CD3)2SO) da fração CM-42. 
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Figura 90. Espectro de MALDI-TOF-MS da fração CM-42. 

 

Os dados obtidos por MALDI-TOF-MS foram conferidos no banco de dados 

Antibase
®
 e novamente foi verificada a presença dos compostos da classe das Fusaricidinas.  

A fração CM-42 está constituída por três diferentes tipos de Fusaricidinas, são os íons 

[M+H]
+
 883,54; [M+H]

+
 897,52 e [M+H]

+
 961,55. O íon [M+H]

+
 883,53 referente a 

fusaricidina A  é o mesmo descrito para a fração CM-40 com o mesmo padrão de 

fragmentação, assim como o íon [M+H]
+
 961,56 referente a fusaricidina D que foi discutido 

para a fração CM-41. Os dados de RMN 1D e 2D apresentados indicam que o composto de 

íon [M+H]
+
  883,54 – Fusaricidina A parece ser majoritário nesta fração, apresentando 

espectros que podem ser discutidos com mais clareza e confiabilidade dos dados. O íon 

[M+H]
+
  897,52 será discutido como feito para os outros, com base nos espectros de MALDI-

TOF-MS/MS. 
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4.6.3.1.3.1  A molécula protonada de m/z 897,52 

 

A Figura 91 mostra o espectro de MALDI-TOF-MS/MS do composto de m/z 897,52 e 

as Figuras 92 e 93 mostram ampliações deste espectro para melhor visualização.  

 
Figura 91. Espectro de MALDI-TOF-MS/MS do íon de m/z 897,52 da fração CM-42. 

 

 
Figura 92. Espectro ampliado de MALDI-TOF-MS/MS do íon de m/z 897,52 da fração CM-

42. 
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Figura 93. Espectro ampliado de MALDI-TOF-MS/MS do íon de m/z 897,52 da fração CM-

42. 

 

As Tabelas 38, 39 e 40 mostram a sequência dos fragmentos derivados do íon m/z 

897,52. 

Tabela 38. Fragmentos a partir do íon precursor [M+H]
+
 897,52. 

Íons - b                     

bn(-H20, - NH3) - 364,25 463,35 562,42 663,49 791,55 - 
bn (-H2O) - 381,27 480,38 579,22 680,50 808,58 879,57 
bn - - - - 698,53 826,56 897,52 
bn calc. 298,25 399,29 498,36 597,43 698,48 826,54 897,57 
 GHPD 

 
Thr 
(1) 

Val 
(2) 

Val 
(3) 

Thr 
(4) 

Gln 
(5) 

Ala 
(6) 

yn 897,52 - 499,32 400,23 301,13 200,05 72,05 
yn calc. 897,57 600,33 499,28 400,22 301,15 200,10 72,04 
       Íons - y 

 

Tabela 39. Fragmentos de dipeptídeos de aminoácidos adjacentes. 
Íons dos fragmentos de dipeptídeos m/z (calc.) m/z (encontrada) 

GHPD - Thr (-H2O) 381,28 381,27 
Thr - Val 201,12 201,04 
Val - Val 199,14 199,08 
Thr - Gln 230,11 230,06 
Gln - Ala 200,10 200,05 

 

Tabela 40. Derivados do Fragmento B m/z 642,38 
Íons - b                     

bn (-H2O)  - 225,06 324,17 425,26 553,36 624,41 
bn - - - - - 571,36 642,38 
bn calc. 43,02 144,06 243,13 342,20 443,25 571,31 642,34 
 CH3-CO 

 
Thr 
(1) 

Val 
(2) 

Val 
(3) 

Thr 
(4) 

Gln 
(5) 

Ala 
(6) 

yn 642,38 - 499,32 400,23 301,13 200,05 72,05 
yn (-H20) 624,41 582,35 481,34 382,25 - - - 
       Íons - y 
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Os dados apresentados nas Tabelas de 38 a 40 mostram que o composto de íon 

[M+H]
+
 897,52 se assemelha muito ao de íon [M+H]

+
 883,54 – Fusaricidina A. A diferença 

entre eles se dá na posição 5 do ciclodepsipeptídeo, que na fusaricidina A é ocupada pelo 

aminoácido asparagina, enquanto para o composto [M+H]
+
 897,52 essa posição é preenchida 

pelo aminoácido glutamina.  Esta constatação é confirmada pela presença dos íons bn (-H2O, -

NH3) m/z 663,49, bn (-H2O) m/z 680,50, bn m/z  698,53 que são fragmentos a partir do íon 

precursor [M+H]
+
=897,52; pelo fragmento do dipeptídeo treonina-glutamina m/z  230,11 e 

também pelo íon bn (-H2O) m/z 425,26 a partir do fragmento B m/z  642,38. Os dados 

apresentados para a estrutura presente na fração CM-42 são coerentes com dados da literatura 

que para a Fusaricidina B (Kajimura e Kaneda, 1997). 

A Figura 94 apresenta a estrutura determinada para o composto de íon [M+H]
+
 897,52. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 94. Estrutura do composto de m/z 897,53 – Fusaricidina B identificado da fração CM-

42. 

 

 

4.6.3.1.3.2  Análise de RMN da fração CM-42 

 

Os dados de MALDI-TOF-MS da fração CM-42 indicaram a presença de três 

possíveis diferentes fusaricidinas, [M+H]
+
 897,52, [M+H]

+
 883,54 e [M+H]

+
 961,56, que 

correspondem as fusaridicidinas B, A e D respectivamente. Contudo os dados de RMN 

mostram que este último composto identificado por massas parece ser bem minoritário, pois 

ele possui o aminoácido tirosina na posição 3 do peptídeo. Não foram identificadas as 

presenças de hidrogênios pertencentes a sistema aromático nos espectros de RMN 1D e 2D. 

Dessa maneira, considerando a mistura de apenas dois compostos [M+H]
+
 897,52 e [M+H]

+
 

883,54, os espectros de RMN da fração CM-42 serão discutidos. A Figura 95 mostra a 



Resultados e Discussão | 112 

 

 
 

estrutura com as posições numeradas do composto de íon [M+H]
+
 883,54 - fusaricidina A - 

que parece ser majoritário nesta fração e a Tabela 41 mostra os deslocamentos químicos de 
1
H 

e 
13

C e as correlações entre eles obtidas por gHMBC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 95. Estrutura com posições numeradas do composto de m/z 883,54 – Fusaricidina A. 

 

Tabela 41. Dados de RMN de 
1
H (500 MHz) e RMN de 

13
C  em (CD3)2SO do composto de 

íon [M+H]
+
 883,54 – Fusaricidina A. 

Posição δ
1
H (mult.; J(Hz); int) *δ

13
C gHMBC 

  H      C 

1 

2 

3 

4 

1-NH 

5 

6 

7 

8 

9 

5-NH 

10 

11 

12 

13 

14 

10-NH 

15 

16 

17 

4,41 (s, 1H) 

5,31 (m, 1H) 

1,15 (d, J: 6,5; 3H) 

 

 

4,41(s, 1H) 

1,83 (dt, J: 6,7 e 13,6; 1H) 

0,76 (d, J: 6,7; 3H) 

0,82 (m, 3H) 

 

8,26 

4,22 (t, J; 6,9; 1H) 

1,99 (m, 1H) 

0,84 (d, J: 7,0; 3H) 

0,86 (d, J: 7,0; 3H) 

 

8,37 (d, J: 7,5; 1H) 

3,93 (s, 1H) 

3,92 (s, 1H) 

1,09 (t, J: 6,3; 3H) 

56,9 

70,0 

16,6 

172,0 

 

56,9 

31,2 

18,2 

19,3 

170,8 

 

57,7 

29,8 

19,4 

18,1 

173,0 

 

60,2 

65,5 

19,6 

 

C25 

C1 

 

 

C6, C7, C9 

C5, C7, C9 

C5, C6, C8 

C5, C6, C7 

 

C4, C5 

C11, C13, C14 

C10, C12 

C10, C11, C13 

C10, C11, C12 

 

C9, C10 

C16,C17, C18 

 

C15, C16 
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18 

15-NH 

16-OH 

19 

20 

 

21 

22 

19-NH 

21-NH2 

 

23 

24 

25 

23-NH 

26 

27 

 

28 

29 

30 

31-37 

38 

39 

40 

41 

40-NH 

28-OH 

 

8,47 

~5,02 

4,29 (dd, J: 6,7 e 13,7; 1H) 

2,57 (sinal sobreposto, 1H) 

2,75 (dd, J: 6,4 e 14,9; 1H) 

 

 

 

7,03 (s, 1H)                                                                                  

7,46 (s, 1H)                                

4,11 (dt, J: 6,5 e 14,9) 1H 

1,15 (d, J: 6,5; 3H) 

 

7,28 (d, J: 8,8; 1H) 

 

2,37 (dd, J: 6,6 e 13,3, 1H) 

2,43 (dd, J: 5,0 e 13,3, 1H) 

3,82 (s, 1H) 

1,37 (s, 2H) 

~1,24  

~1,24  (s, 18H) 

~1,24  

1,44 (s, 2H) 

3,04 (d, J: 4,9; 2H) 

 

 

~5,02 

170,3                   

                         C14, C15, C16 

 

50,4                  C20, C21, C22 

36,2                  C19, C21, C22 

                         C19, C21, C22 

172,5 

168,5 

 

                         C20 

                         C21 

47,6                  C24, C25 

17,0                  C23, C25 

170,5 

                         C22 

171,9 

42,9                  C26, C28, C29 

                         C26, C28, C29 

67,4 

36,7                  C30, C31 

25,3 

~28,9 

25,3 

28,2                  C37, C38, C40                

40,6                  C37, C39, C41 

157,2 

  

*Valores observados indiretamente por gHMQC e gHMBC. 

 

A análise dos dados de RMN 1D e 2D mostra a presença de seis hidrogênios ligados a 

carbonos com deslocamentos típicos alfa-aminoácidos, em  4,41 (2H), 4,22, 3,93, 4,29 e 

4,11. Segundo a literatura, fusaricidinas são ciclodepsipeptídeos, nos quais a alanina é ligada 

ao grupo hidroxila da treonina via ligação éster. A presença desta lactona é confirmada pelo 

deslocamento do hidrogênio acilcarbinólico em  5,31, ligado ao C-2. 

As posições de C-1 a C-4 referem-se ao aminoácido treonina. Em C-3 observa-se três 

hidrogênios referentes a  metila em  1,15. As posições de C-5 a C-9 e C-10 a C-14 referem-

se à presença de duas unidades do aminoácido valina. Possuem hidrogênios blindados típicos 

de grupamento metila em C-7, C-8 e C-12 e C-13, com valores respectivamente em  0,76, 

0,82 e 0,84, 0,86. 

As posições de C-15 a C-18 relacionam-se a outro aminoácido treonina; na posição C-

16 é possível verificar o deslocamento de um hidrogênio em  3,92, que se apresenta mais 
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desblindado por estar próximo a um grupo hidroxila e em C-17, deslocamentos de três 

hidrogênios  metílicos em  1,09. 

As posições de C-19 a C-22 referem-se ao aminoácido asparagina. Para este 

aminoácido observa-se a presença de dois hidrogênios com deslocamentos químicos em  

2,57 e 2,75 (H-20) ligados ao mesmo carbono ( 36,2). Já as posições de C-23 a C-25 

correspondem ao aminoácido alanina que possui três hidrogênios metílicos com deslocamento 

químico em  1,15 (H-24). 

A partir de C-26 inicia-se a cadeia alquílica denominada GHPD - ácido 15-guanidino-

3-hidroxipentadecanoico. Observa-se a presença de dois hidrogênios metilênicos em  2,37 e 

2,43 ligados ao mesmo carbono ( 42,9) que se correlacionam com o carbono em  67,4 (C-

28) no gHMBC, o qual tem ligado a si um hidrogênio  com deslocamento químico em  3,82, 

característico da presença de um grupo hidroxila ligado. Os hidrogênios H-27 também se 

correlacionam com C-29, em  36,7, o qual está ligado a dois hidrogênios com deslocamento 

químico em  1,37. 

Entre as posições C-30 a C-38 é possível verificar a presença de 18 hidrogênios 

através da análise da integral do espectro de RMN de 
1
H, os quais apresentam deslocamentos 

químicos aproximados em  1,24. Estes hidrogênios metilênicos estão ligados a carbonos com 

deslocamentos químicos entre  25,3 a 28,9, como observado no gHSQC. Dois hidrogênios 

com deslocamento químico em  1,44 (H-39) se correlacionam com o carbono em  25,3 (C-

38). São observados ainda no espectro de RMN de 
1
H dois hidrogênios em  3,04 (H-40), 

uma desblindagem atípica para uma cadeia alquílica. Os H-40 se correlacionam com o 

carbono em  157,2 (C-41),  que faz parte do grupo guanidínico, o que explica a 

desblindagem dos H-40. O grupo guanidínico é confirmado principalmente pelos dados de 

MALDI-TOF-MS/MS pela presença do fragmento m/z 197 em todas as amostras analisadas. 

Tal fragmento decorre da eliminação do grupo guanidínico do fragmento A m/z 256. 

No espectro de RMN de 
1
H há dois multipletos em  2,19 e 2,11 que na análise por 

gHMQC estão ligados no mesmo carbono em  31,8. Por gHMBC não foi possível 

correlacionar estes hidrogênios, porém acredita-se que estes sejam provenientes do 

aminoácido glutamina que possui um grupo metilênico (CH2) a mais que a asparagina, em 

caso de ocorrência da Fusaricidina B [M+H]
+ 

 897,52, que se difere da Fusaricidina A 

[M+H]
+ 

 883,65 na posição 5 do peptídeo. Portanto pela análise de RMN 1D e 2D sugere-se 

que nesta fração, a Fusaricidina A seja majoritária, assim o cálculo da integral dos sinais foi 
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feito referente apenas a este composto. A Figura 96 mostra as correlações observadas por 

gHMBC para o composto de íon [M+H]
+
 883,65 – Fusaricidina A. 
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Figura 96. Principais correlações observadas por gHMBC para o composto [M+H]
+
 883,54 – Fusaricidina A.
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4.6.3.1.4  Análise da fração CM-43 

 

A próxima fração a ser analisada é a CM-43. As Figuras de 97 a 100 mostram 

respectivamente os espectros de RMN de 
1
H, gCOSY, gHSQC e gHMBC da fração CM-42. 

A Figura 101 mostra o espectro de massas da mesma fração. 
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Figura 97. Espectro de RMN de 
1
H (500 MHz, (CD3)2SO) da fração CM-43.
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Figura 98. Espectro de gCOSY (500 MHz, (CD3)2SO) da fração CM-43. 
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Figura 99. Espectro de gHSQC (500 MHz, (CD3)2SO) da fração CM-43. 
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Figura 100. Espectro de gHMBC (500 MHz, (CD3)2SO) da fração CM-43. 
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Figura 101. Espectro de MALDI-TOF-MS da fração CM-43. 

 

 

Os dados presentes nos espectros de RMN 1D e 2D e no espectro de massas indicam 

novamente a presença dos compostos Fusaricidinas. Esta amostra é constituída pelos 

compostos de íon [M+H]
+
 883, referente a fusaricidina A (Figura 54), [M+H]

+
 897, referente 

a fusaricidina B (Figura 94) e [M+H]
+
 911, referente a LI-F05b e LI-F06a (Figura 59 e 60), 

nos quais os dados de fragmentação já foram mostrados nos itens 4.6.3.1.1.1, 4.6.3.1.3.1 e 

4.6.3.1.1.2, respectivamente. 

 

4.6.3.2  Fração 8 obtida do fracionamento do extrato em metanol do cultivo em 

meio sólido de Paenibacillus polymyxa ALLI-03-01 

 

Como mostrado na análise do perfil químico da Fração 8 (Figura 38), esta apresentou 

várias bandas cromatográficas que não se sobrepunham às bandas do meio de cultura. Desta 

maneira esta fração passou a ser estudada. Assim como feito para a mistura da Fração 9 e 10, 
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a metodologia de análise e isolamento usada para esta fração também foi ajustada utilizando 

ácido fórmico. 

A Figura 102 mostra o perfil químico obtido para a Fração 8 após o ajuste da 

metodologia de análise e a Figura 103 mostra o cromatograma ampliado. 

 

Figura 102. Análise do perfil químico da fração 8 com adição de ácido fórmico na fase 

móvel. Em azul, detecção no U.V. a 200 nm e em preto, detecção por U.V a 215 nm. 

 

 

 
Figura 103. Cromatograma mostrado na Figura 89 com a região de interesse ampliada. Em 

azul, detecção no U.V. a 200 nm e em preto, detecção por U.V a 215 nm. 

 

Como observado no cromatograma acima, é possível visualizar a presença de duas 

bandas cromatográficas mais intensas que se assemelham muito ao perfil obtido para a 

mistura das frações 9 e 10 discutidas no item 4.6.3.1. Dessa maneira, suspeitando-se da 
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presença de outras Fusaricidinas, a fração 8, como descrito na Figura 6 passou por processo 

de fracionamento em HPLC semi-preparativo. A Figura 104 mostra o perfil químico obtido 

neste processo de isolamento. 

 

Figura 104. Perfil químico observado durante o isolamento dos metabólitos da fração 8. 

Bandas cromatográficas em preto – detecção no U.V. a 190 nm; em rosa – detecção no U.V. a 

200 nm; em azul – detecção no U.V. a 215nm. Condições descritas na Figura 6. 

 

Deste fracionamento foram obtidas as frações CM-46 e CM-47com quantidades de 

respectivamente, 1,61 mg e 1,39 mg. Foram obtidos os espectros de RMN de 
1
H, gCOSY, 

gHSQC, gHMBC e MALDI-TOF-MS para as duas amostras. 

 

4.6.3.2.1 Análise da fração CM-46 

 

As Figuras  de 105 a 108 mostram os espectros de RMN de 
1
H, gCOSY, gHSQC e 

gHMBC que foram obtidos para a amostra CM-46. 
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Figura 105. Espectro de RMN de 
1
H (500 MHz, (CD3)2SO) da fração CM-46.
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Figura 106. Espectro de gCOSY (500 MHz, (CD3)2SO) da fração CM-46. 
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Figura 107. Espectro de gHSQC (500 MHz, (CD3)2SO) da fração CM-46. 
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Figura 108. Espectro de gHMBC (500 MHz, (CD3)2SO) da fração CM-46. 
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A Figura 109 mostra o espectro de MALDI-TOF-MS obtido para a fração CM-46. 

 

 

Figura 109. Espectro de MALDI-TOF-MS da fração CM-46. 

 

A análise conjunta dos dados de RMN e espectro de massas obtidos para a fração CM-

46 sugere a presença das fusaricidinas, discutidas anteriormente, na fração CM-46. 

Analisando os dados do espectro de MALDI-TOF-MS desta fração é possível encontrar os 

íons [M+H]
+
 883, referente a fusaricidina A (Figura 54), [M+H]

+
 869 (Figura 77), [M+H]

+
 

947, referente a fusaricidina C (Figura81) e [M+H]
+
 961, referente a fusaricidina D (Figura 

85) que já tiveram seus dados de fragmentação discutidos nos itens 4.6.3.1.1.1, 4.6.3.1.2.1, 

4.6.3.1.2.2 e 4.6.3.1.2.3 respectivamente. Desta maneira as análises desta fração confirmaram 

as previsões de conter as Fusaricidinas, porém não são diferentes das já discutidas. 
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4.6.3.2.2 Análise da fração CM-47 

 

As Figuras de 110 a 113 mostram os espectro de RMN de 
1
H, gCOSY, gHMQC e 

gHMBC que foram obtidos para a amostra CM-47. 



Resultados e Discussão | 131 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 110. Espectro de RMN de 
1
H (500 MHz, (CD3)2SO) da fração CM-47.
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Figura 111. Espectro de gCOSY (500 MHz, (CD3)2SO) da fração CM-47. 
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    Figura 112. Espectro de gHSQC (400 MHz, (CD3)2SO) da fração CM-47. 
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Figura 113. Espectro de gHMBC (500 MHz, (CD3)2SO) da fração CM-47. 
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A Figura 114 mostra o espectro de MALDI-TOF-MS obtido para a fração CM-47. 

  

 

Figura 114. Espectro de MALDI-TOF-MS da fração CM-47. 

 

 

A avaliação dos dados de RMN obtidos para a fração CM-47 juntamente com os dados 

do espectro de massas sugere a presença das Fusaricidinas discutidas anteriormente. 

Analisando os dados do espectro de MALDI-TOF-MS desta fração é possível encontrar os 

íons [M+H]
+
 883, referente a fusaricidina A (Figura 54), [M+H]

+
 897, referente a fusaricidina 

B (Figura 94), [M+H]
+
 961, referente a fusaricidina D (Figura 85) que já tiveram seus dados 

de fragmentação discutidos nos itens 4.6.3.1.1.1, 4.6.3.1.3.1 e 4.6.3.1.2.3 respectivamente. As 

análises, portanto, indicam a presença de fusaricidinas previamente discutidas, nesta fração. 
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4.6.3.3  Discussão geral dos espectros de MALDI-TOF-MS/MS das Fusaricidinas 

 

Diante das análises dos dados apresentados para as fusaricidinas (Figura 115), foi 

observado que a posição 1 do ciclolipopeptídeo é sempre ocupada pelo aminoácido Treonina, 

tal fato é confirmado pelo íon fragmento GHPD-Thr (-H2O) no valor de m/z 381,2 presente 

nos espectros de MALDI-TOF-MS/MS para todos os compostos. A posição 6 também parece 

ser invariável com a presença do aminoácido alanina, que é facilmente confirmada com a 

presença do íon yn m/z  72,1 a partir do íon precursor e também do fragmento B de todos os 

compostos identificados. A posição 4 parecia também não sofrer modificações com a 

presença do aminoácido treonina, porém para o composto de íon [M+H]
+
 869,51 foi 

verificada a presença da serina nesta posição. Para a posição 5 foi constatada a variação entre 

os aminoácidos glutamina e asparagina, que é facilmente diferencida pelo íon fragmento 

formado após a perda de alanina. A posição 2 foi ocupada pelo aminoácido valina em todos os 

compostos, apenas para o íon [M+H]
+
 911,69  esta posição pode ser ocupada pela isoleucina. 

De acordo com as análises a posição que mais sofre variação de aminoácidos é a 3, que variou 

entre valina, fenilalanina, isoleucina e tirosina. 

O fragmento A m/z  256,2 encontrado como pico base em todos os espectros de 

MALDI-TOF-MS-MS confirma que a cadeia alquílica ligada ao grupo guanidínico não sofre 

variações. 

Como os compostos identificados estão em mistura a configuração absoluta dos 

aminoácidos não foi estabelecida. 

Os dados presentes na literatura corroboram com as discussões apresentadas, 

confirmando a identificação de nove diferentes tipos de fusaricidinas (Kajimura e Kaneda, 

1996; Kajimura e Kaneda, 1997; Vater et al., 2015).
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Figura 115. Fusaricidinas identificadas do extrato em metanol do cultivo em ISP-2 ágar de P. polymyxa ALLI-03-01.
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4.6.3.4 Fusaricidinas 

 

Fusaricidinas são ciclolipodepsipeptídeos formados pela união de seis aminoácidos, 

onde a alanina é ligada, via ligação éster, ao grupo hidroxila da treonina, formando assim um 

depsipeptídeo; contêm ácido 15-guanidino-3-hidroxipentadecanoico (GHPD) como 

componente do ácido graxo (Choi et al., 2008; Vater et al., 2015). 

O primeiro composto dessa classe a ser isolado foi a fusaricidina A que teve a 

configuração absoluta dos aminoácidos determinada (Figura 116). Foi isolado do mesmo 

micro-organismo estudado neste trabalho - Paenibacillus polymxa – porém isolado da 

rizosfera de alho. Neste mesmo trabalho a atividade antimicrobiana deste composto foi 

testada, apresentando intensa atividade contra uma variedade de fungos, inclusive  Fusarium 

oxysporum  que é o causador de doenças no alho, e também contra bactérias Gram-positivas, 

Staphylococcus aureus e Micrococcus luteus (Kajimura e Kaneda, 1996).
 
 No ano sequinte, 

outros três tipos de fusaricidinas foram identificadas pelos mesmos autores, as fusaricidinas 

B, C e D que também apresentaram alta atividade antimicrobiana, inclusive contra Candida 

albicans (Kajimura e Kaneda, 1997).
 

Pela facilidade que o grupo guanidiníco possui de ser protonado, muitos outros tipos 

de fusaricidinas foram identificadas em mistura, por técnicas como MALDI-TOF-MS (Vater 

et al., 2015). 

O gene Fus A possui papel fundamental na biossíntese das fusaricidinas e foi isolado e 

sequenciado da linhagem de P. polymyxa SQR-21. A sua importância foi comprovada quando 

foi obtida uma linhagem mutante com este gene deletado, o que resultou na deficiência de 

produção de fusaricidinas. O fosmídeo 5D8 foi isolado de Fus A e seu sequencimento revelou 

um gene NRPS- peptídeo não-ribossomal sintetase- identificado como potencial para a 

biossíntese de fusaricidinas que contém 10 ORFs (Open reading frames). A ORF Fus A 

codifica o polipeptídeo e alguns de seus módulos que garantem a configuração D ou L dos 

aminoácidos presentes nas fusaricidinas (Li et al., 2013). O segundo, quarto e quinto módulo 

possuem domínios de epimerização o que explica a presença de aminoácidos da série D nas 

fusaricidinas. O sexto módulo não apresenta domínio de epimerização, assim o aminoácido 

D-alanina pode ser inserido no peptídeo por ativação direta da peptídeo sintetase. Os 

domínios dos módulos 1 e 6 tem especificidade alta para treonina e alanina respectivamente, e 

os outros domínios possuem especificidade mais baixa, podendo inserir outros aminoácidos, o 

que condiz com os dados encontrados neste trabalho (Li e Jensen, 2008). 
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Devido a alta atividade antimicrobiana das fusaricidinas, elas representam candidatos 

atrativos para a descoberta e desenvolvimentos de novos fármacos, capazes de tratar doenças 

causadas por bactérias multi-resistentes. Modificações estruturais na Fusaricidina A que 

consistiram na incoportação de uma simples cauda lipídica e substituição da ligação éster por 

amida resultaram em um derivado mais estável, menos citotóxico e com atividade 

antimicrobiana pronunciada contra Staphylococcus aureus multi-resistentes (MRSA). Este 

mesmo estudo demonstrou que a modificação dos aminoácidos pode resultar em derivados 

mais ativos (Bionda et al., 2016).
 

Outro recente estudo demonstrou que as fusaricidinas produzidas por Paenibacillus 

polymyxa – endofítico de uma linhagem de milho selvagem – tem um importante papel em 

suprimir o fungo patógeno Fusarium graminearum, sendo responsáveis junto com outros 

compostos, por inibir o acúmulo de micotoxinas (Mousa et al., 2015). 

 

Figura 116. Fusaricidina A com a configuração absoluta dos aminoácidos determinada 

(Kajimura e Kaneda, 1996). 

  

 

4.6.3.5 Avaliação da atividade antimicrobiana das Fusaricidinas 

 

Como não há um patógeno natural descrito para as abelhas Melipona scutellaris, a 

avaliação da atividade antimicrobiana das fusaricidinas identificadas neste trabalho foi feita 

contra o fungo entomopatógeno Metarhizium anisopliae e contra a bactéria Paenibacillus 

larvae, que é conhecida por  devastar colônias de abelhas Appis mellifera, causando a doença 

chamada de American Foulbrood (Beims et al., 2015; De Almeida Vaucher et al., 2015).
 

O teste de inibição foi feito como descrito no item 3.8 e as frações testadas foram a 

CM-43 que contém a Fusaricidina  A - [M+H]
+
 883; Fusaricidina B - [M+H]

+
 897; LI-F05b e 
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LI-F06a - [M+H]
+
 911, e a fração CM-47 que também contém as Fusaricidinas A e B, além 

da Fusaricidina D - [M+H]
+
 961.  

Os resultados foram medidos pela formação do halo de inibição, foram muito 

satisfatórios e estão expostos na Tabela 42. 

 

Tabela 42. Halos inibitórios (mm) desenvolvidos pelas Fusaricidinas de duas frações isoladas 

do micro-organismo Paenibacillus polymyxa associado à abelha M. scutellaris frente a 

patógenos. 

100 µg Metarhizium anisopliae Paenibacillus larvae 

CM-43 

CM-47 

DMSO* 

10 mm 

7 mm 

N.I. 

25 mm 

12 mm 

N.I. 

*controle do solvente usado para solubilizar as amostras – Dimetilsulfóxido 

N.I. – não inibiu 

 

A Figura 117 mostra as fotos dos ensaios realizados. Paenibacillus larvae cresce com 

coloração que é dificil de ser visualizado. Os halos formados podem não parecer tão claros 

pelas fotografias. 

 

Figura 117. Formação de halos de inibição das frações CM-43 e CM-47 contra A- 

Metarhizium anisopliae e B- Paenibacillus polymyxa. 
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Como mostrado acima, as fusaricidinas apresentaram atividade antifúngica contra o 

entomopatógeno Metarhizium anisopliae e também atividade antibacteriana contra 

Paenibacillus larvae. Assim como descrito no item 4.6.3.4 as fusaricidinas possuem atividade 

antimicrobiana pronunciada e comprovada, podendo exercer importante papel  ecológico no 

contexto das abelhas Melipona scutellaris, auxiliando na supressão de patógenos dentro do 

alimento larval, permitindo o desenvolvimento sadio das larvas e mantendo as colônias 

saudáveis.  

A avaliação da atividade antiparasitária das frações 8 e 9, nas quais as fusaricidinas 

foram identificadas, mostrou altos valores de inibição contra o parasita L. donovani, de 

respectivamente 98% e 99%. Dessa maneira espera-se atividades leishmanicidas promissoras 

para as fusaricidinas. Como as fusaricidinas são reconhecidas por sua alta atividade 

antimicrobiana, apresentam grande chance de serem promissores candidatos  a protótipos 

leishmanicidas. 

 

4.6.4 Análise do alimento larval das abelhas Melipona scutellaris 

 

As Fusaricidinas foram identificadas do extrato em metanol do cultivo em meio sólido 

do micro-organismo Paenibacillus polymxa ALLI-03-01; este por sua vez foi isolado do 

alimento larval. Assim, na tentativa de verificar a presença destes compostos no alimento 

larval, foi feita a coleta deste material que foi tratado como explicado no item 3.11. 

Primeiramente foi feita a análise por LC-MS da mistura das frações 9 e 10 de onde as 

fusaricidinas foram identificadas. O resultado desta análise está mostrado na Figura 118. 
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Figura 118.   LC-MS da mistura das frações 9 e 10. Em preto, cromatograma da amostra a 

200 nm; em vermelho, espectro de HR-ESI-MS da amostra. 

 

Monitorando a extração dos íons, foi observado a presença de dupla carga com massa 

de alta resolução de [M+2H]
++

  442,2839; [M+2H]
++

 449,2916; [M+2H]
++

 474,2812. 

Utilizando o software Mol Weight to Formula, foi encontrada a massa teórica destes, que é de 

respectivamente [M+2H]
++

  442,2842; [M+2H]
++

  449,2920; [M+2H]
++

  474,2812, 

apresentando assim, erros de 0,7 ppm; 1 ppm e 1,0 ppm. Dessa maneira constatou-se, por 

meio desta análise,  a presença dos compostos Fusaricidina A, Fusaricidina B e Fusaricidina 

C. A análise por LC-MS do extrato em acetato do alimento larval está exposta na Figura 119. 



Resultados e Discussão | 143 

 

 
 

 

Figura 119.   LC-MS do extrato em acetato do alimento larval. Em verde, cromatograma da 

amostra a 200 nm; em vermelho, espectro de HR-ESI-MS da amostra. 

 

 

Monitorando a extração dos íons, foi verificada a presença novamente de possíveis 

dupla carga, com massa de alta resolução de [M+2H]
++

  442,2163; [M+2H]
++

  449,2065 e 



Resultados e Discussão | 144 

 

 
 

[M+2H]
++

  474,2989. Na tentativa de estabelecer uma relação destes íons com os compostos 

encontrados no extrato da mistura das frações 9 e 10 foram calculados os erros para estes íons, 

que deram valores altíssimos de respectivamente, 153,5 ppm; 190,3 ppm e -36,5 ppm. Dessa 

maneira não foi possível afirmar que estes compostos estão livremente no alimento larval. 

Entretanto, por ser tratar de uma análise pontual e aleatória não se pode com estes resultados 

excluir a possibilidade destes compostos estarem presentes e exercerem um papel de proteção 

no alimento larval. 

Alguns fatores devem ser considerados:  

 Momento da coleta - a produção maçica destes compostos pode ser estimulada 

na presença de possíveis patógenos. Considerando que as colônias estavam 

saudáveis talvez não houvesse a necessidade de produção destes 

antimicrobianos. 

 Matriz complexa – o alimento larval é composto por diversas substâncias. Em  

estudos que analisaram o alimento larval de abelhas sem ferrão, os autores 

concluíram que sua composição é de basicamente, açúcares, aminoácidos, 

proteínas, substâncias hidrossolúveis (Hartfelder e Engels, 1989) e que possui 

atividade enzimática acentuada (Menezes et al., 2007).
 
Dessa maneira, a 

possibilidade de se encontrar metabólitos secundários específicos é dificultada. 

 Acidez do alimento larval – aparentemente, o alimento larval possui caráter 

ácido, com pH na faixa de 3,9 a 4,2 (Haydak, 1943). Considerando que 

hidrólise ácida é utilizada para romper as ligações peptídicas e a ligação éster 

das fusaricidinas, para assim determinar suas configurações absolutas 

(Kajimura e Kaneda, 1996), é possível que estes compostos sejam liberados no 

alimento larval e após algum tempo sejam degradados. 
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5. CONCLUSÕES  

 

No total foram isolados 81 micro-organismos sendo que destes, 64 foram testados em 

ensaio de inibição frente aos fungos entomopatogênicos Beauveria bassiana e Metarhizium 

anisopliae. As bactérias que foram capazes de inibir os fungos muito provavelmente 

produzem compostos que podem inibir outras células eucarióticas, assim os extratos dos 

micro-organismos mais promissores foram testados frente aos parasitas Trypanosoma cruzi e 

Leishmania donovani. Após essas triagens biológicas, a bactéria ALLI-03-01 foi escolhida 

para prosseguir com os estudos químicos, pois ela apresentou inibição moderada dos fungos e 

alta porcentagem de inibição dos parasitas. 

A bactéria selecionada para estudo ALLI-03-01 foi identificada como Paenibacillus 

polymyxa que é, segundo a literatura, uma espécie com alto potencial de produção de 

metabólitos secundários ativos. Não há descrição da relação dela com as abelhas Melipona 

scutellaris, tampouco de produtos ativos produzidos quando em contato com a abelha.  

Cultivos fermentativos mistos foram realizados com esta bactéria e os 

entomopatógenos, e os seus extratos também apresentaram acentuada atividade de inibição 

dos parasitas. Os extratos dos cultivos simples dos fungos entomopatogênicos também foram 

testados frentes aos parasitas e apresentaram baixa porcentagem de inibição, porém como não 

foi possível o isolamento e identificação de compostos destes cultivos. Ainda não se pode 

afirmar se a alta inibição causada pelos extratos de cultivo misto é devido à indução de 

produção de compostos pela bactéria Paenibacillus polymyxa ALLI-03-01 quando em contato 

com os fungos ou se houve sinergismo de ação dos compostos produzidos por ambos. 

Para entender o metabolismo da bactéria selecionada para estudos químicos, o seu 

extrato em acetato do cultivo fermentativo simples foi purificado. Deste extrato foi isolado o 

ácido 3-fenil-lático que possui conhecida atividade antifúngica e até então não havia sido 

isolado da bactéria Paenibacillus polymyxa. A configuração absoluta deste composto foi 

determinada por cromatografia quiral como ácido L-(-)-3-fenil-lático.  Diferentes 

concentrações de padrões comerciais dos compostos ácidos D-(+)- e L-(-)-3-fenil-lático foram 

testados frente ao fungo entomopatogênico Beauveria bassiana e apenas o enantiômero L 

apresentou atividade antifúngica. Este resultado é significativamente importante visto que a 

produção seletiva do ácido L-(-)03-fenil-lático pela bactéria Paenibacillus polymyxa ALLI-

03-01 sugere que a colônia de abelhas Melipona scutellaris pode se beneficiar desta bactéria 



Conclusões | 147 

 

 
 

para se proteger de patógenos. Já há na literatura dados que comprovam a virulência do fungo 

Beauveria bassiana contra as colônias de abelhas estudadas neste trabalho.  

O extrato em metanol do cultivo em meio sólido da bactéria Paenibacillus polymyxa 

ALLI-03-01 apresentou acentuada porcentagem de inibição do parasita Leishmania donovani. 

Nove diferentes lipodepsipeptídeos cíclicos foram identificados em mistura a partir deste 

extrato; estes, conhecidos como fusaricidinas já são descritos por apresentarem alta atividade 

antimicrobiana, principalmente antifúngica. Duas das frações obtidas que contêm diferentes 

fusaricidinas em mistura foram testadas frente ao fungo entomopatogênico Metarhizium 

anisopliae e a bactéria patogênica Paenibacillus larvae, que é conhecida por devastar colônias 

de abelhas Apis mellifera. Foi constatada a atividade antifúngica destes compostos pela 

formação de halos de inibição contra o fungo entomopatogênico testado e também elevada 

atividade antibacteriana com a formação de halos de inibição de até 25 mm. Novamente a 

colônia de abelhas pode se beneficiar desta bactéria para se proteger de possíveis patógenos 

com os compostos produzidos. Em relação à atividade antiparasitária, não há descrição na 

literatura de testes destes compostos frente a T. cruzi ou mesmo a L. donovani. Como a fração 

bruta apresentou elevada atividade leishmanicida é de se esperar que as frações purificadas 

possam apresentar resultados interessantes. 

A bactéria em questão foi isolada do alimento larval que fica situado dentro do favo de 

cria e se trata de uma região que necessita de total controle de patógenos para garantir o 

desenvolvimento sadio das larvas. Para confirmação da relação simbiótica da bactéria 

Paenibacillus polymyxa ALLI-03-01 com as abelhas Melipona scutellaris seria necessário 

estudar um número maior de colônias e também a investigação de um patógeno natural a 

essas colônias. Entretanto após a análise das atividades biológicas dos compostos isolados e 

identificados, este trabalho sugere que há uma relação ecológica estabelecida entre o micro-

organismo Paenibacillus polymyxa ALLI-03-01 com as abelhas Melipona scutellaris. 

Este estudo relata pela primeira vez, o isolamento e identificação de compostos de 

micro-organismo associado às abelhas Melipona scutellaris. Além da relação ecológica 

traçada, este trabalho demonstra que é possível encontrar candidatos a fármacos a partir da 

investigação de micro-organismos associados a insetos. Estes estudos podem identificar 

compostos já conhecidos, como as fusaricidinas, mas abordados frente a outras atividades 

biológicas, que até então não foram investigadas podendo representar possíveis candidatos a 

protótipos leishmanicidas. 
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