
 
 
Sociedade Brasileira de Química (SBQ)  

36
a 

Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Química  
 

Potencial antibacteriano de extratos de fungos endofíticos associados 

à Vernonia polyanthes. 

Fernanda Karoline V. da Silva Torchelsen
1 
(IC); Caroline Caramano de Lourenço

2 
(PG); Jorge A. Viana 

de Araujo
1
 (PQ); Marcos José Salvador

2 
(PQ); Andréa Mendes do Nascimento

1
 (PQ)* e-mail: 

andnascimento@iceb.ufop.br  
 

1.Departamento de Química, ICEB, Universidade Federal de Ouro Preto-UFOP, Morro do Cruzeiro, Bauxita, CEP 

35400-000, Ouro Preto, MG, Brasil. 2.Curso de Farmácia, Departamento de Biologia Vegetal, IB, Universidade 

Estadual de Campinas-UNICAMP, 13083-970, Campinas, SP, Brasil. 
 

Palavras Chave: Asteraceae, Vernonia polyanthes, fungos endofíticos, atividade antimicrobiana. 

Introdução 

Micro-organismos endofíticos são aqueles que 
colonizam os tecidos internos de plantas sem causar 
sintomas aparentes de doenças1. Uma das 
propriedades mais importantes destes micro-
organismos está associada à sua capacidade de 
produzir uma grande diversidade de moléculas 
bioativas. Neste contexto, o objetivo do presente 
trabalho foi promover o isolamento de fungos 
endofíticos associados à Vernonia polyanthes, avaliar 
o potencial antibacteriano dos extratos brutos, bem 
como avaliar as classes de compostos químicos 
presentes nos extratos ativos.  

Resultados e Discussão 

Cinco folhas de 5 espécimes da planta Vernonia 
polyanthes Less. (Asteraceae), foram coletadas em 
época de floração, em Ouro Preto-MG (março de 
2012). Dessas folhas foram isoladas 17 linhagens de 
fungos que foram cultivadas em meio sólido (arroz, 21 
dias) e os respectivos extratos brutos foram obtidos em 
etanol.  

Para avaliação do potencial antibacteriano dos 
extratos etanólicos foram usadas bactérias Gram 
positivas e Gram negativas, cepas padrão e cepas de 
campo. As propriedades antibacterianas foram 
avaliadas em duplicata pelo método de microdiluição, 
de acordo com Salvador et. al. (2002)2. Inicialmente 
solução estoque dos extratos dos fungos endofíticos 
foi submetida a autoesterilização em DMSO, sendo 
posteriormente solubilizada no diluente empregado nos 
bioensaios DMSO/água esterilizada (5:95, v/v), 
controle negativo. Foi considerada como concentração 
inibitória mínima (CIM) a menor concentração dos 
extratos com inibição total do desenvolvimento 
microbiano. Dos 17 extratos testados, 9 (53%), 
apresentaram atividade antibacteriana, sendo as 
linhagens P1-F1, P2-F3, P3-F2 e P3-F5 as mais ativas, 
ou seja, inibiram 3 ou mais das 7 bactérias avaliadas 
(Tabela 1). 

Foi realizada uma triagem fitoquímica dos extratos 
brutos mais ativos para determinar as classes de 
constituintes químicos presentes. Foram realizados 
testes para terpenóides, saponinas, flavonóides, 
alcalóides e taninos (Tabela 2), usando-se 
procedimentos padrões descritos na literatura3. As 
propriedades antibacterianas dos extratos brutos 
podem ser atribuídas à presença de uma ou mais 
classes desses constituíntes químicos detectados.   

 

 

 

Tabela 1. Atividade antibacteriana dos extratos brutos 
mais ativos e branco em termos de concentração 
inibitória mínima (CIM). 

CIM dos Extratos de Fungos 

Endofíticos (µµµµg/mL) 

Bactéria 

P1-
F1 

P2-
F3 

P3-
F2 

P3-
F5 

C+ C- Branco 

Staphylococcus 
epidermidis (ATCC 
1228)a 

500 500 500 50 50 - - 

Kocuria rhizophila 
(ATCC 9341)a

 
500 - 100 500 50 - - 

Escherichia coli 
(ATCC 10799)a 

- 250 100 500 50 - - 

Staphylococcus 
aureus – penicilinase 
positivo (7+)b 

500 500 500 500 100 - - 

Staphylococcus 
aureus (ATCC14458)a 

- - - 50 25 - - 

Proteus vulgaris (Pv)b
 100 500 500 50 50 - - 

Staphylococcus 
epidermidis (6epi)b 

- - - 500 50 - - 

a: cepa padrão; b: cepa de campo; -: não ativo até a 
concentração de 500 µg/mL; C+: controle positivo, cloranfenicol; 
C-: controle negativo, DMSO/água esterilizada (5:95, v/v). 
 
Tabela 2. Triagem fitoquímica dos extratos brutos mais 
ativos e branco. 

linhagem TE S F A T 

P1-F1 +  – – – – 
P2-F3 + – – – – 
P3-F2 + – + – + 
P3-F5 + + – – – 
Branco – – – – – 

TE = terpenóide; S = saponina; F = flavonóide; A = alcalóide; T = 
tanino. + = presente ; – = ausente.   

Conclusões 

Os resultados indicam o potencial antibacteriano dos 
extratos brutos dos fungos endofíticos de V. 
polyanthes. As linhagens com os melhores resultados 
em termos de bioatividade serão cultivadas em larga 
escala para estudos dos metabólitos secundários 
bioativos. 
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