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Introdução 
Os endofíticos são microorganismos ubíquos 
encontrados praticamente em todas as espécies de 
plantas, e representam uma fonte promissora de 
produtos naturais bioativos e de novos arcabouços.1 
A maioria das pesquisas envolvendo fungos 
endofíticos, reportam apenas o isolamento e 
caracterização dos metabólitos secundários 
produzidos, sem mencionar o grau de consumo pela 
biomassa da fonte de Carbono (FC) disponível. 
Esse fato traz problemas na hora de se tentar 
reproduzir uma atividade biológica no 
escalonamento das culturas. Nós apresentamos 
aqui a otimização da produção de atividade 
antibiótica frente ao Staphylococcus aureus de uma 
cultura do endofítico PO091100045 em caldo 
Czapek, aplicando RMN de 1H para monitorar os 
níveis de sacarose (Sac) e de glicose (Gli) no meio 
de cultura. A determinação enzimática da 
concentração de Gli foi utilizada para comparação. 
O seguimento da atividade antibacteriana foi 
realizado aplicando bioautografia em capa de ágar. 

Resultados e Discussão 
O endófito filamentoso PO091100045, foi isolado 
previamente das folhas saudáveis de Peperomia 
obtusifolia (Piperaceae) coletada em Rosario (Arg) 
[exsicata Gattuso (901) 2032, Herbário UNR];2 

atualmente em processo de identificação. Estudos 
preliminares indicaram que extratos deste fungo 
cultivado em Czapek mostraram atividade 
antibacteriana frente ao S. aureus. 
Com o intuito de otimizar a obtenção dos 
metabólitos bioativos realizou-se um novo 
experimento em caldo Czapek, meio definido com 
Sac como única FC. O monitoramento foi realizado 
utilizando RMN de 1H (NOESYPR1D,3 H2O/D2O, 
Bruker 300 MHz) para Sac e Gli e o método 
enzimático para detecção de Gli, tirando alíquotas 
do caldo de cultura periodicamente. Compararam-se 
as fermentações (28 °C, escuridão) variando a 
agitação. Avaliou-se o modo estático (ME) e com 
agitação a 150 rpm (MA). As incubações foram 
finalizadas por esgotamento da FC.  
O monitoramento por RMN de 1H foi feito sobre Sac, 
por integração da area do sinal correspondente ao 
próton anomérico da unidade Gli, (δ 5,425, d, 3Hz); 
e sobre a Gli livre gerada por hidrólise, integrando o 

sinal com δ 5,235 (d, 3Hz, anôrmero α) . Os 
intervalos de linearidade obtidos foram 39,00-0,08 
mg/mL (Sac) e 22,00-0,35 mg/mL (Gli), sendo 0,08 
mg/mL e 0,35 mg/mL os limites de detecção para 
cada uma. Adicionalmente, foi utilizado o método 
enzimático (Trinder) para avaliar os níveis de Gli 
abaixo de 0,35 mg/mL (até 0,02 mg/mL). 
O esgotamento da FC (Sac e depois Gli) ocorreu 
aos 33 dias no ME e aos 47 dias no MA. Os cultivos 
foram filtrados separando a biomassa do filtrado e 
ambos extraidos com EtOAc e CH2Cl2. Os extratos 
orgânicos obtidos foram avaliados por bioautografia 
em capa de ágar com S. aureus ATCC 25923 e 
Escherichia coli ATCC 25922 (carga 100 µg/spot).  
Nenhum extrato foi ativo frente a E. coli. No entanto, 
a análise da atividade frente a S. aureus indicou que 
a intensidade e a quantidade de halos de inibição foi 
maior nos extratos obtidos no ME que no MA, 
especialmente no filtrado (Figura 1 ).  

Figura 1. Perfil químico e de atividade antibiótica do 
fungo PO091100045 cultivado em caldo Czapek. 
 
 
 
 
 
 

Conclusões 

A melhor condição para a produção da atividade 
antibacteriana frente ao S. aureus do PO091100045 
em caldo Czapek foi obtida em escuridão, 28°C, 
modo estático e com esgotamento da FC. O fato de 
alcançar o estado estacionário parece ter favorecido 
o aumento da produção dos metabólitos bioativos. 
O NOESYPR1D resultou uma técnica rápida e 
reprodutível para monitorar periodicamente as 
concentrações dos açúcares em cultura, porém, 
menos sensível para Gli que o método enzimático.  
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