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Introdução 

A rizosfera, região de alta atividade biológica, tem 

se tornado objeto de estudos recentes como uma 

nova fonte para a descoberta de compostos 

bioativos. A sua grande diversidade microbiana 

promove associações entre diferentes tipos de 

organismos presentes no solo, proporcionando um 

ambiente ideal para os mais diversos tipos de 

relações que, podem fornecer informações valiosas 

no que se refere ao desenvolvimento de um sistema 

de tamanha complexidade1, 2. Compreender como 

tal sistema funciona e a natureza dessas interações 

é o objeto desse trabalho. Para tanto, mudas de 

Senna spectabilis, planta conhecida por sua alta 

atividade biológica, foram crescidas em areia, num 

sistema conhecido como rizotron e, durante seu 

desenvolvimento, amostras de solo rizosférico foram 

coletadas e os microrganismos isolados. 

Adicionalmente, as ferramentas analíticas LC/MS, 

no âmbito da biologia sistêmica3 foram utilizadas 

como instrumento para a detecção dos metabolitos 

presentes nos microrganismos isolados. 

Resultados e Discussão 

Fazendo uso do rizotron (fig. 1), foi possível 

observar o desenvolvimento da raiz de S. spectabilis 

durante o seu processo de crescimento. Através do 

método de diluição seriada do inóculo, amostras da 

rizosfera do rizotron foram coletadas e inoculadas 

em placas de petri contendo os meios de cultura 

solido Czapek-dox e Nutriente. Após o período de 

incubação (15 dias, 28°C), as colônias microbianas 

foram replicadas até o isolamento do organismo 

puro. Um desses microrganismos o fungo ainda não 

identificado, CSP-R19, foi submetido a cultivo em 

meio liquido Czapek-broth, a 28°C, regime estático, 

21 dias. Após esse período de cultivo foram 

realizadas extrações sucessivas com Acetato de 

etila que, após levadas à secura, levaram ao extrato 

bruto. Este foi analisado por HPLC/DAD e 

UPLC/MS o que possibilitou detectar, por 

comparação com base de dados DNP (dictionary of 

natural products), substâncias tais como a 

neovasifuranona A4 e a pestetoxina5 (fig. 2). 

 
Figura 1. Rizotron: cultivo em areia de mudas 
de Senna spectabilis. 
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Figura 2. Substâncias identificadas no extrato 
bruto acetato de etila de CSP-R19, isolado da 
rizosfera de Senna spectabilis. 

Conclusões 

Os resultados obtidos até agora nos mostram a 

diversidade microbiana associada a S. spectabilis e 

impulsionam os estudos das interações pela 

interface rizosfera, principalmente através da 

abordagem de biologia sistêmica, que proporciona 

um entendimento mais completo nos estudos de 

matrizes complexas. Novas moléculas estão sendo 

detetadas inclusive, alcaloides que poderiam ser 

análogos a aqueles com interessantes atividades 

anti-Alzeihmer, já relatados na parte aérea de S. 

spectabilis. Para tanto, estamos investindo em 

técnicas de desreplicação em RMN que certamente 

permitirá a confirmação dos quimiotipos já 

detectados por HPLC/DAD e UPLC/MS. 
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