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Introdução

Actinomicetos são bactérias Gram positivas 
da ordem Actinomicetale [1]. Eles são 
encontrados principalmente no solo, podendo 
também estar presentes, nos mais variados 
ambientes, como águas, plantas e em associação 
com liquens [2]. O gênero Streptomyces é o 
único gênero microbiano capaz de produzir 
todos os grupos de antibióticos: 
aminoglicosídeos, macrolídeos, 
ansamacrolídeos, β-lactâmicos, peptídeos, 
glicopeptídeos, antraciclinas, tetraciclinas, 
nucleosídeos, polienos e quinonas [3].

Muitos metabólitos secundários de grande 
importância econômica são produzidos em 
quantidades muito baixas pelos microrganismos. 
Em decorrência disso, poucos produtos são 
gerados para a produção de biofármacos a partir 
de biotecnologia. As razões que concorrem para 
este quadro são o alto investimento necessário e 
a baixa produtividade em cultivos celulares. Na 
tentativa de superar essas dificuldades, 
estratégias para otimizar a produção in vitro de 
compostos bioativos tem sido continuamente 
desenvolvidas com resultados promissores [4].

Dentre as infecções freqüentes em animais a 
mastite, doença bacteriana, é considerada a 
principal enfermidade do ponto de vista 
econômico, causadora de perdas resultantes do 
descarte do leite e morte precoce dos animais. 
Tendo como o gênero Staphylococcus aureus o 
principal agente causador desta doença. O 
tratamento com antibióticos é uma das 
alternativas mais recomendadas a fim de reduzir 
a infecção intramamária [5]. Entretanto, o nível 
de resistência do S. aureus a drogas 
antimicrobianas tem aumentado 
consideravelmente tornando-se um fator 
preocupante no controle de mastites. O objetivo 
do trabalho foi avaliar o efeito das fontes de

carbono e nitrogênio na produção de 
metabólitos antimicrobianos por Streptomyces
sp, utilizando planejamento estatístico. A
atividade antimicrobiana foi avaliada frente a
um isolado de mastite caprina.

Material e Métodos 

Meios de esporulação e manutenção dos 
microrganismos

O meio de cultura utilizado para manutenção 
das amostras de actinomicetos foi o meio ISP-2 
[6], modificado pela retirada de glicose. O ágar 
nutriente (AN) (1,0 % p/v de peptona; 0,3% p/v 
de extrato de carne; 0,3% p/v de extrato de 
levedura; 0,4% p/v de glicose; ágar 1,0% p/v 
para 100mL de água destilada) foi utilizado 
como o meio de manutenção para os isolados de 
mastite. O microrganismo teste e os isolados de 
mastite foram armazenados em glicerol a 10% a 
-20°C. 

Meio para produção de antibiótico e de 
inobidores de β-lactamases

O meio de cultura, denominado MS-2 foi 
descrito por [7], e foi utilizado para estudo das 
condições de cultivo em frascos agitados. A 
autoclavagem do meio de cultivo foi a 121ºC/1
atm de pressão, durante 30 minutos. 
Testes de difusão em disco

A atividade antimicrobiana dos líquidos 
fermentados foi estimada empregando o método 
biológico, através difusão em disco descrito por 
[8], utilizando S. aureus, isolado de mastite 
caprina, como microrganismo teste. A cada 24 h 
durante 120h de crescimento em meio MS-2 do
Streptomyces sp, os sobrenadantes foram 
utilizados para impregnar os discos de papel de 
filtro. 
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Os ensaios foram realizados com o meio de 
cultura Agar Mueller Hinton onde foram 
inoculados com auxilio de um swab estéril, uma 
suspensão dos microrganismos teste crescidos 
em caldo nutritivo por 24 horas, de modo a 
obter um valor de absorbância igual a 0,1 
(600nm). 

Foram aplicados na superfície do ágar, discos 
de papel de filtro com 5 mm impregnados com 
os sobrenadantes das fermentações do
Streptomyces sp. As placas foram incubadas por 
24h a 37°C. Em seguida, foram realizadas as 
leituras dos diâmetros dos halos de inibição, 
expressos em mm. Os resultados foram 
registrados considerando-se os valores médios 
das duas repetições.

Planejamento fatorial para a produção de 
antibióticos por Streptomyces sp. L4-A25.

Os estudos de produção foram realizados 
baseados em um planejamento experimental. 
Inicialmente foram avaliados fatores como 
diferentes concentrações de fontes de nitrogênio 
e de carbono, utilizando um planejamento 
completo 22 com 4 pontos centrais (Tabela 1). 
Após os experimentos foram realizadas as 
análises estatísticas dos resultados (biomassa, 
pH e Atividade antimicrobiana), com o auxílio 
do software Statistica 8.0.

Resultados e Discussão
Os metabólitos secundários, como por 

exemplo, os antibióticos, são sintetizados por 
várias vias metabólicas e também por espécies 
geneticamente distintas, sendo sua produção 
afetada por diferentes condições ambientais. 
Parâmetros da fermentação tais como tempo, 
temperatura, pH e nutrientes, podem ser 
modificados visando ampliar a quantidade dos 
metabólitos secundários produzidos [9].

Devido a isto, inicialmente foram estudados 
os componentes do meio de cultivo, ou seja, 
foram modificadas as concentrações da fonte de 
carbono (glicose) e da fonte de nitrogênio 
(farinha de soja) na produção de antibiótico por 
Streptomyces sp L4-A25. Foi utilizado um 
planejamento fatorial completo para avaliar a 
influência destes componentes na produção do 
antibiótico e os resultados estão apresentados na 
Tabela 2.

Pode-se verificar que os ensaios 
fermentativos 3 e 4 (Figura 1) não apresentaram 
atividade antimicrobiana e ambos possuem 
como característica comum a concentração de 
glicose 1%. Este comportamento foi confirmado 
através da análise estatística dos dados, a qual 
apresentou como única variável significativa, a 
concentração de glicose, sendo este efeito 
negativo, significando que o maior nível desta 

variável foi prejudicial à produção de 
antibiótico.

A Tabela 3 apresenta os efeitos estimados das 
variáveis e das interações entre as variáveis 
(concentração de soja e concentração de glicose) 
sobre as respostas (atividade antimicrobiana, 
biomassa e pH). Os valores com asterisco foram
os efeitos estatisticamente significativos, com 
nível de confiança de 95% ou p=0,05

Fenômeno semelhante ao da atividade 
antimicrobiana ocorreu para o pH, ou seja, a 
concentração de glicose influenciou 
negativamente o pH, apresentado efeito 
significativo e negativo. Quando a concentração 
de glicose foi 1% o pH do meio fermentado se 
acidificou (pH 5,0), enquanto que no meio sem 
adição de glicose o pH ficou alcalino (pH 8,0). 
Este comportamento pode ser explicado pela 
utilização da glicose para produção de ácidos 
pelo microrganismo pela via glicolítica.

Análise semelhante foi realizada para a 
resposta biomassa e foi verificado que também 
apenas a concentração de glicose apresentou 
efeito significativo, porém este efeito foi 
positivo (Tabela 3), ou seja, a adição de glicose 
1% ao meio de cultivo favoreceu o crescimento 
da biomassa microbiana.

Conclusão
Os resultados obtidos neste trabalho 

permitem concluir que o líquido fermentado de 
Streptomyces sp L4-A25 inibiu o crescimento 
de cepas patogênicas de S. aureus isoladas de 
mastite caprina. O efeito da fonte de carbono 
(glicose) foi negativo para a produção de 
metabólitos com atividade antimicrobiana. O
Streptomyces sp L4-A25 demonstrou ser um 
potencial produtor de antibióticos para o 
tratamento de mastite caprina.
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Figura 1 – Halo de inibição do crescimento da 
cultura S. aureus isolado de mastite caprina, 
pela ação do liquido fermentado obtido da 
cultura de Streptomyces sp L4-A25.

Tabela 1 – Níveis das Variáveis estudadas no planejamento fatorial completo 22 para a produção de 
antibióticos por Streptomyces sp. L4-A25.

NíveisFatores

Inferior (-1) Central (0) Superior (+1)
Concentração de 

filtrado de soja (%)
1,0 2,5 4,0

Concentração de 
glicose (%)

0 0,5 1,0

Tabela 2- Resultados do planejamento fatorial 22 para a produção de metabólico com atividade 
antimicrobiana.

Ensaio
Concentração de 
Filtrado de soja

Concentração de 
glicose

Biomassa pH
Halo de 

inibição(mm)
1 1,0 0 1,585 8,0 29,7

2 4,0 0 1,85 8,0 28,7

3 1,0 1,0 10,485 5,0 0,0

4 4,0 1,0 12,615 5,0 0,0

5 2,5 0,5 7,22 7,0 13,3

6 2,5 0,5 11,99 7,5 13,3

7 2,5 0,5 7,775 7,5 12,0

8 2,5 0,5 10,485 7,5 12,0

Tabela 3- Efeitos estimados das variáveis calculados das respostas da Tabela 2.
Efeitos Biomassa pH Halo de inibição

(1) Concentração de filtrado de soja 0,53 0,0 -0,64

(2) Concentração de glicose 4,35* -12,0* -37,88*

(1) X (2) 0,41 0,0 0,64
* Efeito estatisticamente significativo (95% de confiança)
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