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DIFUSÃO DE COMPOSTOS BIOATIVOS PRODUZIDOS POR 

ACTINOMICETOS ENDOFÍTICOS EM MEIO SÓLIDO COM ATIVIDADE 

ANTIFÚNGICA CONTRA Bipolaris sorokiniana 

 

Minotto, E.¹; Milagre, L.2, Feltrin, T.3, Mann, M.B.1, Spadari, C.5; Van Der Sand, S.T.6 

RESUMO:Os actinomicetos são microrganismos procariotos, Gram positivos, 
que apresentam características importantes para o controle biológico e 
promoção de crescimento de plantas, como a capacidade de produção de 
antibióticos, produção de enzimas com ação antimicrobiana e decomposição 
da matéria orgânica. A mancha marrom é a mais severa moléstia, causada 
por B. sorokiniana, que acomete cereais de inverno, em regiões mais quentes e 
com alta umidade relativa do ar, podendo causar perda total na produção de 
grãos. O objetivo deste trabalho foi avaliar a produção e difusão de compostos 
bioativos, em meio sólido, produzidos por actinomicetos endofíticos de 
tomateiro com atividade antifúngica contra B. sorokiniana. Para tanto, alíquotas 
(5ml) obtidas de pré-culturas dos isolados  6(2), 6(4), 16(3) e R18(6) foram 
semeadas em 50ml de caldo amido caseina (AC) e incubadas a 28°C por 72h, 
sob condições padronizadas de aeração e agitação (115rpm). Em seguida, 
alíquotas de 2ml foram retiradas de cada frasco, transferidas para tubo de 
microcentrífuga e centrifugadas a 13000 rpm por 10 minutos. O sobrenadante 
(100µl) foi transferido para poços de 9mm de diâmetro feitos em meio sólido 
BDA. A superfície do meio foi previamente semeada com uma suspensão 
esporos (106 esporos/ml)  dos isolados polispóricos 98004, 98012, 98032, 
98040, 98041 de B. sorokiniana As placas foram incubadas em geladeira (4°C) 
por 18h para a difusão de metabólitos e, posteriormente, incubadas a 28°C por 
4 dias. O indice de inibição (I), realizado em triplicata, foi determinado através 
da média do diâmetro do halo dividido pela média do diâmetro da colônia. Os 
resultados demonstram que o isolado 6(2) apresentou as maiores médias de 
difusão de metabólitos e consequentemente os maiores indicies de inibição 
frente aos isolados do patógeno testados. Por outro lado, o isolado R18(6) não 
diferiu estatisticamente do controle (AC), sugerindo a presença de moléculas 
maiores nos compostos bioativos. 
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