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1. INTRODUÇÃO   

O câncer é uma das doenças que mais matam no mundo, o mesmo está relacionado com crescimento  
desordenado de células alteradas que produzem substâncias tóxicas ao organismo podendo levar o indivíduo à 
morte (Almeida, et al., 2005). Atualmente, a definição científica de câncer refere-se ao termo neoplasia, 
especificamente aos tumores malignos, como sendo uma doença caracterizada pelo crescimento descontrolado 
de células defeituosas (HANAHAN; WEINBERG, 2000; MANTOVANI, 2009).   

Os microrganismos são úteis na produção de diversas moléculas bioativas. Estes compostos 
proporcionam melhorias na qualidade de vida da pessoa acometido pelo câncer, pois são administrados na 
tentativa de tratar e controlar o desenvolvimento desordenado de células mutadas. Desta forma, os 
microrganismos são agentes importantes para a indústria farmacêutica como fonte de produtos naturais, dentre 
alguns destes microrganismos pode-se citar as bactérias que são produtoras de compostos bioativos as mesmas 
têm se mostrado uma fonte promissora principalmente na produção de compostos com atividade 
anticancerígeno (MORAIS et al., 2014).   

O presente trabalho tem por objetivo realizar o estudo químico e a atividade biologia de substancias   
isoladas de bactérias  isoladas de cavernas arenítica da Amazônia oriental, mais precisamente, a caverna pedra 
da cachoeira (03º 18’ 43” S 52º 20’ 28” W) localizada no município de Altamira-PA , identificadas como 
CV26a e CV26b na busca de novos metabolitos secundários com atividade antitumoral em células cancerígenas  
.    
   
MATERIAS E MÉTODOS   
   
Estudo Cinético para a escolha do melhor momento de extração.   
   

Para a escolha do melhor momento de extração foi feito um estudo cinético a partir de uma curva de 
crescimento, a bactéria codificada como CV26 foi reativada em meio Luria-Bertani sólido (Meio LB acrescido 
de ágar). Para análise do perfil químico da linhagem, a mesma foi cultivada em 100mL de meio LB Líquido 
estéril por um período de 44 horas em incubadora shaker refrigerada SQ Lab Modelo SL 223, com temperatura 
de 30ºC e agitação constante de 120 rpm. Durante as 44h em incubadora shaker foi retirado uma alíquota de 
0,5 µL a cada 2 h e adicionado em placas de petri contendo meio LB sólido e espalhado com o auxílio de alça 
de Drigalski onde foi feita a contagem das células de forma macroscópica de acordo com o número de colônias 
observadas (Figura1) essa fase foi dividida em 26 experimentos, e a partir desses experimentos foi criada uma 
curva de crescimento demostrada . A partir da curva de crescimento foram determinados dois momentos para 
a extração.   
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Obtenção dos extratos bacterianos   
   

A partir do estudo cinético foram escolhidos dois momentos para o cultivo em grande escala e   
obtenção dos extratos bacterianos a partir de solventes orgânicos. Para a produção dos extratos as bactérias 
foram cultivadas em meio liquido LB liquido e levadas a incubadora shake a 30ºC e 120 rpm durante 30 e 40h. 
Após esses períodos as mesmas foram filtradas com o auxílio de uma bomba de vácuo para separar as células 
do meio liquido, após filtrado foram feitas três extrações de cada cultivo,  extração liquido-liquido da parte 
liquida com de acetato de etila, onde foram utilizados 120mL de acetato de etila para cada litro de meio, a 
extrações da parte solida foram feitas adicionando metanol as células bacterianas filtradas do meio, em que foi 
adicionado 120mL de metanol para cada litro da filtração, as extrações por solventes orgânicos foram feitas 
por um período em média de 4 horas cada. Logo após as extrações material foi concentrado em evaporador 
rotativo onde foram obtidos 8 extratos (Figura 2). Amostras dos mesmos foram enviadas para o Departamento 
de Biologia Geral da Universidade Estadual de Ponta Grossa-PR para ensaio frente a células cancerígenas.    

   

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO   

Os momentos de extração determinados pela curva de crescimento foram de 30 horas, onde foi 
observado que as células param de se reproduzir chamada fase estacionaria e  40 horas, onde o número de 
células começa a diminuir chamada fase de declínio segundo Wang, et al., 2015 dentre outras literaturas são 
nesses dois momentos que há uma maior produção de metabolitos produzidos.   

   

 
   

   
Durante a extração foram obtidos 8 extratos bacterianos demostrados na tabela 1, os mesmos foram   

avaliados quanto sua atividade frente a células de câncer pela equipe do Departamento de Biologia Geral da 
Universidade Estadual de Ponta Grossa-PR, as amostras estão apresentando resultados animadores, pois 
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apresentaram efeitos citotóxicos frente a células tumoral (B16F10) demostrados a partir dos gráficos de 
viabilidade celular (Figura 3).   

   
   

  TABELA 1. Códigos dos extratos bacterianos       
   

 
   
   

         
FIGURA 3. Gráficos de viabilidade celular   

    
Fonte: Autor.   

   

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS   

Como no momento só foram analisados extratos brutos em trabalhos futuros os extratos serão   
fracionados em coluna cromatográfica para obtenção das sustâncias isoladas e assim ter melhores resultados  
nos próximos ensaios.    
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