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ISOLAMENTO DE MICRORGANISMOS ENDOFÍTICOS DE Hyptis suaveolens

(L.)  Point.  (malva-do-campo)  E  AVALIAÇÃO  DE  SEU  POTENCIAL

ENZIMÁTICO E ANTIMICROBIANO

Autora: Edweis Cândida Barbosa

Orientador: Prof. Dr. José Daniel Gonçalves Vieira 

RESUMO

Microrganismos  endofíticos  produzem  compostos  químicos  como  enzimas,

alcalóides e antibióticos, entre outros, que em certas condições de estresse, causadas por

falta de água, presença de substâncias tóxicas ou ataque de patógenos ou insetos-praga,

protegem e  auxiliam  a  planta.  Desta  forma,  o  presente  trabalho  teve  por  objetivos

estudar a comunidade endofítica associada à  Hyptis suaveolens  (L.) Point. (malva-do-

campo)  e  avaliar  seu  potencial  enzimático  e  antimicrobiano.  Foram  isolados  39

microrganismos endofíticos  de caule,  folha e  pecíolo desinfectados superficialmente.

Dos  microrganismos  isolados  ocorreu  um  predomínio  de  bactérias  dos  gêneros

Pseudomonas sp. (23,1%), Bacillus sp. (23,0%), Streptomyces sp. (20.5%), Alcaligenes

sp. (17,9%), Micrococcus sp. (5,1%), Comamonas sp. (2,6%), Acinetobacter sp. (2,6%)

e Staphylococcus sp. (2,6%), e fungo leveduriforme do gênero Rhodotorula sp. (2.6%).

25  isolados  (64,1%)  apresentaram  pelo  menos  um  tipo  de  atividade  enzimática

(amilolítica, lipolítica, esterásica, pectinolítica ou proteolítica). Dos 39 microrganismos

endofíticos  isolados,  observamos  que  15  (38,5%)  apresentaram “in  vitro”  atividade

antimicrobiana  frente  a  16  bactérias  indicadoras.  Observamos  que  os  isolados

Pseudomonas  aeruginosa MC 7B e  Pseudomonas  fluorescens MC 15 apresentam a
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maior atividade antibacteriana frente às bactérias indicadoras testadas, 15 (93,8%) e 9

(56,2%)  bactérias  indicadoras,  respectivamente.  Os  resultados  obtidos  sugerem  a

potencialidade dos microrganismos endofíticos isolados para a produção de enzimas e

substâncias antimicrobianas.



ISOLATION OF ENDOPHYTIC MICROORGANISMS OF Hyptis suaveolens (L.)

Point.  (malva-do-campo)  AND  EVALUATION  OF  HIS  ENZYMATIC  AND

ANTIMICROBIAL POTENTIAL

Author: Edweis Cândida Barbosa

Adviser: Prof. Dr. José Daniel Gonçalves Vieira

SUMMARY  

  

Endophytic microorganisms produce chemical  composites  as  enzymes,  alkaloids  and

antibiotics, among others, that in certain conditions of stress, caused by lack of water,

presence of toxic substances or pathogens attack or insects-pest, they protect and aid the

plant.  The  present  work  had  for  objectives  to  study  the  endophytic  community

associated to the  Hyptis suaveolens (L.) Point.  (malva-do-campo) and to evaluate its

enzymatic  and antimicrobial  potential.  Were  isolated 39  endophytic microorganisms

from stalk, leaf and stem disinfected superficially. Of the isolated microorganisms it

occurred a predominance of bacteria of the genera Pseudomonas sp. (23,1%), Bacillus

sp.  (23,0%),  Streptomyces sp.  (20.5%),  Alcaligenes sp.  (17,9%),  Micrococcus sp.

(5,1%),  Comamonas sp.  (2,6%),  Acinetobacter sp.  (2,6%)  and  Staphylococcus sp.

(2,6%), and a fungi yeast of the genus Rhodotorula sp. (2.6%). 25 isolated (64,1%) they

presented at least a type of enzymatic activity (amylolitic, lipolytic, esterase, pectinolytic

or  proteolytic).  Of  the  39  endophytic  microorganisms  isolated,  we  observe  that  15

(38,5%) had presented "in vitro" antimicrobial activity front the 16 indicating bacteria.

We  observe  that   isolated  Pseudomonas  aeruginosa MC  7B  and  Pseudomonas

fluorescens MC 15 present the biggest antibacterial activity front to the tested indicating
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bacteria, 15 (93,8%) and 9 (56,2%), respectively. The results suggest the potentiality of

the  endophytic  microorganisms  isolated  for  the  production  of  enzymes  and

antimicrobial substances. 





 1. INTRODUÇÃO

Geralmente  microrganismos  endofíticos  são  aqueles  que  vivem no interior  de

plantas, habitando suas partes aéreas como caules e folhas, sem causar, ao que parece,

qualquer dano aos seus hospedeiros. Eles distinguem-se dos patogênicos, que causam

doenças nas plantas, e dos epifíticos que vivem na superfície dos vegetais. Também são

endofíticos  microrganismos como os fungos micorrízicos  e as bactérias que formam

nódulos nas raízes de plantas; estes, entretanto, são mais bem pesquisados e, por esta

razão,  estudados  separadamente  daqueles  que  habitam  preferencialmente  as  partes

aéreas dos vegetais (Azevedo 1999).

Em geral, microrganismos endofíticos adentram as plantas por aberturas naturais

como estômatos e hidatódios e, ainda através de feridas. Outras portas de entradas são

aberturas  causadas  por  insetos  e  até  mesmo pelas  estruturas  de fungos  patogênicos,

como os apressórios. Uma das portas de entrada mais utilizadas pelos endófitos são as

raízes. Também pode ocorrer entrada ativa de endofíticos pela produção de enzimas ou

estruturas  que  facilitam  sua  penetração.  Alguns  microrganismos  endofíticos  são

transmitidos via semente (Azevedo 1998).

A biodiversidade vegetal em países de clima tropical e subtropical como o Brasil

é imensa. Estima-se que cada espécie vegetal possua microrganismos endofíticos ainda

não  classificados  e  com  propriedades  pouco  conhecidas,  mas  potencialmente  de

interesse aplicado (Neto et al. 2002). Alguns fatores que podem influenciar a densidade

populacional,  diversidade  genética  e  fisiológica  de  microrganismos  endofíticos  e

epifíticos  são:  tratamento  do  solo  com aplicação  pré-plantio  do  herbicida  glifosato,

variações  do  genótipo  e  tecidos  da  planta  (Sobral  2003).  Vários  estudos  sobre  a

microbiota endofítica de plantas de interesse econômico vêm sendo realizados (Tabela



I) e os resultados de valor aplicados e disponíveis, permitem o uso da biodiversidade

microbiana nos mais diversos segmentos da biotecnologia.

Na década de 70, os microrganismos endofíticos foram considerados neutros, não

causando  benefícios  nem  prejuízos  para  a  planta  (Azevedo  et  al.  2000).  Estudos

posteriores demonstraram que estes microrganismos vivem numa interação mutualística,

recebendo nutrientes e proteção da planta hospedeira e produzindo compostos químicos

como  enzimas,  alcalóides  e  antibióticos,  entre  outros,  que  em  certas  condições  de

estresse,  causadas  por  falta  de  água,  presença  de  substâncias  tóxicas  ou  ataque  de

patógenos  ou  insetos-praga,  protegem  e  auxiliam  a  planta.  Também,  a  síntese  de

substâncias  tóxicas  por  determinadas  plantas  contra  herbívoros,  pode  ser  estimulada

pela presença de enzimas ou outros compostos  dos  microrganismos endofíticos,  que

atuando  sobre  certos  genes  da  planta  promovem  a  biossíntese  destes  metabólitos

secundários  tóxicos  (Neto  et  al.  2002).  Estas  interações  despertam  ainda  mais  o

interesse biotecnológico para o imenso potencial dos microrganismos endofíticos como

controle biológico.

A literatura vem demonstrando a importância da utilização de microrganismos

endofíticos para o controle biológico. Barreti (2001) isolou microrganismos endofíticos

de plantas sadias de tomate, e quando introduzidos artificialmente, foram capazes de

colonizar o interior das plantas,  e mostraram atividade de biocontrole da pinta-preta

(Alternaria  solani),  requeima (Phytophora infestans)  e murcha bacteriana (Ralstonia

solanacearum);  Reiter  et  al.  (2002)  demonstraram que  Paenibacillus  sp.  isolado  de

batata, exibiu atividade antagônica contra Erwinia caratovora subsp. atroséptica agente

da doença blackleg; Tian et al. (2004) isolaram 274 actinomicetos endofíticos de arroz,

e destes, cinqüenta por cento demonstraram propriedades antagônicas contra pelo menos

um dos patógenos testados; Huang et al.  (2001) isolaram 172 fungos endofíticos do
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interior da casca de  Taxus mairei,  Cephalataxus fortunei  e  Torreya grandis,  plantas

medicinais na China. Dos fungos isolados, 52,3% apresentavam atividade antifúngica

em  pelo  menos  um  dos  fungos  patogênicos  testados,  como  Neurospora  sp.,

Trichoderma sp. e Fusarium sp.

Devido à capacidade de colonizar o interior dos tecidos vegetais (raízes e parte

aérea)  e  permanecerem  grande  parte  do  seu  ciclo  de  vida  dentro  da  planta,  os

microrganismos  endofíticos  possuem  enorme  potencial  de  aplicação  como  vetores

naturais para transferência e, principalmente, expressão de genes de resistência (Baldani

et  al.  2002).  Um exemplo  é  o  caso  da  bactéria  endofítica  Clavibacter  xyli  que  foi

modificada geneticamente com o gene da δ-endotoxina de  Bacillus thurigiensis  (Bt),

sendo depois inoculada em milho para controle da broca do colmo (Lampel et al.1994).

Também Downing et al. (2000) realizaram experimentos com o gene δ-endotoxina de

Bacillus thurigiensis  e com o gene chiA  (quitinase) de  Serratia marcescens, os quais

foram  introduzidos  em  Pseudomonas  fluorescens  (epifítica)  e  Herbaspirillum

seropedicae (endofítica). Estes autores observaram um controle mais eficiente da broca

da cana-de-açúcar pelas bactérias modificadas geneticamente.

Tabela I – Exemplos de microrganismos endofíticos isolados de plantas de interesse
econômico. Para maiores detalhes consultar Neto et al. 2002.

Plantas Microrganismos endofíticos Referência



Pachyrhizus erosus
(jacatupé)

Mucor  sp., Rhizopus  sp., Bacillus  sp.,
Staphylococcus sp., e Nocardiopsis sp.

   
     Stamford (1998)

Citrus spp.
(Laranja, tangerina e
limão)

Alcaligenes sp.,  Bacillus  pumilus,  Bacillus
cereus,  Burkholderia cepacia,  Curtobacterium
flaccumfaciens,  Enterobacter  cloacae,
Methylobacterium spp.  (incluindo  M.
extorquens, M. fujisawaense, M. mesophilicum,
M. radiotolerans,  and  M. zatmanii),  Nocardia
sp.,  Pantoea  agglomerans,  Streptomyces sp.,
Xanthomonas  campestris,  Guignardia
citricarpa

     Araújo et al. (2002); 
     Glienke   et al. (2002)

Oriza sativa
(arroz)

Fusarium  sp., Penicillium sp., Aspergillus  sp.,
Paecilomyces  sp., Pyricularia  Sacc.,
Helminthosporium sp. leveduras  não
identificadas, micélio  esterília, Streptomyces
(espécies  griseofuscus, hygroscopicus,
griseorubroviolaceus, cinereus,  albosporus,
aureus, roseosporus, glaucus)  e
Streptoverticillium sp.

      Tian et al. (2004)

Solanum lycocarpum
(lobeira)

Streptomyces sp., Rhodococcus sp.,
Microlunatus sp. e Luteococcus sp.

      Maitan (1998)

Glycine max
(soja)

Pseudomonas  sp.,  Burkholderia sp.,  Ralstonia
sp.,  Acinetobacter sp.,  Enterobacter sp.,
Pantoea sp. e Methylobacterium sp.

      Sobral (2003)

Tricum aestivum
(trigo)

Azospirillum spp. e Herbaspirillum spp.       Sala (2002)

Brassica oleracea var.
capitata
(repolho)

Kluyvera ascorbata e Alcaligenes piechaudii       Assis et al. (1998)

Canola
Pseudomonas  sp.,  Stenotrophomonas sp.,
Flavobacterium sp. e Arthrobacter sp.

      Misko & Germida (2002)

Coffea arábica
(café)

Klebsiella oxytoca       Genari (1999); 
      Yamada (1999)

Musa paradisiaca
(bananeira)

Herbaspirillum sp. e Burkholderia cepacia.      Weber & Freire (2003)

Normalmente, o mecanismo mais importante de controle biológico de doenças é

por meio da indução de resistência sistêmica (IRS). Neste tipo de controle, a penetração

ativa do microrganismo endofítico induz a planta hospedeira a sintetizar compostos que

atuam sobre o patógeno ou alteram a morfologia vegetal (Neto et al. 2002). Portanto,
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um  maior  conhecimento  da  microbiota  endofítica  associado  à  tecnologia  do  DNA

recombinante poderá ampliar as oportunidades de utilização dos endofíticos no controle

biológico e na promoção de crescimento, além da síntese de compostos de interesse

farmacêutico e industrial. 

Muitos  compostos  naturais  de  alto  valor  e  produzidos  em  pequeníssimas

quantidades  pelas  plantas  podem  ter  seus  genes  principais  estudados  nos

microrganismos endofíticos produtores do composto. Um exemplo é o da produção de

taxol,  um  diterpenóide  utilizado  contra  certos  tipos  de  câncer  e  que  além  de  ser

produzido por alguns vegetais,  como  Taxus brevifolia,  também o é, por fungos que

habitam esta planta, como o Taxomyces andreanae (Stierle et al. 1993; Strobel 2002) o

que  potencialmente  permite  a  produção  do  fármaco  pelo  fungo,  por  fermentação

industrial, protegendo desta maneira a planta, que possui crescimento lento, de possível

risco de extinção (Azevedo 1999).

Além destas aplicações, o que vem despertando muito interesse, é a capacidade

dos microrganismos endofíticos de estimular o crescimento das plantas por mecanismos

diretos  (fixação  de  nitrogênio  e/ou  produção  de  fitohormônios).  Sabe-se  que

leguminosas, gramíneas e várias outras plantas lenhosas estabelecem associação com

bactérias capazes de reduzir a molécula do nitrogênio atmosférico (N2) para a amônia

(NH3).  Este  grupo  de  bactérias  é  conhecido  como  fixadoras  de  nitrogênio  ou

diazotróficas (Weber & Freire 2003).

Sala (2002) salienta a importância econômica e ecológica da associação destes

microrganismos com a cultura do trigo. Esta associação causou o dobro de crescimento,

acúmulo e aproveitamento do N e do P pelas plantas em relação à testemunha. Um outro



exemplo da importância da fixação biológica do nitrogênio é a cultura de soja,  que

dispensa totalmente a adubação nitrogenada sem causar perda de produtividade. 

Novas  bactérias  fixadoras  de  nitrogênio  vêm  sendo  isoladas  e  identificadas,

incluindo espécies do gênero Azospirillum sp., Herbaspirillum sp. e Gluconacetobacter

diazotroficus,  graças à elucidação dos mecanismos de funcionamento da nitrogenase

(Sala 2002). 

A influência dos microrganismos endofíticos, em tecidos saudáveis de frutos de

café, também tem chamado a atenção, pois estes auxiliam o processo de fermentação

natural,  embora  a  fermentação  inicial  ocorra  como  resultado  de  enzimas  naturais

presentes  nos  frutos.  A  qualidade  do  café  pode  ser  influenciada  por  fatores  como

espécie,  variedade, estádio de maturação,  processos e microrganismos envolvidos na

fermentação, além da presença de endofíticos. Assim, a inoculação de microrganismos

favoráveis à melhoria da qualidade da bebida, em plântulas de café, pode favorecer a

produção de café de qualidade superior (Yamada 1999).

Um grupo de microrganismos endofíticos que apresenta um grande potencial de

aplicação biotecnológica sãos os actinomicetos dos quais os Streptomyces sp. aparecem

como mais importantes, devido à sua capacidade de produzir numerosos metabólitos

secundários, particularmente antibióticos. As enzimas, depois dos antibióticos, são os

produtos  mais  freqüentemente  produzidos  pelos  actinomicetos  (Peczynska-Czoch  &

Mordarski 1988).

Os microrganismos, incluindo os actinomicetos, se evidenciam na produção de

uma proporção considerável de enzimas. Até o presente, enzimas de origem microbiana

são amplamente usadas no processamento de alimentos (pectinase, protease, celulase,

oxidoredutase), na fabricação de detergentes (protease, lipase, celulase, oxidoredutase),

indústrias  farmacêuticas  (lipase,esterase),  têxteis  (amilase,  celulase,  oxidoredutase),
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terapia médica (L-asparaginase, urato oxidase), biologia molecular (endonucleases, Taq

polimerase, etc) e bioquímica (colesterol esterase, urato oxidase, L-glutamato oxidase,

fosfolipase D, colina oxidase) (Peczynska-Czoch & Mordarski 1988; Nielsen & Oxenb

1998).

Enzimas  como  fitoterápicos,  possuem  duas  importantes  características  que  as

distinguem de todos os outros tipos fitoterápicos. Primeiro, ligam-se freqüentemente em

seus alvos com grande afinidade e especificidade. Segundo, são catalíticas e convertem

múltiplas moléculas alvo para os produtos desejados. Estas duas características fazem

das enzimas, drogas específicas e potentes que podem realizar terapêutica bioquímica.

Estas características resultaram no desenvolvimento de muitos fitoterápicos enzimáticos

para uma gama extensiva de desordens tais como: leucemia linfocítica aguda, doença de

Gaucher tipo I, deficiência congênita de sucrase-isomaltase, insuficiência pancreática,

mieloma múltiplo, melanoma maligno, carcinoma hepatocelular (Vellard 2003).

O  uso  de  enzimas  extracelulares  também  foi  proposto  como  uma  técnica  de

remediação  inovadora.  Os  principais  agentes  de  biorremediação  são  plantas  e

microrganismos, ou associações de planta-microrganismos. Estes são agentes efetivos

na transformação de poluente orgânicos, porque os seus componentes enzimáticos são

catalisadores poderosos, capazes de modificar extensivamente estrutura e propriedades

toxicológicas de contaminantes ou mineralizar completamente a molécula orgânica em

produtos de fins inorgânicos inócuos (Gianfreda & Rao 2004). 

Levando-se em conta todos estes aspectos abordados, as perspectivas abertas para

o estudo dos microrganismos endofíticos são grandes e promissoras, principalmente no

que se refere à estudos biotecnológicos, tanto em nível molecular, descobrindo genes

importantes ligados ao controle biológico de pragas e doenças, produção de enzimas,



biorremediação de compostos tóxicos,  como também para a produção de metabólitos

secundários de atividades terapêuticas. 

Os estudos da biodiversidade endofítica que buscam aumentar e consolidar os

conhecimentos  a  respeito  dos  processos  interativos  no  ambiente,  podem  auxiliar  o

entendimento deste processo, visto que já foi observado que estes microrganismos são

capazes  de  produzir  antibióticos  e  outros  metabólitos  secundários  de  interesse

farmacológico.  Além disso,  têm sido usados como agentes de controle  biológico de

pragas e doenças, como bioherbicida; na biorremediação de solos contaminados com

poluentes, sendo também usados como vetores para introdução de genes de interesse em

plantas hospedeiras (EMBRAPA 2004).

O interesse por estudar Hyptis suaveolens (L.) Point (malva-do-campo) se deve ao

amplo  emprego  desta  planta  nas  práticas  caseiras  da  medicina  popular  e  de  sua

abundância, na época das chuvas, e por existir vários estudos químicos, farmacológicos

e clínicos que visa sua validação como medicamento eficaz e seguro, porém não foi

encontrado  na  literatura  pesquisada  estudos  da  biodiversidade  endofítica.  Hyptis

suaveolens (L.) Point. (malva-do-campo) é uma planta daninha muito comum em áreas

de pastagens, beira de estradas, terrenos baldios e culturas anuais e perenes. Ocorre em

zonas de cerrado degradadas onde forma densas infestações de populações homogêneas

(Lorenzi  2000).  É  empregada  na  medicina  caseira,  principalmente  no  Nordeste.  As

flores e folhas são empregadas na forma de cigarro para o tratamento das cefaléias e

odontálgicas. Vários estudos já foram conduzidos com esta planta visando validar as

propriedades atribuídas pela medicina popular, tendo sido constatadas atividades anti-

tumorais e hipoglicemiantes, hipotensora, vasodilatadora e espasmogênica (Lorenzi &

Matos 2002). Foi demonstrado em trabalho realizado por Asekun et al. (1999) que óleo

essencial  de  Hyptis  suaveolens (L.)  Point.  (malva-do-campo)  possui  significante
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atividade inibitória contra S. aureus UCH 511, Bacillus cereus, Escherichia coli NCTC

7001, P. aeruginosa UCH 655 e também apresentou atividade contra Candida albicans.

Na sua composição química, encontram-se as seguintes classes de compostos: no óleo

essencial obtido das folhas, monoterpenóides e sesquiterpenóides e, entre os compostos

fixos, diterpenóides, triterpenóides e esteróides. A presença de elevado teor de cineol no

óleo essencial das folhas permite o seu uso como antigripal, na forma de inalação com

vapor d’água, mesmo depois de secas. (Lorenzi & Matos 2002).



2. OBJETIVOS

 Isolar microrganismos endofíticos de  Hyptis suaveolens  (L.) Point. (malva-do-

campo);

 Caracterizar morfológica e quimicamente os microrganismos isolados;

 Determinar  a  atividade  enzimática  (amilolítica,  lipolítica,  esterásica,

pectinolítica, proteolítica e celulolítica) destes isolados;

 Determinar  a  atividade  antibacteriana  dos  isolados  frente  a  diferentes

indicadores.
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3. ARTIGO I – Artigo a ser submetido ao Periódico Brazilian Archives of Biology and
Technology

Isolamento  e  Identificação  de  Endofíticos  de  Hyptis
suaveolens  (L.)  Point. Produtores  de  Enzimas  de
Interesse Biotecnológico
Edweis Cândida Barbosa1 & José Daniel Gonçalves Vieira2

1Programa de Pós-Graduação em Medicina Tropical do Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública
da Universidade Federal de Goiás ; Goiânia – Goiás - Brasil. 2Laboratório de Microbiologia Ambiental
e Biotecnologia,  Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública da Universidade Federal de Goiás;
Goiânia – Goiás - Brasil  

SUMÁRIO

Os  endofíticos  constituem  um  grupo  de  microrganismos  com  importante  potencial
biotecnológico,  sendo  responsáveis  pela  produção  de várias  enzimas  usadas  em processos
industriais.  Os microrganismos  endofíticos  isolados de Hyptis  suaveolens  (L.) Point.  foram
Pseudomonas  sp.  (23.1%),  Bacillus  sp.  (23.0%),  Streptomyces  sp.  (20.5%).  Alcaligenes  sp.
(17.9%),  Micrococcus  sp.  (5.1%),  Comamonas  sp.  (2.6%),  Acinetobacter  sp.  (2.6%),
Staphylococcus sp. (2.6%), e Rhodotorula sp. (2.6%). Foi observado que 25 isolados (64,1%)
são capazes de produzir amilase, esterase, lipase, protease, e pectinase em meios sólidos. Os
resultados demonstraram que 46,1% dos isolados produziram protease  (caseína),  (33.3 %)
protease (gelatina), (33.3%) esterase, (28.2%) amilase, (20.5%) lipase e (2.6%) pectinase.

Palavras chaves: Endofíticos, atividade enzimática, Hyptis suaveolens (L.) Point.

INTRODUÇÃO

Endofíticos  são  microrganismos  (fungos  e
bactérias)  isolados  de  tecidos  vegetais,  que
habitam,  em  pelo  menos  uma  fase  do  seu
ciclo  de  vida,  o  interior  de  plantas  não
causando danos às mesmas (Azevedo et  al.,
2000).  Várias  espécies  selecionadas
apresentam  potencial  para  emprego  na
indústria  farmacêutica,  têxtil,  couro,  papel,
mineral,  alimentícia  e  de  defensivos
agrícolas,  além  da  utilização  como  vetores
genéticos (Araújo et al., 2002; Strobel, 2002;
Lodewyckx et al., 2002).
Programas  de  seleção  de  microrganismos
produtores de enzimas estão aumentando ao
redor do mundo (Stamford et al., 2001) e os
endofíticos  constituem  um  grupo  de
microrganismos com capacidade de produção
de  várias  enzimas  tais  como:  amilases,

lipases,  esterases,  celulases  e  proteases
(Stamford et al., 1998).
As enzimas são comumente usadas em muitas
aplicações industriais, e o valor calculado de
mercado mundial  é  aproximadamente  USD$
1.3  bilhões  de  dólares.  Detergentes  (37%),
Têxteis (12%), amido (11%), fermento (8%)
e  alimento  animal  (6%)  são  as  principais
indústrias  que  usam aproximadamente  75%
das  enzimas  industrialmente  produzidas
(Leisola, 2000). 
O uso difundido  das enzimas deve-se  à sua
característica de atuar como biocatalisadores
especializados.  Porém, enzimas  de perfil  de
substratos  idênticos  produzidos  por
microrganismos  diferentes  podem  variar
significativamente  nas  condições  ótimas  de
suas reações. Por isto, é necessário encontrar
microrganismos  que  produzam  enzimas
substrato específicas com um amplo espectro
de temperatura e pH exigidos pelos diferentes
processos  industriais  (Peczynska-Czoch  &



Mordarski, 1988). Atualmente, as técnicas de
evolução  dirigida  utilizando  a  biologia
molecular  proporcionam  uma  importante
ferramenta  para  melhorar  ou  mesmo  criar
novas  propriedades  nas  enzimas  existentes,
em  curto  espaço  de  tempo  (Lemos  et  al.,
2003).
As  amilases  são  hidrolases  capazes  de
degradar  especificamente  as  ligações
glicosídicas do amido (amilose, amilopectina)
e  de  seus  produtos  de  degradação
(maltodextrinas)  até  o  estágio  de
oligossacarídeos.  São empregadas em vários
segmentos industriais, para despolimerização
controlada  do  amido,  originando  substratos
importantes em processos fermentativos, e na
preparação de xaropes de glicose, maltose ou
mistos; panificação; cervejaria; e produção de
etanol  (Mitidieri  et  al.,  2002).  Lipases  são
enzimas  que  catalisam  a  hidrólise  das
ligações  éster  em  triacilglicerídeos,
mostrando  atividade  em  uma  grande
variedade  de  substratos  (Ruiz  et  al.,  2002).
As  proteases  oferecem  alta  atividade
catalítica  e  especificidade  de  substrato,
podendo  ser  produzidas  em  grandes
quantidades  e  são  economicamente  viáveis
para o uso em escala industrial na formulação
de  detergente,  proteína,  carne,  couro  e
laticínios (Bjurlin et al., 2002). 
Os  produtores  de  detergentes  são  hoje  os
maiores consumidores de enzimas industriais.
Por  isso,  constantemente,  estão  sendo
desenvolvidos  novos  produtos  contendo
novas enzimas e novas formulações.
 As enzimas mais utilizadas em formulações
de  detergentes  são  as  amilases,  proteases,
lipases  e  celulases.  As  enzimas  como
princípios ativos dos detergentes apresentam
a  grande  vantagem  de  ser  100%
biodegradáveis  (Mitidieri  et  al.,  2002).
Diversas  outras  aplicações  têm  sido
atribuídas  as  enzimas,  tais  como:  enzima
como fitoterápicos, que agem em seus alvos
com  grande  afinidade  e  especificidade
(Vellard,  2003);  na  agricultura,  a  medida
específica da atividade de proteases, lipases e
esterases  (atividade  hidrolítica)  serve  como
parâmetro  adequado  da  qualidade  do  solo
(Barak  &  Chet,  1986;  Ghini  et  al.,  1998);
enzimas  associadas  ou  livres,  podem  se
comportar  como poderosos  catalisadores  na

biodegradação  de  poluentes  prejudiciais
(Gianfreda & Rao, 2004).
Os  microrganismos  representam  uma  fonte
atraente  de  enzimas,  porque eles  podem ser
cultivados  em  grandes  quantidades  em  um
período  de  tempo  relativamente  curto,  por
possuírem  métodos  de  produção  por
fermentação  já  devidamente  estabelecidos,
produzindo um volume elevado e regular da
enzima desejada (Headon & Walsh, 1994). O
custo  do  uso  de  enzimas  produzidas
naturalmente é potencialmente válido porque
a  biomassa  pode  ser  usada  diretamente,
eliminando  assim  a  necessidade  de
isolamento,  purificação,  e  procedimentos  de
imobilização  o  que  minimiza  a  perda  de
atividade enzimática (Torres et al., 2003). 
Este  trabalho  teve  como  objetivo  isolar  e
identificar  microrganismos  endofíticos  de
caule e folhas de Hyptis suaveolens (L.) Point
produtores de enzimas de interesse industrial
(amilase, esterase, lipase, protease, pectinase
e celulase). 
Hyptis suaveolens (L.) Point. é empregada na
medicina  popular.  As  flores  e  folhas  são
empregadas  na  forma  de  cigarro  para  o
tratamento das cefaléias e odontalgias. Vários
estudos já foram conduzidos com esta planta
visando  validar  as  propriedades  atribuídas
pela medicina popular, tendo sido constatadas
atividades  anti-tumorais  e  hipoglicemiantes,
hipotensoras, vasodilatadora e espasmogênica
(Lorenzi  & Matos,  2002).  Porém,  pesquisas
com  o  objetivo  de  isolar,  caracterizar  e
determinar  potencialidades  biotecnológicas
de  microrganismos  endofíticos,  são
praticamente nulas.

MATERIAL E MÉTODOS

Isolamento de microrganismos endofíticos

Amostras de caule, folha e pecíolo de Hyptis
suaveolens  (L.)  Point.  foram  coletadas  na
horta medicinal da Faculdade de Farmácia da
Universidade Federal de Goiás e transportada
imediatamente  ao  Laboratório  de
Microbiologia Ambiental e Biotecnologia do
IPTSP/UFG. 
As amostras foram lavadas com água corrente
e sabão  e deixadas  secar  ao ar,  sobre  papel
absorvente. Após secagem as amostras foram
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pesadas  (1,0g),  desinfectadas
superficialmente  de  acordo  com  a
metodologia descrita por Araújo et al., 2002.
A seqüência  de  desinfecção  foi  a  seguinte:
etanol  70%  por  1  minuto;  hipoclorito  de
sódio a 2%, por 4 minutos; lavagem em água
destilada  esterilizada,  por  três  vezes;  banho
de  ultra-som  40  kHz,  por  10  minutos;
lavagem com água destilada esterilizada, por
duas vezes; banho de ultra-som 40 kHz, por
10  minutos;  lavagem  com  água  destilada
esterilizada,  por  três  vezes;  etanol  70% por
30 segundos, seguido de uma lavagem final
com  água  destilada  esterilizada,  por  duas
vezes. O controle do processo de desinfecção
foi realizado inoculando três alíquotas de 1,0
mL da última água de lavagem das amostras
em tubos  contendo  caldo  nutriente  e  caldo
BHI e incubadas a 30°C, por 72 horas; após
este  período foram inoculadas  em placas  de
Petri  contendo ágar  nutriente  e  incubadas  a
30°C, por 48 horas. O não desenvolvimento
de  colônias  foi  indicativo  da  eficiência  da
desinfecção.
Para  o  isolamento  dos  microrganismos
endofíticos  foram  utilizadas  as  técnicas  de
fragmentação  e  maceração.  A fragmentação
foi  realizada  cortando-se  as  amostras
previamente  desinfectadas  com o auxílio  de
um bisturi  esterilizado,  obtendo  fragmentos
de  1  cm2.  Os  fragmentos  foram  então
macerados  em  9  mL  de  caldo  BHI  e
transferidos  para  Erlenmeyer  de  125 mL;  e
incubados a 30°C, 150 rpm, por duas horas.
Os  fragmentos  e  100  µl  da  suspensão  do
macerado  foram  inoculados  em  placas  de
Petri  individualmente. Foram utilizados para
o isolamento, os seguintes meios de cultura:
para  o  isolamento  de  bactérias  foram
utilizados  os  meios  Ágar  nutriente  (NA),
meio  TSA  (Tryptone  Soya  Agar),  Meio  de
King, Ágar Nutriente + Peptona, ISP2. Para o
isolamento de actinomicetos foram utilizados
os  meios  AACK  –  Ágar-Amido-Caseína-
KNO3 e ISP-2 + 1% de amido. Ágar BDA –
Batata-Dextrose-Ágar  acidificado,  Meio
Sabouraud foram utilizados para o isolamento
de  fungos.  Foram  acrescidos  aos  meios  de
isolamento  de  bactérias  e  actinomicetos
nistatina e cicloheximida (50 µg/mL). Para o
isolamento  de  fungos  foram  adicionados
penicilina  (75  µg/mL),  tetraciclina  (50
µg/mL) e cloranfenicol (100 µg/mL) (Araújo

et al., 2002). As placas foram incubadas a 30°
C  durante  30  dias.  Após  o  crescimento  os
microrganismos foram isolados e purificados
por  esgotamento  em  meio  sólido.  Este
procedimento  foi  repetido  cinco  vezes,
visando à obtenção de colônias puras. Após a
purificação  as  bactérias  foram mantidas  em
NA,  os  actinomicetos  em  ISP-2  +  1%  de
amido  e  os  fungos  em  BDA  acidificado,
sendo  armazenados  em geladeira  a  4°C.  Os
isolados  foram  preservados  também  em
glicerol 50%, sendo armazenados em freezer
a – 20°C. 

Identificação  das  bactérias  endofíticas
isoladas

As  bactérias  isoladas  foram  inicialmente
caracterizadas  pelas  características  das
colônias e a morfologia celular pela coloração
de  Gram.  A  identificação  das  espécies  dos
microrganismos  isolados  foi  realizada
utilizando  o  sistema  automatizado
MicroScan-4  da  Dade  Bering.  O  sistema
MicroScan  -  4  consiste  de  placas  de
microtitulação  de  plástico,  de  tamanho
padronizado, nas quais estão incluídos até 32
substratos  reativos  para  identificação  de
Enterobacteriaceae e outras bactérias. 
Os  microtubos  foram  inoculados  com  uma
suspensão  dos  microrganismos  em estudo  e
incubados a 35°C durante 15 a 18 horas. Os
painéis  inicialmente  foram  interpretados
visualmente  e, em seguida,  foi  utilizado um
leitor  automático  de  placas.  Através  de  um
microcomputador  que  compara  padrões  de
reações  com  um  programa  interno  a
probabilidade  das  identificações  foi
determinada. 

Identificação dos actinomicetos endofíticos
isolados

Análise Morfológica

A caracterização morfológica foi realizada de
acordo  com  a  metodologia  descrita  por
Shirling  &  Gottlieb  (1966).  Cinco  µL  das
culturas  isoladas  foram  inoculadas  sobre  a
superfície  dos  meios  de  cultura  ISP-2 e
espalhadas  com  alça  microbiológica  e
incubadas a 30°C por 21 dias. As observações
das  características  morfológicas



macroscópicas  foram feitas  com 7,  14 e  21
dias  de  cultivo.  As  características
microscópicas  foram  feitas  inserindo-se
lamínulas  (esterilizadas)  num  ângulo  de
aproximadamente  45º  sobre  a  superfície  do
ágar  e  observando  ao  microscópio  após  21
dias de crescimento.

Análise do Ácido Diaminopimélico (DAP)

Para  a  análise  do  ácido  diaminopimélico
(DAP) foi utilizada a técnica de hidrólise de
células  totais  (Becker  et  al.,  1964).  Os
esporos  dos  isolados  foram  inoculados  em
frascos Erlenmeyer de 250 mL contendo 50
mL de meio ISP-2 e incubadas sob agitação a
28-30°C,  180  rpm  por  7  dias.  As  células
crescidas  foram filtradas  em filtro  de  papel
(Whatman  nº1)  e  lavadas  cinco  vezes  com
água  destilada  esterilizada.  A massa  celular
obtida foi seca em estufa a 60-70°C até peso
constante  e  armazenada  em  tubos  tipo
Eppendorf a –20°C até a utilização.
Foram tomados  30-40mg da  massa  seca  de
células  e  hidrolisadas  em tubos  com tampa
rosqueável de 13x100mm com 1 mL de HCl
6N por 20 horas a 100°C. Após este período,
os  hidrolisados  foram filtrados  em papel  de
filtro e o resíduo lavado com água destilada.
A  fração  líquida  resultante  foi  concentrada
em evaporador rotativo (tipo rotavapor) a 50°
C,  para  a  remoção  do  excesso  de  HCl  e  o
resíduo  ressuspenso  em  400  µL  de  água
destilada.  2-4  µL  da  suspensão  dos
hidrolisados  foram  aplicados  em  placas  de
TLC Merck 5716 (20X18cm). Paralelamente,
foram  aplicados  também  2-4  µL  de  um
hidrolisado  de  Streptomyces  DAUFPE 5622
como  padrão  de  L-DAP  e  Nocardia
asteróides como padrão de meso-DAP.
A cromatografia foi realizada com o sistema
solvente  metanol/H2O/HCl  10N/piridina,  na
proporção 80: 17,5: 2,5: 10, v/v, e a revelação
realizada  borrifando  uma  solução  de
ninhidrina  0,1%  em acetona  sobre  a  placa,
seguida  de  aquecimento  a  100°C  por  5
minutos  para  visualização  dos  isômeros  de
DAP.

Identificação do fungo endofítico isolado

O  fungo  isolado  foi  inicialmente
caracterizado  pelas  características  macro  e

microscópicas  da  colônia  e  a  morfologia
celular  pela  coloração  de  azul-de-lactofenol
(azul-de-algodão). A identificação da espécie
foi  realizada,  utilizando  o  sistema
automatizado  MicroScan-4  da  Dade  Bering
metodologia  citada  anteriormente  para
bactérias.

Determinação da Atividade Enzimática

Foi analisada a capacidade de produção das
seguintes  enzimas:  amilase,  lipase,  esterase,
pectinase,  protease  e  celulase.  A
determinação  da  atividade  enzimática  foi
realizada inicialmente  crescendo  os isolados
em caldo BHI a 30ºC por 24 horas. Após este
tempo, alíquotas de 100 µL foram inoculadas
com o auxílio de um inoculador de Stiers em
meios  de  cultura  sólidos  específicos  para
cada  enzima.  O  Índice  Enzimático  (IE)  foi
determinado  pelo  método  de  Hankin  &
Anagnostakis (1975), através da relação entre
o diâmetro médio do halo de degradação e o
diâmetro médio da colônia após 96 horas de
incubação. Foram realizados cinco repetições
para  cada  enzima  e  microrganismo  testado.
Os  resultados  foram  analisados
estatisticamente  pelo  teste  de  análise  de
variância comparados pelo teste de t, com um
nível  de  tolerância  de  95%,  utilizando  o
programa Statistica′ 99, versão 5.5 da StatSot
Inc.

Atividade Amilolítica. Para a determinação da
atividade  amilolítica,  foi  usado  o  método
descrito por  Hankin & Anagnostakis (1975).  O
meio  usado  contém:  Ágar  Nutriente  (NA)
contendo  0,2%  de  amido  solúvel,  pH  6,0.
Após  96  h  de  incubação  a  30oC,  as  placas
foram  reveladas  com  vapores  de  iodo
metálico.  A  atividade  amilolítica  foi
visualizada  pela  presença  de  halo  claro  ao
redor da colônia. 

Atividade  Celulolítica.  Na  determinação  da
atividade celulolítica  foi  utilizado  o método
proposto por Stanford et al (1998). O meio de
cultivo foi constituído (g/L) de : KH2 PO4 7,0;
K2HPO4 2,0;  MgSO4  7H2O  0,1;  (NH4)2SO4

1,0; Extrato de levedura 0,6; Avicel 10; Ágar
Ágar  15,0;  pH  7,0-7,2.  Após  96  h  de
incubação a 30oC, as placas foram incubadas
a  50oC  por  mais  12  horas  para  melhor
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visualização  do  halo  claro  ao  redor  da
colônia.

Atividade Proteolítica. Foram utilizadas duas
metodologias  para  a  determinação  desta
atividade.  Na primeira foi  utilizado meio de
cultura contendo (g/L): Caldo Nutriente 8,0;
Glucose 1,0; Leite desnatado 15,0 ml; Ágar
Ágar 18,0. Após 96 h de incubação a 30°C, as
placas foram reveladas com solução de ácido
acético  5%  (Vieira,  1999).  A  presença  de
halo claro ao redor da colônia foi indicativo
de positividade. 
Na  segunda  metodologia  foi  determinada  a
hidrólise  da  gelatina  segundo  Smibert  &
Krieg (1995). Nesta metodologia foi utilizado
o  ágar  gelatina  de  Frazier,  constituído  de
Ágar  nutriente  adicionado  de  4,0  g/L  de
gelatina  bacteriológica.  As  colônias  foram
incubadas por 72 h a 30ºC. Após este tempo
as placas foram recobertas pelo revelador de
Frazier  (HCl  20,0mL;  HgCl2 15,0  g  em
100mL de H2O). A presença de halo claro ao
redor  da  colônia  foi  indicativo  de
positividade.

Atividade  Lipolítica.  Na  determinação  da
atividade  lipolítica  foi  usado  o  método
proposto por Sierra (1957). Foi empregado o
meio  de  cultivo  contendo  (g/L):  Bacto
peptona 10,0; NaCl 5,0; CaCl2. H2O 0,1; Ágar
Ágar  18,0  pH  7,4.  após  a  esterilização,  o
meio foi suplementado com 1 mL de Tween
80 a uma concentração final de 1% (v/v). 
As placas foram incubadas por 96 h a 30ºC, e
a  atividade  lipolítica  avaliada  pela  presença
de halo opaco ao redor da colônia.

Atividade  Esterásica.  Na  determinação  da
atividade  esterásica  foi  usado  o  método
proposto por Sierra (1957). Foi empregado o
meio  de  cultivo  contendo  (g/L):  Bacto
peptona 10,0; NaCl 5,0; CaCl2. H2O 0,1; Ágar
Ágar18,0  pH  7,4.  Após  a  esterilização,  o
meio foi  suplementado com 1mL de Tween
20 a uma concentração final de 1% (v/v). As
placas foram incubadas por 96 h a 30ºC, e a
atividade  esterásica  determinada  pela
presença de halo opaco ao redor da colônia.

Atividade  Pectinolítica.  Foi  utilizada  a
metodologia descrita por Hankin et al (1971).

Os  isolados  foram inoculados  em placas  de
Petri  contendo  meio  de  cultivo  constituído
(g/L)  de:  Solução  (A):  KH2 PO4 4,0;
Na2HPO4 6,0;  H2O  200  ml;  Solução  (B):
Pectina 5,0; H2O 200 ml; Solução (C): (NH4)2

SO4 2,0; FeSO4 .7H2O 0,001; MgSO4  . 7H2O
0,2; CaCl2 0,001; Extrato de levedura 1,0; pH
7,4.  As  três  soluções  foram  esterilizadas
separadamente  e  reunidas  no  momento  da
utilização.  Após  96 h  de  incubação  a  30ºC
por  as  placas  foram  recobertas  com  uma
solução  de  brometo  de  hexadeciltrimetil
amônio  (CTAB)  a  1%  (p/v)  e  incubado  a
temperatura  ambiente  por  uma  hora.  Após
este tempo as placas foram lavadas com água
destilada  esterilizada  e  a  degradação  da
pectina  determinada  pela  presença  de  halo
claro ao redor da colônia.

RESULTADOS 

Microrganismos Endofíticos Isolados

Foram  isolados  39  microrganismos  dos
diferentes órgãos vegetativos (caule,  folha  e
pecíolo)  de  Hyptis  suaveolens  (L.)  Point.
Após  a  identificação,  os  microrganismos
foram  agrupados  em  onze  espécies  de
bactérias e uma de levedura (Tabela 1). Dos
microrganismos  isolados  ocorreu  um
predomínio  de  bactérias  dos  gêneros
Pseudomonas  sp. (23,1%),  Bacillus  sp.
(23,0%), Streptomyces  sp.  (20.5%),
Alcaligenes  sp.  (17,9%),   Micrococcus  sp.
(5,1%), Comamonas  sp. (2,6%),
Acinetobacter  sp. (2,6%) e  Staphylococcus
sp. (2,6%), e fungo leveduriforme do gênero
Rhodotorula sp. (2.6%).  Após a análise do
perfil  de  atividade  enzimática  quatro  (4)
isolados  foram  reagrupados,  1  como
Pseudomonas  aeruginosa,  1  como  Bacillus
sp., e 2 como Alcaligenes sp.



Tabela 1 - Ocorrência e identificação dos microrganismos isolados de Hyptis suaveolens  (L.)
Point. 

Microrganismos isolados No de isolados Ocorrências (%)
Pseudomonas fluorescens 04 10.3
Pseudomonas stutzeri 02 5.1
Pseudomonas aeruginosa 02 5.1
Pseudomonas sp. 01 2.6
Comamonas acidovirans 01 2.6
Alcaligenes sp. 07 17.9
Acinetobacter lwoffii 01 2.6
Staphylococcus warneri 01 2.6
Micrococcus sp. 02 5.1
Bacillus sp. 09 23.0
Streptomyces sp. 08 20.5
Rhodotorula sp. 01 2.6
Total 39 100

Atividade enzimática dos isolados

Os  resultados  de  atividade  enzimática  são
apresentados na Tabela 2. Podemos observar
que  os  isolados  Alcaligenes  sp.  MC  9B,
Micrococcus sp. MC 38, Bacillus sp. MC 1A,
MC8B,  MC  22,  MC  23,  MC  32,
Streptomyces  sp.  MC 18, MC 30,  MC 44 e
MC  45  apresentam  atividade  amilolítica,
correspondendo  a 28,2%  dos  isolados
testados.  Verificamos  que  os  isolados
Alcaligenes  sp.  MC9B  e  Streptomyces  sp.
MC 18 apresentam diferença significativa ao
nível  de  p>  0,05  para  o  teste  de  Student
quando comparados com os outros isolados.
Observamos  que  os  isolados  Pseudomonas
fluorescens MC 5A, Camomonas acidovirans
MC 5B, Alcaligenes sp. MC 2D, MC 9B, MC
9D e MC 10,  Acinetobacter lwoffii  MC 29,
Micrococcus sp. MC 21, Bacillus sp. MC 8B
e MC 32, Streptomyces sp. MC 18, MC 38A
e MC 45 apresentam atividade de esterásica.
Este valor corresponde a 33,3% do isolados.
Os isolados Alcaligenes sp. MC 9B e MC 9D,
Micrococcus  sp.  MC  21,  Streptomyces  sp.
MC 18 apresentam diferença significativa ao
nível  de  p>  0,05  para  o  teste  de  Student
quando comparados com os outros isolados.
A  atividade  lipásica  foi  observada  nos
isolados  Pseudomonas fluorescens  MC 5A e
MC  15,  Pseudomonas  stutzeri  MC  2B,

Alcaligenes  sp. MC 2D, MC 9B e MC 9D,
Micrococcus sp. MC 38 e Streptomyces sp. 

MC 18 o que representa 20,5% dos isolados.
Os isolados Alcaligenes sp. MC 2D e MC 9D
e  Micrococcus  sp.  MC  38  apresentam
diferença  significativa  ao  nível  de  p>  0,05
para  o teste  de Student  quando comparados
com os outros isolados.
Foram  utilizadas  duas  metodologias  para  a
determinação  da  atividade  proteolítica
(hidrólise  da  caseína  e  da  gelatina).
Observamos que 46,1% e 33,3%dos isolados
possuem atividade de hidrólise da caseína e
da  gelatina,  respectivamente.  Observamos
que os isolados Alcaligenes sp. MC2D e MC
10,  Bacillus  sp.  MC 8B e  Streptomyces  sp.
MC 45 apresentam diferença significativa ao
nível  de  p>  0,05  para  o  teste  de  Student
quando  comparados  com os  outros  isolados
para  a  hidrólise  da  caseína.  O  isolado
Streptomyces  sp.  MC  45  apresentam
diferença  significativa  ao  nível  de  p>  0,05
para  o  teste  de  Student  quando  comparado
com os  outros  isolados  para  a  hidrólise  da
gelatina.
A  atividade  pectinolítica  foi  observada
somente para o isolado Streptomyces  sp. MC
18, não sendo observada atividade celulolítica
nos  microrganismos  isolados.  A  levedura
Rhodotorula sp.  não  apresentou  atividade
para as enzimas testadas.
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Tabela 2. Atividades enzimáticas dos microrganismos endofíticos isolados de Hyptis suaveolens (L.) Point.1.

1Médias de cinco repetições. As médias seguidas de mesma letra não diferem entre si (test de t de Student, p< 0,05)
2O índice enzimático representa o diâmetro do halo de degradação/diâmetro da colônia. 

Microrganismos isolados Identificação na coleção de cultura do
laboratório

Índice Enzimático (IE)2

Amilase Esterase
(L20)

Lipase (L80) Proteolítico
(Caseína)

Proteolítico
(Gelatina)

Pectinolítico

Pseudomonas fluorescens MC 5A 0.0 1.3 c 1.2 d 3.2 c 1.8 g 0.0
Pseudomonas fluorescens MC 15 0.0 0.0 1.3 d 2.3 e 2.4 ef 0.0
Pseudomonas stutzeri MC 2B 0.0 0.0 1.2 d 3.3 c 2.1 f 0.0
Pseudomonas aeruginosa MC 7B 0.0 0.0 0.0 2.5 de 2.1 f 0.0
Comamonas acidovirans MC 5B 0.0 1.7 b 0.0 0.0 0.0 0.0
Alcaligenes sp. MC 2D 0.0 1.4 c 2.7 ab 4.4 a 3.6 bc 0.0
Alcaligenes sp. MC 9B 3.5 a 2.4 a 2.0 c 0.0 0.0 0.0
Alcaligenes sp. MC 9D 0.0 2.5 a 2.9 a 2.7 d 3.1 d 0.0
Alcaligenes sp. MC 10 0.0 1.5 bc 0.0 3.8 b 3.9 b 0.0
Acinetobacter lwoffii MC 29 0.0 1.5 bc 0.0 0.0 0.0 0.0
Micrococcus sp. MC 21 0.0 2.5 a 0.0 0.0 0.0 0.0
Micrococcus sp. MC 38 1.6 b 0.0 2.5 bc 3.3 c 0.0 0.0
Bacillus sp. MC 1A 2.0 bc 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Bacillus sp. MC 1B 0.0 0.0 0.0 2.8 d 3.4 cd 0.0
Bacillus sp. MC 3 0.0 0.0 0.0 3.5 bc 0.0 0.0
Bacillus sp. MC 8B 1.8 c 1.3 c 0.0 3.7 b 3.0 d 0.0
Bacillus sp. MC 22 2.8 ab 0.0 0.0 2.0 ef 0.0 0.0
Bacillus sp. MC 23 2.2 b 0.0 0.0 2.2 e 2.5 e 0.0
Bacillus sp. MC 32 1.6 c 1.7 b 0.0 1.6 g 1.6 g 0.0
Streptomyces sp. MC 18 3.1 a 2.5 a 1.3 d 1.5 g 2.9 de 3.4
Streptomyces sp. MC 30 1.9 c 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Streptomyces sp. MC 38A 0.0 2.2 ab 0.0 1.9 fg 0.0 0.0
Streptomyces sp. MC 43 0.0 0.0 0.0 2.3 e 0.0 0.0
Streptomyces sp. MC 44 2.3 b 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Streptomyces sp. MC 45 2.9 ab 1.3 c 0.0 3.8 b 4.7 a 0.0



DISCUSSÃO

Microrganismos  endofíticos  são  bactérias  e
fungos que habitam, em uma fase do seu ciclo
de vida, o interior de vegetais sem causar-lhes
doenças (Petrini et al., 1989; Azevedo et al.,
2000).  Estes  microrganismos  assim  como
aqueles que habitam a superfície dos vegetais
podem  atuar  em  vários  processos  do
desenvolvimento dos vegetais (Selosse et al.,
2004).  A  literatura  relata  o  isolamento  de
microrganismos  endofíticos  de  diferentes
espécies vegetais tais como: milho, algodão,
grama,  lobeira,  etc  (McInroy  &  Kloepper,
1995;  Maitan,  1998;  Naffaa  et  al.,  1998;
Araújo et al., 2002).
Pesquisas  com  o  objetivo  de  isolar,
caracterizar  e  determinar  potencialidades
biotecnológicas  em  plantas  nativas  do
Cerrado brasileiro são raras (Maitan, 1998) e
praticamente  nulas  aquelas  pesquisas
realizadas  com plantas  medicinais.  Este  é o
segundo  trabalho  (Carrim  et  al.,  2005
submetido) do Laboratório de Microbiologia
Ambiental  e  Biotecnologia  do  IPTSP/UFG
que tem como objetivo  isolar  caracterizar  e
determinar  o  potencial  biotecnológico  de
microrganismos  endofíticos  de  plantas
medicinais do bioma Cerrado. Foi isolado um
total  de  39  microrganismos  e  classificados
como Pseudomonas sp. (23,1%), Bacillus sp.
(23,0%),  Streptomyces  sp.  (20.5%),
Alcaligenes  sp. (17,9%), Micrococcus  sp.
(5,1%), Comamonas  sp.  (2,6%),
Acinetobacter sp. (2,6%), Staphylococcus sp.
(2,6%) e  Rhodotorula sp. (2.6%) (Tabela 1).
Estes  resultados  confirmam  que  os
microrganismos  endofíticos  são  muito
comuns na natureza (Azevedo, 2000).
Na  literatura  as  pesquisas  com
microrganismos  endofíticos  estão,
geralmente, voltadas para aqueles espécimes
vegetais que possuem valor econômico como
forrageiras,  milho,  soja,  etc  (Petrini,  1984;
McInroy  &  Kloepper,  1995;  Naffaa  et  al.,
1998). O isolamento de endofíticos de plantas
medicinais  é  pouco  relatado  na  literatura
(Stierle et al. 1993; Yang et al., 1994; Maitan,
1998;  Strobel,  2002;  Carrim  et  al.,  2005
submetido).
O Índice  Enzimático  (IE)  é  uma ferramenta
prática e rápida de seleção e comparação da
produção de diferentes enzimas por diferentes

microrganismos,  uma  vez  que  ele
correlaciona  o  diâmetro  do  halo  de
degradação  e  o  diâmetro  da  colônia  do
microrganismo estudado. IE maiores que 1,0
são sugestivos da excreção das enzimas. Esta
correlação  nos  dá  atividade  qualitativa  da
atividade  enzimática  (Lin  et  al.,  1971;
Fungaro & Maccheroni, 2002).
Observamos  que  exceto  os  isolados  de
Streptomyces MC 31 e MC 41 e da levedura
Rhodotorula sp.  (dados  não  mostrados),  os
demais  microrganismos  endofíticos
apresentaram  pelo  menos  uma  atividade
enzimática (Tabela 2). A atividade amilolítica
foi  observada  para  Alcaligenes sp.  MC 9B,
Micrococcus sp. MC 38, Bacillus sp. MC 1A,
MC 8B, MC 22, MC 23, e MC 32 e para os
Streptomyces sp.  MC 18,  MC 30 MC 44 e
MC 45. A literatura cita que a ocorrência de
amilases  em  actinomicetos  é  um fenômeno
bem conhecido  tendo  sido  estabelecido  que
vários  representantes  do  gênero  Nocardia e
Streptomyces demonstram  este  tipo  de
atividade enzimática, tendo um programa de
isolamento  e  seleção  de  Streptomyces
produtores  desta  enzima  descrito  diversas
estirpe  com  potencial  biotecnológico
(Mordaska et  al.,  1972;  Peczynska-Czoch &
Mordarski,  1988). Rivera et al  (2003) cita a
presença  de  α-amilase  em  Bacillus
licheniformis. A amilase em Alcaligenes não
é  relatada,  entretanto,  Rusendi  & Sheppard
(1995)  propõem  a  hidrólise  enzimática  do
amido  e  a  sua  posterior  utilização  para  a
produção  de  polihidroxibutirato  (PHB)  por
Alcaligenes sp. este fato sugere que o isolado
Alcaligenes sp.  MC  9B  possua
potencialidades  para  a  realização  desta
transformação em uma única etapa.
Bactérias  do  gênero  Alcaligenes,  Bacillus e
Pseudomonas e  diferentes  gêneros  de
actinomicetos  já  foram  descritas  como
produtoras de lipases e esterase (Peczynska-
Czoch & Mordarski, 1988; Ming et al., 1998;
Al-Duri  &  Yong,  2000;  Ruiz  et  al.,  2002;
Jung et  al.,  2003;  Kaewthong et  al.,  2005).
Ocorre  um interesse  crescente  em lipases  e
esterases  principalmente  para  aquelas  que
apresentam  atividade  estéreo  específicas  e
que  podem  ser  utilizadas  na  resolução  de
ácidos  racêmicos  e  álcoois  que  são
empregados  em  misturas  racêmicas  em
reações de síntese bem como na produção de



biodiesel  (Peczynska-Czoch  &  Mordarski,
1988;  Jaeger  &  Eggert,  2002;  Ming  et  al.,
1998) demonstra que preparações comerciais
de  lipases  de  Alcaligenes sp.  possuem
atividade específica para as posições 1 e/ou 3
das moléculas de triglicerídeos. 
Os  isolados  de  Alcaligenes sp.  obtidos
possuem  pelo  menos  uma  das  atividades
(esterase  e/ou  lipase)  sugerindo  o  seu
emprego  potencial  em  processos
biotecnológico  em conjunto  com os  demais
isolados com estas atividades.
A  atividade  proteolítica  observada  nas
bactérias  do  gênero  Bacillus confirma  que
algumas  espécies  de  Bacillus possuem  a
capacidade de sintetizar enzimas proteolíticas
durante  o  seu  processo  de  esporulação
(Ponnuraj  et  al.,  1999).  Alcaligenes,
Pseudomonas  e  Streptomyces são  bactérias
conhecidas pela sua habilidade de produzirem
proteases  (Peczynska-Czoch  &  Mordarski,
1988; Thangam & Rajkumar, 2000). Sendo as
proteases  de  Alcaligenes importantes  para o
tratamento  (pelação)  de  couro  e  rejeitos  de
curtumes  (Thangam & Rajkumar,  2000).  A
diferença de atividade proteolítica quando se
usa os substratos caseína ou gelatina sugere
uma  diversidade  de  sítios  de  ação  das
enzimas (Tabela  2).  São conhecidos  poucos
actinomicetos  produtores  de  pectinases
(Peczynska-Czoch  &  Mordarski,  1988).
Entretanto  Sato  & Kaji  (1975)  isolaram de
Streptomyces  fradiae uma  pectinase  que
possuía atividade frente a tecidos vegetais.
Este  é  o  primeiro  relato  do  isolamento  de
microrganismos  endofíticos  de  Hyptis
suaveolens  (L.)  Point.  e  a  determinação  da
produção enzimática  destes  microrganismos.
Programas  de  que  visem  o  isolamento  e  a
seleção  de  microrganismos  que  produzam
enzimas  para  substratos  específicos  ou  com
variação  no  espectro  de  temperatura,  pH,
tolerância a íons, etc requeridos em diferentes
processos  industriais  devem  levar  em
consideração  a  utilização  de  novos  locais
ainda  não  utilizados  para  o  isolamento  de
microrganismos.  Assim  os  microrganismos
endofíticos  revelam  um  grande  potencial
podendo as suas enzimas ser empregadas na
produção  xaropes  de  glucose  e  maltose
(amilases),  biodiesel  (liases  e  esterases),
alimentos  (pectinases,  proteases,  celulases  e
oxidoredutases),  farmacêutica  e  de  couro

(proteases  e  lipases),  clarificação  de  sucos
(pectinases).

RESUMO

Os  endofíticos  constituem  um  grupo  de
microrganismos  com  importante  potencial
biotecnológico,  sendo  responsáveis  pela
produção  de  várias  enzimas  usadas  em
processos  industriais.  Os  microrganismos
endofíticos  isolados  de  Hyptis  suaveolens
(L.) Point.  foram  Pseudomonas sp.  (23.1%),
Bacillus sp.  (23.0%), Streptomyces sp.
(20.5%),  Alcaligenes sp.  (17.9%),
Micrococcus sp.  (5.1%),  Comamonas sp.
(2.6%),  Acinetobacter sp.  (2.6%),
Staphylococcus sp. (2.6%) e Rhodotorula sp.
(2.6%).  Foi  observado  que  25  isolados
(64,1%)  são  capazes  de  produzir  amilase,
esterase,  lipase,  protease,  e  pectinase  em
meios  sólidos.  Os  resultados  demonstraram
que 46,1% dos isolados produziram protease
(caseína), (33.3  %)  protease  (gelatina),
(33.3%)  esterase,  (28.2%)  amilase,  (20.5%)
lipase e (2.6%) pectinase.
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Resumo

Microrganismos endofíticos são seres vivos que habitam o interior de células ou tecidos vegetais em
alguma fase do seu ciclo de vida. Com o objetivo de isolar,  identificar e caracterizar  microrganismos
endofíticos  produtores  de  substâncias  com atividade  antibacteriana  de  Hyptis  suaveolens (L.)  Point.,
planta medicinal com reconhecida atividade antimicrobiana. Caule, folha e pecíolo deste vegetal foram
submetidos a processos de fragmentação e maceração para o isolamento de endofíticos. Foram isolados
39 microrganismos. Os isolados foram agrupados em oito gêneros de bactérias e um de levedura. Dos
isolados 15 (38,4%) apresentaram “in vitro”  a capacidade de produção de substâncias antibacterianas
frente a 16 bactérias indicadoras testadas. Foi observado que os isolados Pseudomonas aeruginosa MC
7B e  Pseudomonas fluorescens MC 15 apresentam a maior atividade antibacteriana frente às bactérias
indicadoras  testadas,  15  (93,8%)  e  9  (56,2%),  respectivamente.  Sugerindo  um  potencial  destes
microrganismos para a produção de compostos bioativos.

Palavras chaves: Hyptis suaveolens (L.) Point.; Endofíticos; Atividade antibacteriana

 1. Introdução

Apesar  do  número  de  antibióticos
atualmente  disponíveis  ser  elevado,  o
desenvolvimento  de  populações  de
patógenos  humanos  resistentes  a  eles  tem
causado  grande  preocupação  para  a  classe
médica  e  indústria  farmacêutica,  sendo  o
problema  particularmente  severo  em
ambiente hospitalar (Saadoun & Gharaibeh,
2003).  Uma  intensa  procura  para  novos
agentes  antimicrobianos  mais  efetivos  para
minimizar estes problemas é de importância
mundial.

Microrganismos  endofíticos  são  uma
fonte potencial  para a química e a biologia
moderna  para  ajudar  a  resolver  não  só
problemas de saúde humana, mas também a

saúde  de  plantas  e  de  animais  (Strobel,
2002). Microrganismos endofíticos são todos
aqueles  que  habitam,  em pelo  menos  uma
fase  do  seu  ciclo  de  vida,  o  interior  de
plantas  não  causando  danos  às  mesmas
(Azevedo et al., 2000).

No passado, a principal fonte de agentes
produtores  de  antimicrobianos  originava-se
de  microrganismos  isolados  do  solo,
entretanto,  atualmente,  os  microrganismos
endofíticos  se  apresentam como uma fonte
relativamente  inexplorada  de  agentes
produtores  de  antimicrobianos  (Strobel,
2002).  Do  ponto  de  vista  ecológico  é
extremamente  importante  a  descoberta  de
fontes  microbianas  produtoras  de  fármacos
de alto valor agregado, porém produzidos em
quantidades  reduzidas  dos  compostos



originados  de  espécies  vegetais.  E  elas,
devido  ao  extrativismo  predatório  estão
ameaçadas de extinção (Neto et al., 2002). O
isolamento  de  microrganismos  endofíticos
de espécies vegetais utilizadas no tratamento
de infecções  e também na terapêutica  anti-
tumoral  tem  sido  descrito.  Os
microrganismos isolados  demonstraram ser
produtores  dos  princípios  ativos  descritos
para os vegetais (Stierle, 1993; Yang et al.,
1994; Maitan, 1998; Strobel, 2002).

Os  microrganismos  endofíticos  têm
recebido  especial  atenção  devido  à  sua
importância em relação a diferentes espécies
vegetais.  O  emprego  em práticas  agrícolas
tem  aumentado  substancialmente  nos
últimos  anos,  pois  tanto  na  promoção  de
crescimento  vegetal  como  no  controle
biológico  de  pragas  e  doenças  de  plantas
entre  outras  aplicações,  se  constituem  em
substitutos  de  produtos  químicos,
favorecendo desta maneira a preservação do
ambiente (Neto et al., 2002).
Entre  os  microrganismos  com potencial  de
utilização  no  controle  biológico  de
fitopatógenos, destacam-se as bactérias, e em
especial,  os  Streptomyces  sp.  Estes  são
responsáveis  pela  degradação  e  reciclagem
de  substratos  naturais,  além  de  serem
reconhecidos como os principais produtores
de  inúmeros  metabólitos  secundários,
principalmente,  os  antibióticos  (Araújo,
1998). O controle biológico, por se tratar de
um  método  natural,  que  ocorre  com
freqüência  na  natureza  e  que  não  causa
impactos  ao  meio  ambiente  e  nem  efeitos
toxicológicos,  surgiu  como  importante
instrumento de controle (Barreti, 2001).

Hyptis suaveolens (L.) Point. é um vegetal
da Família  Lamiaceae, encontrado em todas
as  fisionomias  do  Cerrado  cujo  óleo
essencial  puro  demonstra  atividade
antimicrobiana frente a S. aureus  UCH 511,
Bacillus  cereus,  Escherichia  coli  NCTC
7001,  P.  aeruginosa  UCH  655  e  também
frente ao fungo Candida albicans (Asekun et
al.,  1999).  Poucos  estudos  objetivando
isolar,  identificar  e  caracterizar
microrganismos endofíticos de espécimes do
bioma Cerrado  tem sido realizados.  Maitan
(1998)  realizou  pesquisa  visando  o
isolamento  e  seleção  de  endofíticos  de
espécies  do  Cerrado  brasileiro.  O presente

trabalho teve como objetivo o isolamento e a
seleção  de  microrganismos  endofíticos  de
Hyptis  suaveolens  (L.)  Point.  com
capacidade de produção de substâncias com
atividade antibacteriana.
2. Material e métodos

2.1.  Isolamento  de  microrganismos
endofíticos

Amostras  de  caule,  folha  e  pecíolo  de
Hyptis  suaveolens  (L.)  Point.  foram
coletadas  na  horta  medicinal  da  Faculdade
de  Farmácia  da  Universidade  Federal  de
Goiás  e  transportada  imediatamente  ao
Laboratório  de  Microbiologia  Ambiental  e
Biotecnologia do IPTSP/UFG. 

As  amostras  foram  lavadas  com  água
corrente  e  sabão  e  deixadas  secar  ao  ar,
sobre  papel  absorvente.  Após  secagem  as
amostras foram pesadas (1,0g), desinfectadas
superficialmente  de  acordo  com  a
metodologia  descrita  por  Araújo  et  al.
(2002).  A  seqüência  de  desinfecção  foi  a
seguinte:  etanol  70%  por  1  minuto;
hipoclorito  de  sódio  a  2%,  por  4  minutos;
lavagem em água destilada esterilizada, por
três vezes;  banho de ultra-som 40 kHz, por
10  minutos;  lavagem  com  água  destilada
esterilizada, por duas vezes; banho de ultra-
som 40 kHz, por 10 minutos; lavagem com
água  destilada  esterilizada,  por  três  vezes;
etanol 70% por 30 segundos, seguido de uma
lavagem  final  com  água  destilada
esterilizada,  por  duas  vezes.  O controle  do
processo  de  desinfecção  foi  realizado
inoculando  três  alíquotas  de  1,0  mL  da
última  água  de  lavagem  das  amostras  em
tubos contendo caldo nutriente e caldo BHI e
incubadas  a  30°C,  por  72  horas;  após  este
período foram inoculadas em placas de Petri
contendo ágar nutriente e incubadas a 30°C,
por  48  horas.  O  não  desenvolvimento  de
colônias  foi  indicativo  da  eficiência  da
desinfecção.

Para  o  isolamento  dos  microrganismos
endofíticos  foram utilizadas  as  técnicas  de
fragmentação e maceração.  A fragmentação
foi  realizada  cortando-se  as  amostras
previamente desinfectadas com o auxílio de
um bisturi  esterilizado,  obtendo  fragmentos
de  1  cm2.  Os  fragmentos  foram  então
macerados  em  9  mL  de  caldo  BHI  e



transferidos para Erlenmeyer de 125 mL; e
incubados a 30°C, 150 rpm, por duas horas. 
Os  fragmentos  e  100  µl  da  suspensão  do
macerado  foram  inoculados  em  placas  de
Petri individualmente. Foram utilizados para
o isolamento, os seguintes meios de cultura:
para  o  isolamento  de  bactérias  foram
utilizados  os  meios  Ágar  nutriente  (NA),
meio TSA (Tryptone  Soya Agar),  Meio  de
King, Ágar Nutriente + Peptona, ISP2. Para
o  isolamento  de  actinomicetos  foram
utilizados  os  meios  AACK – Ágar-Amido-
Caseína-KNO3 e ISP-2 + 1% de amido. Ágar
BDA  –  Batata-Dextrose-Ágar  acidificado,
Meio  Sabouraud  foram  utilizados  para  o
isolamento de fungos. Foram acrescidos aos
meios  de  isolamento  de  bactérias  e
actinomicetos  nistatina  e cicloheximida (50
µg/mL). Para o isolamento de fungos foram
adicionados  penicilina  (75  µg/mL),
tetraciclina (50 µg/mL) e cloranfenicol (100
µg/mL)  (Araújo  et  al.,  2002).  As  placas
foram  incubadas  a  30°C  durante  30  dias.
Após  o  crescimento  os  microrganismos
foram  isolados  e  purificados  por
esgotamento  em  meio  sólido.  Este
procedimento  foi  repetido  cinco  vezes,
visando a obtenção de colônias puras. Após
a purificação as bactérias foram mantidas em
NA,  os  actinomicetos  em  ISP-2  +  1%  de
amido  e  os  fungos  em  BDA  acidificado,
sendo armazenados em geladeira a 4°C. Os
isolados  foram  preservados  também  em
glicerol 50%, sendo armazenados em freezer
a – 20°C. 

2.2. Identificação das bactérias  endofíticas
isoladas

As bactérias  isoladas  foram inicialmente
caracterizadas pelo aspecto das colônias e a
morfologia celular pela coloração de Gram.
A  identificação  das  espécies  dos
microrganismos  isolados,  foi  realizada
utilizando  o  sistema  automatizado
MicroScan-4  da  Dade  Bering.  O  sistema
MicroScan  -  4  consiste  de  placas  de
microtitulação  de  plástico,  de  tamanho
padronizado, nas quais estão incluídos até 32
substratos  reativos  para  identificação  de
Enterobacteriaceae e outras bactérias. 

Os microtubos foram inoculados com uma
suspensão dos microrganismos em estudo e
incubados a 35°C durante 15 a 18 horas. Os
painéis  inicialmente  foram  interpretados
visualmente e, em seguida, foi utilizado um
leitor  automático de placas.  Através de um
microcomputador  que  compara  padrões  de
reações  com  um  programa  interno  a
probabilidade  das  identificações  foi
determinada. 

2.3.  Identificação  dos  actinomicetos
endofíticos isolados

2.3.1. Análise Morfológica
A caracterização morfológica foi realizada

de  acordo  com a  metodologia  descrita  por
Shirling  &  Gottlieb,  1966.  Cinco  µL  das
culturas de isoladas foram inoculadas sobre a
superfície  dos  meios  de  cultura  ISP-2  e
espalhadas  com  alça  microbiológica  e
incubadas  a  30°C  por  21  dias.  As
observações das características morfológicas
macroscópicas foram feitas com 7, 14 e 21
dias  de  cultivo.  As  características
microscópicas  foram  feitas  inserindo-se
lamínulas  (esterilizadas)  num  ângulo  de
aproximadamente 45º  sobre a superfície  do
ágar e  observando  ao microscópio  após  21
dias de crescimento.

2.3.2.  Análise  do  Ácido  Diaminopimélico
(DAP)

Para a análise  do ácido diaminopimélico
(DAP) foi utilizada a técnica de hidrólise de
células  totais  (Becker  et  al.,  1964).  Os
esporos  dos  isolados  foram inoculados  em
frascos Erlenmeyer de 250 mL contendo 50
mL de meio ISP-2 e incubadas sob agitação
a 28-30°C, 180 rpm por 7 dias.  As células
crescidas foram filtradas em filtro de papel
(Whatman  nº1)  e  lavadas  cinco  vezes  com
água destilada esterilizada.  A massa celular
obtida foi seca em estufa a 60-70°C até peso
constante  e  armazenada  em  tubos  tipo
Eppendorf a –20°C até a utilização.

Foram tomados  30-40mg da  massa  seca
de  células  e  hidrolisadas  em  tubos  com
tampa rosqueável de 13x100mm com 1 mL
de HCl 6N por 20 horas a 100°C. Após este
período,  os  hidrolisados foram filtrados  em
papel de filtro e o resíduo lavado com água



destilada.  A  fração  líquida  resultante  foi
concentrada  em  evaporador  rotativo  (tipo
rotavapor)  a  50°C,  para  a  remoção  do
excesso de HCl e o resíduo ressuspenso em
400  µL  de  água  destilada.  2-4  µL  da
suspensão dos hidrolisados foram aplicados
em placas de TLC Merck 5716 (20X18cm).
Paralelamente, foram aplicados também 2-4
µL  de  um  hidrolisado  de  Streptomyces
DAUFPE  5622  como  padrão  de  L-DAP  e
Nocardia asteroides  como padrão de meso-
DAP.

A  cromatografia  foi  realizada  com  o
sistema  solvente  metanol/H2O/HCl
10N/piridina, na proporção 80: 17,5: 2,5: 10,
v/v, e a revelação realizada borrifando uma
solução  de  ninhidrina  0,1%  em  acetona
sobre  a  placa,  seguida  de  aquecimento  a
100°C por 5 minutos para visualização dos
isômeros de DAP.

2.4.  Identificação  do  fungo  endofítico
isolado

O  fungo  isolado  foi  inicialmente
caracterizado  pelas  características  macro  e
microscópicas  da  colônia  e  a  morfologia
celular  pela coloração de azul-de-lactofenol
(azul-de-algodão). A identificação da espécie
foi  realizada  utilizando  o  sistema
automatizado MicroScan-4 da Dade Bering,
a  mesma metodologia  citada  anteriormente
para bactérias. 

2.5.  Determinação  de  atividade
antibacteriana dos isolados

A  atividade  antibacteriana  dos
microrganismos  endofíticos  frente  a
bactérias  indicadoras  foi  avaliada
qualitativamente  baseado  no  método  de
difusão  em ágar  de  Kirby-Bauer  (Bauer  et
al.,  1966),  em  ágar  de  Müeller-Hinton.
Foram  utilizadas  as  seguintes  bactérias
indicadoras:  bactérias  Gram-positivas:
Bacillus  subtilis  ATCC 6633,  Micrococcus
luteus ATCC 9341,  Staphylococcus  aureus
ATCC 29737, Bacillus cereus ATCC 14579,
Rhodococcus  equi  CCT  0541,
Staphylococcus  epidermides  ATCC  1488,
Corynebacterium  glutamicum e  bactérias
Gram-negativas: Enterobacter  aerogenes
ATCC  13048,  Salmonella  typhimurium

ATCC  14028,  Pseudomonas  aeruginosa
ATCC  9027,  Serratia  marcescens  ATCC
14756,  Escherichia  coli  ATCC  25922,
Salmonella  choleraesuis  ATCC  10708,
Agrobacterium  tumefaciens  A6,
Agrobacterium  tumefaciens  ATCC
33970/C58,  Agrobacterium  tumefaciens
Ach5.

Para  a  determinação  da  presença  de
atividade  antimicrobiana  dos  Streptomyces
isolados, 10µL de uma suspensão de esporos
dos isolados foram inoculadas em ágar ISP-2
e incubadas a 30oC por 15 dias.  Após este
período,  discos  de  7mm  do  ágar  foram
cortados  e  colocados  sobre  placas  de  petri
contendo  meio  ágar  Müller-Hinton,
previamente  semeadas  com  os
microrganismos  indicadores  cuja
concentração  foi  ajustada  para  metade  da
turbidez  do  tubo  Nº1  da  escala  de
McFarland.  As  placas  foram  incubadas  a
30ºC por 24 horas e o aparecimento de zonas
de  inibição  ao  redor  do  cilindro  de  ágar
indicou  a  presença  de  atividade
antibacteriana.

A atividade antibacteriana para as demais
bactérias  à  exceção  dos  Streptomyces foi
determinada pelo método de sobre camada,
utilizando-se o meio 523 de Kado & Heskett,
(1970).  Alíquotas  de  10µL  das  bactérias
isoladas  (previamente  crescidas  em  caldo
nutriente)  foram  inoculadas  em  placas  de
Petri  contendo  o  meio  523  e  incubadas  a
30ºC  por  48  horas.  Após  este  período  as
placas foram expostas à luz UV (λ 254nm)
por  30  minutos  para  inativação  do
crescimento bacteriano (Romeiro, 1989). Em
seguida  as  placas  receberam  uma  sobre
camada com 5 ml do ágar BHI semi-sólido
(0,6% de ágar) contendo uma suspensão das
bactérias  indicadoras  padronizadas  para
metade da turbidez do tubo Nº1 da escala de
McFarland.  As  placas  foram  novamente
incubadas a 30ºC e a determinação dos halos
de inibição determinados após 24, 48, 72 96
e 120 horas de crescimento (Romeiro, 1989).

3. Resultados

3.1. Microrganismos endofíticos isolados



Foram  isolados  39  microrganismos  dos
diferentes órgãos vegetativos (caule, folha e
pecíolo)  de  Hyptis  suaveolens  (L.)  Point.
Após  a  identificação,  os  microrganismos
foram  agrupados  em  oito  gêneros  de
bactérias  e  um  de  levedura.  Dos
microrganismos  isolados  ocorreu  um
predomínio  de  bactérias  dos  gêneros

Pseudomonas  sp. (23,1%),  Bacillus  sp.
(23,0%),  Streptomyces  sp. (20.5%),
Alcaligenes  sp.  (17,9%), Micrococcus  sp.
(5,1%), Comamonas  sp. (2,6%),
Acinetobacter  sp.  (2,6%) e  Staphylococcus
sp. (2,6%), e fungo leveduriforme do gênero
Rhodotorula sp. (2.6%) (Tabela 1).

Tabela 1. Ocorrência e identificação dos microrganismos isolados de Hyptis suaveolens (L.) Point. 

Microrganismos isolados No de isolados Ocorrências (%)
Pseudomonas fluorescens 04 10.3
Pseudomonas stutzeri 02 5.1
Pseudomonas aeruginosa 02 5.1
Pseudomonas sp. 01 2.6
Comamonas acidovirans 01 2.6
Alcaligenes sp. 07 17.9
Acinetobacter lwoffii 01 2.6
Staphylococcus warneri 01 2.6
Micrococcus sp. 02 5.1
Bacillus sp. 09 23.0
Streptomyces sp. 08 20.5
Rhodotorula sp. 01 2.6
Total 39 100



3.2. Atividade antibacteriana dos isolados

Quatro  (50%)  dos  Streptomyces
isolados  apresentaram  atividade
antibacteriana frente a diferentes indicadores
(Tabela  2).  O isolado  Streptomyces  MC 30
apresentou  melhor  atividade  antibacteriana
pela  metodologia  utilizada.  A  atividade
antibacteriana  foi  observada  frente  ao
Bacillus  subtilis  (ATCC 6633),  Salmonella
typhimurium  (ATCC  14028),  Bacillus
cereus  (ATCC  14579)  e  Agrobacterium
tumefaciens (Ach5).

Das outras 30 bactérias isoladas, 11 (35,5%)
apresentaram atividade  frente a pelo menos
uma  das  bactérias  indicadoras  testadas
(Tabela  3).  Observamos  que  os  isolados
Pseudomonas  aeruginosa MC  7B  e
Pseudomonas  fluorescens MC  15
apresentam a maior atividade antibacteriana
frente  as  bactérias  indicadoras  testadas,  15
(93,8%)  e  9  (56,2%)  bactérias  indicadoras,
respectivamente.

Não  foi  observada  atividade
antibacteriana  para  a  levedura  endofítica
isolada  Rhodotorula  sp.  frente  aos
microrganismos indicadores testados.



Tabela 2. Atividade antibacteriana de  Streptomyces  sp. isolados de  Hyptis suaveolens  (L.) Point. frente a indicadores por método de disco de difusão (halos de
inibição em mm).

Microrganismos Isolados Bactérias Indicadoras
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Streptomyces sp. MC 30 23 - 23 - - - - - 14 - - - - - 12 -
Streptomyces sp. MC 38 - - 18 - - - - - 9 - - - - - 8 -
Streptomyces sp. MC 43 8 - 13 - - - - - 14 - - - - - 12 -
Streptomyces sp. MC 44 - - 21 - - - - - 13 - - - - - 15 -



Tabela  3.  Atividade antibacteriana dos isolados de  Hyptis suaveolens  (L.)  Point.  frente a  indicadores
Gram-positivos utilizando o meio 523 de Kado & Heskett (1970).

Legenda: - insensível; + sensível
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Tabela 4. Atividade antibacteriana dos isolados de  Hyptis suaveolens  (L.) Point.  Frente a indicadores
Gram-negativos utilizando o meio 523 de Kado & Heskett (1970).
Legenda: - insensível; + sensível
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4. Discussão

Observamos que a  metodologia  utilizada
para  o  isolamento  de  microrganismos
endofíticos de  Hyptis suaveolens  (L.) Point.
mostrou-se eficiente, pois foram isolados 39
microrganismos  que  foram agrupados  após
identificação em oito gêneros de bactérias e
uma  de  levedura.  A  metodologia  de
desinfecção  superficial  também  se
demonstrou  eficiente,  pois  não  ocorreu
crescimento  de  contaminantes  nos  meios
testados.  Dos  microrganismos  isolados
ocorreu  um  predomínio  de  bactérias  dos
gêneros  Pseudomonas  sp. (23,1%),  Bacillus
sp. (23,0%),  Streptomyces  sp. (20.5%),
Alcaligenes  sp. (17,9%), Micrococcus  sp.
(5,1%), Comamonas  sp.  (2,6%),
Acinetobacter  sp. (2,6%) e  Staphylococcus
sp. (2,6%), e fungo leveduriforme do gênero
Rhodotorula sp. (2.6%) (Tabela 1). 

Dos  39  microrganismos  endofíticos
isolados,  observamos  que  15  (38,4%)
quando  testados  frente  a  bactérias
indicadoras  produziam  inibição  de
crescimento  em uma ou mais  das bactérias
testadas  (Tabela  2,  3  e  4).  A atividade  foi
predominante  frente  às  bactérias  Gram-
positivas  e  aquelas  taxonomicamente
diferentes  dos isolados (Tabela  3).  Vidaver
et  al.  (1972)  cita  que  bacteriocinas  podem
ser produzidas e possuírem diferentes modos
de  ação  frente  a  diferentes  bactérias
relacionadas ou não com os microrganismos
produtores.  As  bacteriocinas  são  definidas
como  compostos  de  natureza  geralmente
protéica,  produzidos  por  bactérias,  que  em
baixas  concentrações  possuem  ação
bactericida  ou  bacteriostática  frente  a
espécies  bacterianas sensíveis,  podem atuar
sobre  bactérias  de  mesma  espécie  da
produtora  (Jack  et  al.,  1995;  Nettles  &
Barefoot, 1993; Riley & Wertz, 2002).

Atividades  bacteriocinogênicas  para
bactérias  relacionadas  aos  microrganismos
isolados neste trabalho já foram descritos na
literatura.  Atividade  de  Bacillus foram
descritos por Reeves (1965), Pattmaik et al.
(2001)  e  Cladera-Olivera  et  al.  (2004),
Pseudonomas (Vidaver  et  al.,  1972)  e
Streptomyces (Sardi  et  al.,  1992;  Maitan,
1998).

A síntese  de  substâncias  semelhantes  as
bacteriocinas por diferentes microrganismos
pode  ser,  em  alguns  casos,  induzida  pelo
tratamento  das  cepas  estudadas  por
mitomicina  C  ou  a  luz  ultravioleta.  Nas
bactérias  endofíticas  estudadas  que  não  os
Streptomyces ocorreu espontaneamente, sem
a necessidade de adição de mitomicina C ou
luz ultravioleta,  de substâncias  semelhantes
as  bacteriocinas.  Fato  semelhante  foi
observado  em  Corynebacterium
michiganense e  Pseudomonas syringae
subsp. savastonoi (Echandi, 1975; Iacobellis
et al., 1995).

Os  actinomicetos  endofíticos  isolados
foram  classificados  como  Streptomyces. O
isolamento  e  identificação  de  membros  do
gênero  Streptomyces são  de  grande  valor
para aplicações biotecnológicas, porque eles
são  microrganismos  que  possuem  a
capacidade  de  sintetizar  uma  variedade  de
antibióticos,  enzimas  e  outras  moléculas
bioativas  de  interesse  na  agricultura,
medicina humana e veterinária (Sardi et al.,
1992;  Sanglier  et  al.,  1993 a  e b;  Connell,
2001; Tian et al., 2004).
Quatro (50%) dos Streptomyces sp. isolados,
demonstraram  serem  ativos  frente  a  pelo
menos  uma  das  bactérias  indicadoras
testadas.  Observamos  que  os  quatro
apresentaram atividade antibacteriana frente
Agrobacterium tumefaciens Ach5, sugerindo
que esses isolados possam ter um potencial
para  o  uso  em controle  biológico  uma vez
que  A. tumefaciens é  uma  bactéria
fitopatogênica.

5. Conclusão

São  escassos  trabalhos  de  estudo  da
microbiota endofítica no Cerrado, onde até a
presente data, somente o trabalho de Maitan
(1998) e outros realizados pelo Laboratório
de Microbiologia Ambiental e Biotecnologia
da  IPTSP/UFG  estão  em  andamento.  Não
revelou  surpresas  as  descobertas  destas
espécies endofíticas e também que o habitat
endofítico,  muito  pouco  explorado
representa  uma  fonte  inestimável  na
descoberta  de  novos microrganismos ou de
microrganismos  já  conhecidos  porém  com
novas atividades.



Estes  resultados  confirmam  que
microrganismos  endofíticos  podem  ser
isolados de  Hyptis  suaveolens  (L.)  Point. e
que  alguns  possuem  a  capacidade  de
produção de substâncias antibacteriana. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

  A metodologia foi considerada eficiente para o isolamento de microrganismos

endofíticos de Hyptis suaveolens (L.) Point. (malva-do-campo);

 Quinze (15) isolados apresentaram atividade antibacteriana “in vitro” frente a 16

bactérias indicadoras testadas; 

 Vinte e cinco (25) isolados apresentaram capacidade de produção de enzimas de

interesse biotecnológico;

 O presente  trabalho  deve contribuir  para o  conhecimento  de microrganismos

endofíticos  de  espécime  vegetal  do  bioma  Cerrado,  que  é  carente  de  tais

trabalhos.
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6. PERSPECTIVAS FUTURAS

 A descoberta de novas biomoléculas com atividade antimicrobiana e de enzimas

com  atividade  diferenciada  faz  com  que  as  perspectivas  para  o  estudo  dos

endofíticos sejam bastante promissoras;

 Futuras investigações são necessárias para se entender os tipos de relações entre

os microrganismos endofíticos isolados com os tecidos da planta;

 Purificação  das  substâncias  antibacterianas  produzidas  pelos  isolados  para  a

determinação de sua natureza química.
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8. ANEXOS

8.1. MEIOS DE CULTURA

Ágar Nutriente Peptona (p. 419 – Bacan & Hinton)

Glicose..................................................................................10,0 g

Extrato de Malte....................................................................5,0 g

Extrato de Levedura..............................................................1,0 g

Nutriente Ágar......................................................................15,0 g

Bacto Peptona.......................................................................1,0 g

Água destilada .....................................................................1000 ml

pH 6,8 – 7,0

BDA (batata-dextrose-Agar) – Mello et al. 1988).

Infusão de batata.................................................................. 4,0g

Dextrose............................................................................... 20,0g

Agar..................................................................................... 15,0g

Água destilada......................................................................1000 ml

pH 7,2

ISP-2: Extrato de malte – Extrato de levedura ágar (Pridham et al. 1957).
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Extrato de levedura.............................................................. 4,0g

Extrato de malte.................................................................. 10,0g

Dextrose.............................................................................. 4,0g

Agar.................................................................................... 15.0g

Água destilada.................................................................... 1000 ml

pH 7,2

Meio AACK – Ágar-Amido-Caseína-KNO3  - Kuster & Williams, (1964)

Amido................................................................................. 10,0 g

Caseína................................................................................ 0,3 g

Nitrato de potássio............................................................... 2,0 g

Cloreto de sódio................................................................... 2,0 g

Fosfato hidrogenado dipotássico.......................................... 2,0 g

Sulfato de Magnésio............................................................ 0,05 g

Carbonato de Cálcio............................................................ 0,02 g

Sulfato ferroso..................................................................... 0,01 g

Ágar..................................................................................... 25 g

Água destilada.................................................................... 1000 ml

pH 7,0 – 7,4

Meio de King – meio seletivo para Pseudomonas sp

Peptona.................................................................................20,0 g
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Glicerina...............................................................................10,0 g

Fosfato hidrogenado dipotássico......................................... 1,5 g

Sulfato de Magnésio.............................................................1,5 g

Ágar......................................................................................15,0 g

Água destilada......................................................................1000 ml

pH 7,0 – 7,2

Meio de KADO (Meio 523) (Mariano, 2000)

Sacarose................................................................................10,0 g

Extrato de levedura................................................................4,0 g

Caseína hidrolisada............................................................... 8,0 g

Sulfato de Magnésio..............................................................0,3 g

Fosfato hidrogenado dipotássico.......................................... 2,0 g

Ágar......................................................................................15,0 g

Água destilada......................................................................1000 ml

8.2. FIGURAS
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Figura 1 - Isolamento de microrganismos endofíticos de Hyptis suaveolens (L.) Point.
(malva-do-campo).  Em  A,  B  e  C  isolamento  a  partir  de  fragmentos  de
pecíolo, caule e folha, respectivamente. Estes foram colocados em placas de
petri contendo meio de cultura e incubados por 30 dias a 30ºC.

Figura 2 - Isolamento de microrganismos endofíticos de Hyptis suaveolens (L.) Point.
(malva-do-campo). Em a caule, em b e c folha, em d pecíolo. Crescimento
em diferentes meios de cultura a 30ºC por aproximadamente 7 dias.
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Figura 3 - Isolamento de bactérias endofíticas de Hyptis suaveolens (L.) Point. (malva-
do-campo). Em A fragmentos de folha foram incubados em meio de cultura
King, em B fragmentos de caule foram incubados em meio de cultura TSA,
em C fragmento de caule foram incubados em meio de cultura BDA e em D
fragmentos de folhas foram incubados em meio AACK a 30ºC.

Figura 4 - Microrganismos endofíticos isolados de Hyptis suaveolens (L.) Point.
(malva-do-campo).
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Figura 5 - Alguns tipos de Streptomyces sp. endofíticos isolados de Hyptis suaveolens
(L.) Point. (malva-do-campo).

 Figura 6 - Halo de degradação de Tween 20, por (a) Comamonas acidovirans MC 5B,
(a) Pseudomonas fluorescens MC 5A e (c) Acinetobacter lwoffii MC 29.
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Figura 7  -  Halo  de  degradação de  Tween 80,  por  (a)  Alcaligenes  sp.  MC 9B,  (b)
Alcaligenes sp. MC 2D, (c) Alcaligenes sp. MC 9D e (d) Micrococcus sp.
MC 38.

Figura  8  -  (A)  Halo  de  degradação  do  amido,  (B)  degradação  de  Tween  20,  (C)
degradação de pectina e (D) degradação de gelatina, por Streptomyces sp.
MC 18.
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Figura 9  - (A) Halos de inibição de  Bacillus subtilis  ATCC 6633, (B)  Rhodococcus
equi CCT 0541, (C) Staphylococcus aureus ATCC 29737 e (D) Salmonella
typhimurium ATCC 14028, pela Pseudomonas fluorescens MC 15, com 48
horas em meio 523.

Figura  10  -  Halos  de  inibição  de  Agrobacterium  tumefaciens  Ach,  pelos  (a)
Streptomyces sp. MC 30 e (b) MC 38, (c) MC 43 e (d) MC 44, com 48
horas em meio Muller-Hinton.
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Figura 11 - Halos de inibição de Bacillus cereus ATCC 14579, pelos (a) Streptomyces
sp. MC 30 e (b) MC 43, com 48 horas em meio Muller-Hinton.
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 8.3. NORMAS DA REVISTA MEMÓRIAS DO INSTITUTO OSWALDO CRUZ

INSTRUÇÕES AOS AUTORES

Objetivos e política editorial

Formato e estilo

Checklist para os manuscritos

Objetivos e política editorial

Memórias  do  Instituto  Oswaldo  Cruz  é  uma  revista  multidisciplinar  que  publica
pesquisas  originais  relativas  aos  campos  da  medicina  tropical  (incluindo  patologia,
epidemiologia  e  estudos  clínicos),  parasitologia  médica  e  veterinária  (incluindo
protozoologia,  helmintologia,  entomologia  e  malacologia),  e  microbiologia  médica
(virologia, bacteriologia e micologia).

A  revista  aceita  especialmente  pesquisas  básicas  e  aplicadas  em  bioquímica,
imunologia, biologia molecular e celular, fisiologia, farmacologia e genética relacionada
a essas áreas.

Comunicações breves são também consideradas. Artigos de revisão são encomendados.
Todos os manuscritos devem ser escritos em um estilo conciso, claro e direto.

Publicada bimensalmente, seis números constituem um volume por ano. Eventualmente,
trabalhos apresentados em congressos ou simpósios são publicados como suplementos.

A submissão de um manuscrito a Memórias implica que esse trabalho não foi publicado
anteriormente (exceto  na forma de  resumo),  e  que  não está  sendo considerado para
publicação por outra revista. A integridade de todos os materiais e informações de um
manuscrito, incluindo citações bibliográficas, é responsabilidade exclusiva dos autores.

Os manuscritos  e as  ilustrações  devem ser enviados em quatro cópias  (incluindo as
fotografias) para a Produção Editorial das Memórias do Instituto Oswaldo Cruz, Av.
Brasil 4365, Pavilhão Mourisco sala 308, 21045-900 Rio de Janeiro, RJ, Brasil. Cada
manuscrito deve ser acompanhado por uma carta de apresentação assinada por todos os
autores,  contendo  o  endereço  completo  do  autor  que  será  o  responsável  pela
correspondência  referente  ao  trabalho  em  questão,  seu  e-mail  e  número  de  fax.  O
manuscrito deve ser preparado em um software padrão para de textos, e impresso (fonte
tamanho 12) com espaço duplo incluindo as legendas, referências e notas, com margens
de pelo menos 3 cm.

Os  manuscritos  serão  analisados  criticamente  por  pelo  menos  dois  pareceristas;  a
aprovação  dos  trabalhos  será  baseada  no  conteúdo  científico  e  na  apresentação  do
material. O uso de inglês de baixa qualidade é a maior razão para a rejeição ou atraso na
publicação dos trabalhos. Dessa forma, recomendamos enfaticamente aos autores que
tenham o inglês como língua estrangeira que providenciem a revisão de seus trabalhos
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por  uma  pessoa  que  tenha  o  inglês  como  primeira  língua,  preferencialmente  um
cientista.

Ao encaminhar um manuscrito para a revista, os autores devem compreender que, se
aprovado para publicação, o copyright do artigo, incluindo os direitos de reprodução em
todas as mídias e formatos, deverá ser concedido exclusivamente para as Memórias. A
revista não recusará as solicitações legítimas dos autores para reproduzir seus trabalhos.

Formato e estilo

O manuscrito deve ser organizado de acordo com a seguinte ordem: título corrente,
título, nomes dos autores, afiliações institucionais, resumo, palavras-chave, introdução,
materiais  e  métodos,  resultados, discussão, agradecimentos e referências.  Patrocínios
devem ser mencionados em nota de rodapé na primeira página.

Resumo: Com até 200 palavras (100 palavras no caso de comunicações breves), resumo
deve apresentar os objetivos do estudo ou pesquisa, seus procedimentos básicos (seleção
dos temas de estudo ou animais de laboratório; métodos analíticos ou de observação), as
principais  descobertas  ou resultados (oferecendo dados específicos  e  seu significado
estatístico, se possível), e as principais conclusões. Deve enfatizar novos e importantes
aspectos do estudo ou observações.

Palavra-chave: Devem ser fornecidos de 3 a 6 termos, de acordo com a lista Medical
Subject Headings (Mesh) do Index Medicus.

Introdução: Deve determinar o propósito do estudo, oferecer um breve resumo (e não
uma revisão de literatura) dos trabalhos anteriores relevantes, e especificar quais novos
avanços foram alcançados através da pesquisa. A introdução não deve incluir dados ou
conclusões do trabalho em referência.

Materiais e métodos: Devem oferecer, de forma breve e clara, informações suficientes
para  permitir  que  o  estudo  seja  repetido  por  outros  pesquisadores.  Técnicas
padronizadas bastam ser referenciadas.

Ética:  Ao  descrever  experimentos  relacionados  a  temas  humanos,  indicar  se  os
procedimentos  seguidos  estiveram  de  acordo  com  os  padrões  éticos  do  comitê
responsável por experimentos humanos (institucional ou regional) e de acordo com a
Declaração de Helsinki de 1975, revisada em 1983. Não citar os nomes ou iniciais dos
pacientes ou registros de hospitais, especialmente nos materiais ilustrativos. Ao relatar
experimentos em animais, indicar se diretrizes de conselhos de pesquisas institucionais
ou nacionais,  ou qualquer lei  nacional  relativa aos cuidados e ao uso de animais de
laboratório foram seguidas.

Resultados: Devem oferecer uma descrição concisa das novas informações descobertas,
com o mínimo julgamento pessoal. Não repetir no texto todos os dados contidos em
tabelas e ilustrações.
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Discussão: Deve limitar-se ao significados de novas informações e relacionar as novas
descobertas ao conhecimento existente. Somente as citações indispensáveis devem ser
incluídas. 

Agradecimentos:  Devem  ser  breves  e  concisos  e  se  restringir  ao  absolutamente
necessário.

Referências: Devem ser precisas. Somente as citações que aparecem no texto devem ser
referenciadas. Trabalhos não publicados, a não ser os já aceitos para publicação, não der
ser citados. Trabalhos aceitos para publicação devem ser citados com “in press”; nesse
caso,  uma carta  de aceitação da revista  deverá ser  fornecida.  Dados não publicados
devem ser citados somente no texto como “unpublished observations”; nesse caso, uma
carta com a permissão do autor deve ser fornecida. As referências ao final do manuscrito
devem ser organizadas em ordem alfabética de acordo com o sobrenome do primeiro
autor.

Os títulos de revistas devem ser abreviados de acordo com o estilo usado no Index
Medicus. Consultar a List of Journals Indexed no Index Medicus publicada no número
de janeiro do Index Medicus ou no Website http:/www.nlm.nih.gov/serials/lii.html.

- No texto, usar o sobrenome dos autores e a data:

Lutz (1910) ou (Lutz 1910).

Com dois autores, a forma é

(Lutz & Neiva 1912) ou Lutz and Neiva (1912).

Quando há mais que dois autores, somente o primeiro é mencionado:

Lutz et al. (1910) ou (Lutz et al. 1910).

- No final do trabalho, usar os seguintes estilos:

Artigo de revista

Chagas C,  Villela  E 1922.  Forma cardíaca da tripanossomíase americana.  Mem Inst
Oswaldo Cruz 14: 15-61.

Livro ou Tese

Morel  CM 1983.  Genes  and Antigens  of  Parasites.  A Laboratoru  Manual,  2nd ed.,
Fundação Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, xxii + 580 pp.

Capítulo de livro

Cruz OG 1911.  The prophylaxis of malaria in central and southern Brasil. In R Ross,
The Prevention of Malaria, John Murray, London. P. 390-398.
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Ilustrações: As ilustrações devem ser limitadas ao mínimo necessário par exemplificar
estruturas ou condições particulares, para sintetizar dados ou para registrar resultados
quantitativos. Detalhes de resultados apresentados nessa forma não devem ser repetidos
no texto. Figuras e tabelas devem ser compreensíveis sem a necessidade de referência ao
texto.

-  Figuras  devem  ser  apresentadas  em  uma  folha  de  mesmo  tamanho  que  as  do
manuscrito.  As fotografias devem ser bem nítidas, com alto contraste, ampliadas em
preto e branco em papel brilhante. As fotografias e os desenhos devem ser marcados no
verso com o nome do autor, o número da figura e uma seta indicando a parte de cima d
ilustração. Se apresentadas lâminas, as figuras devem ser numeradas consecutivamente
em algarismos  arábicos.  As escalas  devem ser  indicadas  por uma linha ou barra na
figura,  e  referenciadas,  se  necessário,  na  legenda  (por  exemplo,  bar  =  1  mm etc.).
Lâminas  e  gráficos  devem  ajustar-se  tanto  em  uma  coluna  (7  cm)  ou  na  largura
completa (14.5 cm) da página, e devem ser encaminhadas em uma folha separada. As
letras  e  números  nas  figuras  devem  ter  tamanhos  legíveis  após  a  redução  ou  a
impressão. Ilustrações coloridas somente podem ser aceitas se os autores assumirem os
custos.  Por  outro  lado,  uma fotografia  colorida  ilustra  a  capa  de  cada  fascículo  de
Memórias,  e  os  autores  são  convidados  a  submeter  para  consideração  da  revista
ilustrações com legendas de seus manuscritos que poderão vir  a ilustrar  a capa sem
custos para os autores.

- Tabelas devem complementar, e não duplicar, o texto. Elas devem ser numeradas em
algarismos romanos. Um título breve e descritivo deve constar no alto de cada tabela,
com quaisquer explicações ou notas de rodapé (identificadas com letras a, b, c etc.)
colocadas abaixo.

Comunicações breves devem ser breves e diretas. Seu objetivo é comunicar com rapidez
resultados ou técnicas particulares. As comunicações não devem ocupar mais do que
quatro páginas impressas, incluindo figuras e/ou tabelas. Não devem conter referências
em excesso.  As  referências  devem ser  citadas  no  final  do  texto,  usando  o  mesmo
formato  para  artigos  originais.  Um  resumo  breve  e  três  palavras-chave  devem  ser
apresentados.

Formato  alternativo:  Os  manuscritos  podem  ser  submetidos  seguindo  os  “Uniform
Requirements  for  Manuscripts  Submitted  to  Biomedical  Journals”  produzidos  pelo
International  Committee  of  Medial  Journal  Editors,  também  conhecidos  como
Vancouver Style. Nesse caso, os autores devem seguir as diretrizes da quinta edição
(Annals  of  Internal  Medicine  1997;  126:  36-47,  ou  no  website  http:/www.
acponline.org/journals/resource/unifreqr/htm),  sendo  responsáveis  por  modificar  o
manuscrito onde diferir das instruções aqui apresentadas, se o manuscrito for aceito para
publicação. Os autores também deverão seguir os Uniform Requirements para quaisquer
outras diretrizes omitidas nestas instruções.
Uma vez que um trabalho seja aceito para publicação, os autores devem enviar:

-  um  disquete  contendo  o  texto  completo  da  versão  final  aprovada  do  manuscrito
(incluindo tabelas e gráficos), processado em um editor de texto como Word ou Word
Perfect para Windows (formato Macintosh deverá ser convertido);
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- uma declaração assinada por todos os autores afirmando que:

(i) todos os dados contidos no trabalho são precisos;
(ii) todos os autores participaram do trabalho de forma substancial e estão preparados
para assumir responsabilidade pública pelo seu conteúdo;
(iii) o manuscrito ora apresentado a essa revista não está sendo publicado no todo ou em
parte por outra revista, assim como não está sendo encaminhado para outra publicação.
Autores  de diferentes  países ou instituições  podem assinar  em diferentes  folhas que
contenham a mesma declaração;

- uma declaração de copyright fornecida pela produção editorial  da revista,  assinada
pelo autor responsável pela correspondência.

Taxas: A revista não cobra taxas para publicação.

Provas:  Serão  enviadas  provas  tipográficas  aos  autores  para  a  correção de  erros  de
impressão.  As  provas  devem retornar  para  a  Produção  Editorial  na  data  estipulada.
Outras mudanças no manuscrito original não serão aceitas nesta fase.

Separatas:  Os autores receberão 30 separatas gratuitamente. Junto,  um formulário de
pedidos  e  uma  lista  de  preços  serão  enviados  aos  autores,  permitindo  que  novas
separatas sejam solicitadas.

Para outras instruções, os autores devem consultar e seguir o número mais recente de
Memórias, ou contatar a Produção Editorial por telefone, fax ou e-mail (veja abaixo).

Checklist para os manuscritos

Os autores devem verificar cada um dos itens abaixo antes de enviar seus manuscritos a
Memórias do Instituto Oswaldo Cruz.

Incluir  uma  carta  de  apresentação  assinada  por  todos  os  autores,  junto  com  o
manuscrito, especificando o nome do autor que será responsável pela correspondência,
assim como endereço, números de telefone e fax, e e-mail.
Enviar quatro cópias do manuscrito (original mais três cópias), cada uma acompanhada
de um jogo completo de ilustrações.

Todo o manuscrito (incluindo tabelas e referências) deve ser digitado em espaço duplo,
usando fonte tamanho 12, e impresso em folhas de papel de tamanho padrão. Margens
esquerdas e direitas devem ser de pelo menos 3 cm.
As páginas devem ser numeradas a partir da página de rosto.
A página de rosto deve incluir um cabeçalho com no máximo 40 letras e espaços, um
título de no máximo três linhas impressas (250 letras e espaços), nomes dos autores (não
citar  títulos  ou  graus),  afiliações  institucionais,  endereço  as  fontes  de  recursos
financeiros e mudanças de endereço.
A ordem de apresentação do material  em todos os manuscritos deve ser a seguinte:
cabeçalho,  título,  autores,  afiliações  institucionais,  resumo,  palavras-chave,  notas  de
rodapé,  introdução,  materiais  e  métodos,  resultados,  discussão,  agradecimentos,
referências, tabelas, legendas para as figuras, e figuras.
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As referências devem ser citadas no texto entre parênteses, por exemplo, (Chagas 1909).
As referências não citadas no texto não podem aparecer na seção de referências. As
referências bibliográficas devem seguir o formato estabelecido pelo “Index Medicus and
Biological Abstract” (veja exemplos em Formato e estilo).
Se um trabalho não publicado de autoria de um dos autores do manuscrito for citado (ou
seja, um artigo “in press”), será necessário incluir a carta de aceitação da revista que
publicará o referido artigo.
Se  dados  não  publicados  pertencentes  a  outros  pesquisadores  forem  citados  pelo
manuscrito, será necessário incluir um carta de autorização dos respectivos autores dos
referidos dados.
Incluir quatro impressões de cada figura em papel fotográfico ou produzidas por laser. 
Identificar todas as figuras com o nome do primeiro autor e o número da figura (por
meio de uma etiqueta auto-adesiva datilografada e colada no verso da figura). Incluir
uma legenda para cada figura. As legendas devem ser apresentadas em folha separadas
no final do manuscrito.
As tabelas também devem ser apresentadas em folhas separadas no final do manuscrito.
Um título breve e descritivo deve encabeçar cada tabela.
Para outras informações,  consultar as Instruções aos Autores publicadas no primeiro
número de cada volume da revista.

© 1997-2003
Fundação Oswaldo Cruz

Av. Brasil, 4365
21045-900 Rio de Janeiro RJ Brasil
Tel.: +55 21 2598-4335
Fax: +55 21 2280-5048
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INSTRUÇÕES AOS AUTORES 

Objetivo 

Brazilian Archives of Biology and Technology  -BABT  publica artigos originais de
pesquisa,  notas curtas e artigos de revisão em inglês em áreas interdisciplinares  das
ciências biológicas e de engenharia/tecnologia. 

 
Preparação de manuscritos

A submissão dos artigos implica que não tenha sido publicado, ou seja, considerado
para  publicação  em  outra  revista.  Cuidados  devem  ser  tomados  para  preparar  um
manuscrito compacto com apresentação precisa, o que ajudará os avaliadores na hora de
sua aceitação. Todos os artigos estão sujeitos à revisão pelos pares. 

MANUSCRITO

Devendo ser enviadas três cópias do manuscrito digitado com espaço simples (máximo
de 12 páginas), em papel tamanho A-4 (210x297mm), com margens (2,5 mm esquerda,
direita  2,0  mm,  superiores  e  inferior  3,0  mm),  sendo  preparados  com  a  seguinte
disposição de cabeçalhos: ABSTRACT (SUMÁRIO), INTRODUÇÃO, MATERIAIS E
MÉTODOS,  RESULTADOS  E  DISCUSSÃO,  AGRADECIMENTO,  RESUMO,
REFERÊNCIAS. Estes  cabeçalhos  devem ser  digitados  com letras maiúsculas e  em
negrito  (fonte  12).  Para  artigos  de  revisão,  os  autores  devem  fazer  seus  próprios
cabeçalhos juntamente com o Resumo e Introdução. 

TÍTULO

O título (fonte 18, negrito), iniciais em maiúscula do artigo deve refletir claramente seu
conteúdo.  Devendo  ser  seguido  pelo  nome  completo  do  autor  com  as  iniciais  em
maiúsculas (fonte 12,  negrito) e o endereço (fonte 10,  itálico) da instituição onde o
trabalho foi executado. 

ABSTRACT

Cada  trabalho  deve  ser  fornecido  com  um  abstract  (itálico) de  100-150  palavras,
descrevendo brevemente o propósito e os resultados do estudo. Deve ser o mais conciso
possível. 

PALAVRAS -CHAVE

Os autores devem fornecer três a seis palavras-chave que serão usadas na indexação do
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trabalho. 

INTRODUÇÃO

Deve descrever a base da pesquisa e as informações relevantes sobre o trabalho. Deve
indicar também o objetivo do trabalho. 

MATERIAIS E MÉTODOS

Os autores devem tomar cuidados quanto ao fornecimento de detalhes suficientes para
que outros possam repetir  o trabalho. Procedimentos padronizados não precisam ser
descritos em detalhes. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados e discussões podem ser apresentados separadamente ou de forma conjunta
(autores  podem  optar  pela  forma  mais  fácil).  Trabalhos  preliminares  ou  resultados
menos relevantes não devem ser descritos. A reprodução dos resultados, incluindo o
número de vezes que o experimento foi conduzido e o número de amostras replicadas
devem ser expressos claramente. 

RESUMO 

Todo artigo deve possuir um resumo do em Português e posicionado antes da lista de
Referências. Autores de outros países da América Latina podem procurar por ajuda na
Editoração da revista, para preparar o resumo em Português de seus artigos. 

REFERÊNCIAS

Referências no texto devem ser citadas no local apropriado pelo(s) nome(s) do(s) autor
(es) e ano (p. ex.: Raimbault & Roussos, 1996; Raimbault et al., 1997). Uma lista de
referências, em ordem alfabética (fonte 10), deve aparecer no final do manuscrito. Todas
as  referências  na  lista  devem ser  indicadas  em algum ponto  no  texto  e  vice-versa.
Resultados não publicados não devem ser incluídos na lista. Exemplos de referências
são fornecidas abaixo:

Jonas:

Pandey, A. (1992), Recent developments in solid-state fermentation. Process Biochem. ,
27, 109-117 

Teses: 

Chang, C. W.  (1975),  Effect  of fluoride pollution on plants  and cattle.  PhD Thesis,
Banaras Hindu University, Varanasi, India.
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Livros: 

Tengerdy,  R.  P.  (1998),  Solid  substrate  fermentation  for  enzyme  production.  In-
Advances in Biotechnology, ed. A. Pandey. Educational Publishers & Distributors, New
Delhi, pp. 13-16 

Pandey,  A.  (1998),  Threads  of  Life.  National  Institute  of  Science
Communication, New Delhi 

Conferências: 

Davison,  A.  W.  (1982),  Uptake,  transport  and  accumulation  of  soil  and  airborne
fluorides by vegetation. Paper presented at 6 th International Fluoride Symposium, 1-3
May, Logan, Utah. 

TABELAS E FIGURAS

Tabelas  e  figuras,  numeradas  consecutivamente  com  numerais  arábico  devem  ser
inseridas no local apropriado no corpo do texto. Devendo ser utilizados somente para
apresentar estes dados, os quais não podem ser descritos no texto. 

UNIDADES E ABREVIATURAS

O  sistema  SI  deve  ser  usado  para  todos  dados  experimentais.  No  caso  de  outras
unidades  serem  usadas,  estas  devem  ser  adicionadas  em  parênteses.  Somente  as
abreviaturas  padrões  para  as  unidades  devem  ser  usadas.  Pontos  não  devem  ser
incluídos nas abreviaturas (por exemplo: m, e não m. ou rpm, e não r.p.m.), também
devem ser usados '%' e '/' no lugar de 'porcento' e 'per'. 

LAY-OUT DO MANUSCRITO 

Sugere-se que os autores sempre consultem a última edição da revista para ver o estilo e
layout. Com exceção do título, abstract e palavras-chave, todo o texto deve ser disposto
em duas colunas em todas as páginas. No rodapé da primeira página (fonte 8) deve estar
sendo indicado o autor para correspondência. Todo o manuscrito deve ser preparado na
fonte "Times New Roman", tamanho 11 (exceto na lista de referências, que deve ser em
tamanho 10). 

ESPAÇAMENTO

Deve ser deixado um espaço entre o título do artigo e o nome dos autores, e entre o
cabeçalho e o texto, entre as colunas deixar espaçamento de 0,6 cm. Não deixar espaços
entre os parágrafos do texto. 

ENVIO ELETRÔNICO

O manuscrito deve estar acompanhado de um disquete indicando o nome e versão do
programa editor de texto usado (usar somente MS Word 6/7 ou compatível). 
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PARES

Ao submeter o manuscrito, solicitamos ao autor sugerir até três pares, fornecendo: nome
completo,  endereço e quando possível  e-mail.  Os autores podem solicitar que certos
revisores  sejam  excluídos  da  revisão  de  seus  manuscritos,  caso  sintam  que  estes
revisores  possam  ser  tendencialmente  desfavoráveis.  Contudo,  a  escolha  final  dos
referes permanecerá com o Editor. 

TARIFAS POR PÁGINAS E SEPARATAS

Não há  tarifas  por  páginas.  As separatas  deverão ser  solicitadas  sob a  aceitação do
artigo. 

Os manuscritos e toda correspondência devem ser enviados ao Editor, Prof. Dr. Carlos
R. Soccol, no endereço abaixo.

 

© 2001-2003 Tecpar 

R. Prof. Algacyr Munhoz Mader, 3775 - CIC 
81350-010 Curitiba PR Brasil 
Tel.: +55 41 316-3012 / 316-3052 
Fax: +55 41 247-0844 

niet@tecpar.br
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8.5. NORMAS DO JOURNAL OF ETHNOPHARMACOLOGY 

Guide for Authors 

I. Scope of the journal 

The  Journal of  Ethnopharmacology  is  dedicated to the exchange of information and
understandings  about  people's  use  of  plants,  fungi,  animals,  microorganisms  and
minerals  and  their  biological  and  pharmacological  effects  based  on  the  principles
established through international conventions. Early people, confronted with illness and
disease,  discovered  a  wealth  of  useful  therapeutic  agents  in  the  plant  and  animal
kingdoms.  The  empirical  knowledge  of  these  medicinal  substances  and  their  toxic
potential was passed on by oral tradition and sometimes recorded in herbals and other
texts  on  materia medica  .  Many valuable  drugs  of  today (e.g.,  atropine,  ephedrine,
tubocurarine,  digoxin,  reserpine)  came  into  use  through  the  study  of  indigenous
remedies.  Chemists  continue  to  use  plant-derived  drugs  (e.g.,  morphine,  taxol,
physostigmine,  quinidine,  emetine)  as  prototypes  in  their  attempts  to  develop  more
effective and less toxic medicinals. 

In  recent  years  the  preservation  of  local  knowledge,  the  promotion  of  indigenous
medical  systems  in  primary  health  care,  and  the  conservation  of  biodiversity  have
become even more of a concern to all scientists working at the interface of social and
natural  sciences  but  especially  to  ethnopharmacologists.  Recognizing  the  sovereign
rights  of  States  over  their  natural  resources,  ethnopharmacologists  are  particularly
concerned with  local  people's  rights  to  further  use  and develop  their  autochthonous
resources. 
Accordingly,  today's  Ethnopharmacological  research  embraces  the  multidisciplinary
effort  in  the  documentation  of  indigenous  medical  knowledge,  scientific  study  of
indigenous medicines in order to contribute in the long-run to improved health care in
the regions of study, as well as search for pharmacologically unique principles from
existing indigenous remedies. 

The  Journal  of  Ethnopharmacology  publishes  original  articles  concerned  with  the
observation  and  experimental  investigation  of  the  biological  activities  of  plant  and
animal substances used in the traditional medicine of past  and present cultures. The
journal  will  particularly  welcome  interdisciplinary  papers  with  an
ethnopharmacological , an ethnobotanical or an ethnochemical approach to the study
of indigenous drugs. Reports of anthropological and ethnobotanical  field studies fall
within  the  journal's  scope.  Studies  involving  pharmacological  and  toxicological
mechanisms  of  action  are  especially welcome.  Clinical  studies  on efficacy will  be
considered  if  contributing  to  the  understanding  of  specific  ethnopharmacological
problems.  The  journal  also welcomes  review articles  in  the  above mentioned  fields
especially  those  highlighting  the  multi-disciplinary  nature  of  ethnopharmacology.
Reviews on topics  that  address  cutting-edge problems are particularly welcome.  All
reviews are fully peer-reviewed. Potential authors should contact the Reviews Editor
prior to writing the review. A one-page outline and a short C.V. of the (senior) author
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should also be included. 

II. Preparation of manuscripts 

Authors who want to submit a manuscript should consult and peruse carefully recent
issues of the journal for format and style. Authors must include the following contact
details on the title page of their submitted manuscript: full postal address; fax; e-mail.
All manuscripts submitted are subject to peer review. The minimum requirements for a
manuscript to qualify for peer review are that it has been prepared by strictly following
the format and style of the journal as mentioned, that it is written in good English, and
that  it  is  complete.  Manuscripts  that  have  not  fulfilled  these  requirements  will  be
returned to the author(s). 

Contributions  are  accepted  on  the  understanding that  the  authors  have  obtained  the
necessary authority for publication. Submission of multi-authored manuscripts implies
the  consent  of  each  of  the  authors.  The  publisher  will  assume  that  the  senior  or
corresponding author has specifically obtained the approval of all other co-authors to
submit the article to this journal. Submission of an article is understood to imply that it
is not being considered for publication elsewhere and that the author(s) permission to
publish his/her article in this journal implies the exclusive authorization to the publisher
to deal with all issues concerning copyright therein. Further information on copyright
can be found on the Elsevier website. 

In  the  covering  letter,  the  author  must  also  declare  that  the  study  was  performed
according  to  the  international,  national  and  institutional  rules  considering  animal
experiments, clinical studies and biodiversity rights. See below for further information.
The ethnopharmacological importance of the study must also be explained in the cover
letter. 

Animal and clinical studies - Investigations using experimental animals must state in
the  Methods  section  that  the  research  was  conducted  in  accordance  with  the
internationally accepted principles for laboratory animal use and care as found in for
example the European Community guidelines (EEC Directive of 1986; 86/609/EEC) or
the US guidelines (NIH publication #85-23, revised in 1985). Investigations with human
subjects must state in the Methods section that the research followed guidelines of the
Declaration of Helsinki and Tokyo for humans, and was approved by the institutional
human  experimentation  committee  or  equivalent,  and  that  informed  consent  was
obtained. The Editors will reject papers if there is any doubt about the suitability of the
animal or human procedures used. 

Biodiversity rights - Each country has its own rights on its biodiversity. Consequently
for studying plants one needs to follow the international, national and institutional rules
concerning the biodiversity rights. 

1. Manuscript types 

The Journal of Ethnopharmacology will accept the following contributions: 
Original  research  articles  -  whose  length  is  not  limited  and  should  include  Title,
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Abstract, Methods and Materials, Results, Discussion, Conclusions, Acknowledgements
and References. As a guideline, a full length paper normally occupies no more than 10
printed pages of the journal, including tables and illustrations 
Ethnopharmacological  communications  (formerly  Short  Communications)  -  whose
average length is not more than 4 pages in print (approx. 2000-2300 words, including
abstract and references). A maximum of 2 illustrations (figures or tables) is allowed. See
paragraph below for description and format. 
Letters to the Editors; 
Reviews - Authors intending to write review articles should consult and send an outline
to the Reviews Editor (see inside front cover for contact information) before preparing
their manuscripts. The organization and subdivision of review articles can be arranged
at the author's discretion. Authors should keep in mind that a good review sets the trend
and direction of future research on the subject matter being reviewed. Tables, figures
and references are to be arranged in the same way as research articles in the journal. 
Book reviews - Books for review should be sent to the Reviews Editor. 
Conference announcements and news. 

2. General procedures 

The language of the Journal is English. Manuscripts should be neatly typed, double-
spaced  throughout,  including tables,  on  pages  of  uniform size  with  at  least  2.5  cm
margins on all sides. Use one font type and size throughout the manuscript. Author(s)
should not break or hyphenate words. When using an electronic printer, the right-hand
margin should not  be justified.  Footnotes  in  text  are not  permitted.  The text  of the
manuscript must be paginated, the first page being the title page. The manuscript, typed
with  double  spacing  and  ample  margins,  should  be  submitted  with  a  cover  letter
(containing the declaration that the study was performed according to the international,
national  and  institutional  rules  considering  animal  experiments,  clinical  studies  and
biodiversity rights and a clear explanation of the ethnopharmacological importance of
the study) and a completed Author Checklist (click here ).

The following format and order of presentation is suggested. 

2.1. Title, author(s), address(es) 

The title should be no longer than 100 letters,  including spaces.  Initials or first  and
middle names followed by last name of the author or authors must be given ( not last
name followed by initials). If there are two or more authors with different addresses, use
a superscripted letter (a, b, c etc.), not a number, at the end of the last name of each
author to indicate his her corresponding address. The full address of the corresponding
author  (the  way  the  author  wishes  to  be  contacted)  should  be  provided.  The
corresponding (usually, the senior) author, to whom correspondence and proofs will be
sent, must be indicated by an asterisk and footnoted, and in the footnote, his/her the
telephone and fax numbers, and e-mail address must be indicated. Address(es) should
be underlined or italicised. 

2.2. Abstract 
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The  abstract  should  present  a  summary  of  the  problem,  scientific  method,  major
findings  and  conclusions,  in  no  more  than  200  words  and  in  one  paragraph  and
presented  at  the  beginning  of  the  paper.  Unsubstantiated  speculation  should  not  be
included.  Footnotes  may  not  be  used.  References,  if  cited,  must  provide  complete
publication data. 

2.3. Text layout 

The text of a research paper should be divided into the following headings: Introduction,
Methodology (or  Materials  and Methods),  Results,  and Discussion  and conclusions.
Each heading (and subheading) must be numbered using the convention established in
the  journal.  Acknowledgements  should  come  after  Discussion  and  conclusions  and
before  References;  Acknowledgements  and  References  are  not  to  be  numbered.
Headings must be bold-faced and written in an upper-and-lower case style [not in caps],
while subheadings should be underlined or italicised. Tables and figures are to be placed
at the end of the text, after References. Authors are required to include: (i) the chemical
structure, formula and proprietary name of novel or ill-defined compounds; (ii) the w/w
yield of prepared extracts in terms of starting crude material; (iii) complete formulation
details of all crude drug mixtures; (iv) the voucher herbarium specimen number of the
plant(s)  studied  in  case  of  less  well  known  plants,  cited  using  the  collector  and
collection number (e.g., Doe 123 ), and indicating the name of the herbarium institution
where  it  has  been  deposited.  All  plant  materials  must  be  fully identified  as  in  the
following illustration: Catharanthus roseus (L.) G. Don f. albus Pich. (Apocynaceae) as
authenticated by Dr. John Doe, Department of Botany, University of Connecticut. 

2.4. Guidelines for Plant and Animal Names 

All scientific names (Latin binomials) must be underlined or italicised throughout the
text  and  in  the  tables  and  figures.  For  plant  and  animal  species,  full  or  complete
scientific names, genus-species and the correct authority citation, must be used,  when
that name appears for the first time in text  . The authority citation may be dropped in
subsequent mention of that name throughout the text. The family name must follow the
scientific name in parentheses when the name appears for the first time in the text. Full
scientific names and the family name of the subject plants/animals must be used in the
Abstract. Synonyms must be indicated in parentheses and preceded by the word "syn."
followed by a colon. Authors are advised to consult the International Plant Name Index
(IPNI)  (  http://www.ipni.org  and  W3Tropicos  (  http://www.mobot.org  )  web-based
databases to determine the correct spelling of full plant scientific names. Generic names
may be abbreviated (e.g., C.  roseus for  Catharanthus roseus ), provided such practice
does not lead to confusion; generic names, however, must not be abbreviated when the
name appears for the first time in the text. Specific epithets must never be abbreviated;
thus, the use of Catharanthus r . is not allowed. 

2.5. Keywords 

Authors are requested to assign 3-6 keywords to the manuscript, preferably taken from
Index Medicus or Excerpta Medica Index, for abstracting and indexing purposes. These
keywords should be typed at the end of the Abstract. Each keyword should start with a
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capital letter and be separated from each other by a semi-colon. 

2.6. Tables, illustrations and graphs 

Tables  should  be  on  separate  sheets,  one  table  per  sheet,  and  should  bear  a  short
descriptive  title.  Footnotes  in  tables  should  be  indicated  by consecutive  superscript
letters, not numbers. 

Figures should be original ink drawings, photographs or computer drawn figures in the
original,  and  of  high  quality,  ready  for  direct  reproduction.  Xerox  copies  are
unacceptable as they give unsatisfactory results after final printing. Figures should be
drawn in such a way that they can be reduced to 8 cm in width (i.e., the column width);
in exceptional cases a reduction to a width of  17.5  cm will be allowed. All lettering
should be such that height of  1.2-1.5mm (minimum)  of numbers and capital  letters
results after reduction. Numerical scales, scale and curve legends, and all other lettering
within the figure itself should be drawn with a lettering guide (stencil) or should be done
using stripletters (Letraset, etc). All figures should have captions. Each figure should be
identified in the margin or at the back in a corner with the name of the author and the
figure number. The figure captions should be on a separate sheet. One set of original
drawings is required. 

Colour illustrations should be submitted as original photographs, high-quality computer
prints or transparencies, close to the size expected in publication, or as 35 mm slides.
Polaroid  colour  prints  are  not  suitable.  If,  together  with  your  accepted  article,  you
submit usable colour figures then Elsevier will ensure, at no additional charge, that these
figures will appear in colour on the web (e.g., ScienceDirect and other sites) regardless
of whether or not these illustrations are reproduced in colour in the printed version. For
colour reproduction in print, you will receive information regarding the total cost from
Elsevier after receipt of your accepted article. The 2005 price for color figures is EUR
285 for the first page and EUR 191 for subsequent pages. 

For  further  information  on  the  preparation  of  electronic  artwork,  please  see
http://authors.elsevier.com/artwork 

Please note: Because of technical complications which can arise by converting colour
figures to 'grey scale' (for the printed version should you not opt for colour in print)
please submit in addition usable black and white prints corresponding to all the colour
illustrations. 

2.7. References 

References should be referred to by name and year (Harvard system) chronologically in
the  text  (e.g.:  Brown and Penry, 1973;  Stuart,  1979;  Ageel  et  al.,  1987)  and  listed
alphabetically at the end of the paper. No ampersand should be used and the words "et
al."  should  not  be  underlined  or  italicized.  Only papers  and  books  that  have  been
published or in press may be cited. 
For papers in press, please cite the DOI article identifier. The Digital Object Identifier
(DOI)  is  a  persistent  identifier  which  may  be  used  to  cite  and  link  to  electronic
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documents.  The  DOI consists  of  a  unique  alpha-numeric  character  string  which  is
assigned to a document by the publisher upon the initial electronic publication. The DOI
will never change. Therefore, it is an ideal medium for citing Articles in Press, which
have not yet received their full bibliographic information. Unpublished manuscripts or
manuscripts submitted to a journal but which have not been accepted may not be cited .
Journal and book titles should not be underlined or italicised and should be given in full
in the reference list, with no underline or italics. 

Examples: 

Journals: 
Britton,  E.B.,  1984.  A  pointer  to  a  new  hallucinogen  of  insect  origin.  Journal  of
Ethnopharmology 12, 331-333. 

Books: Emboden, W., 1972. Narcotic Plants. Studio Vista, London, p. 24. 

Multiauthor Books: 
Farnsworth, N.R., 1988. Screening plants for new medicines. In: E.O. Wilson and F.M.
Peter (Eds.), Biodiversity, National Academy Press, Washington, D.C., pp. 83-97. 

Ethnopharmacological  Communications  (formerly short  communications) are brief
contributions on: 
- isolation of biological active compound(s) from a traditional medicine, 
- screening of a series traditional medicines for biological activity, 
- study on a pharmacological activity of a traditional medicine, 
- study on the toxicology of a traditional medicine. 
(click here )for examples of various formats. 

III. Submission 

All manuscripts (except reviews and books) must be submitted to the Editor-in-
Chief. Each Submission must include a cover letter (containing the declaration that the
study was  performed  according  to  the  international,  national  and  institutional  rules
considering  animal  experiments,  clinical  studies  and  biodiversity  rights  and  a  clear
explanation  of  the  ethnopharmacological  importance  of  the  study) and  a  completed
Author Checklist (click here ) to: 

Professor Dr R. Verpoorte 
Editor-in-Chief, Journal of Ethnopharmacology 
Division of Pharmacognosy 
Institute of Biology 
Leiden University 
P.O. Box 9502 
2300 RA Leiden 
The Netherlands 

IV. Copyright regulations for authors 
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All authors must sign the "Transfer of Copyright" agreement before the article can be
published. This transfer agreement enables Elsevier to protect the copyrighted material
for the authors, but does not relinquish the author's proprietary rights. The copyright
transfer covers the exclusive  rights  to  reproduce and distribute  the article,  including
reprints, photographic reproductions, microform, or any other reproductions of similar
nature and translations, and includes the right to adapt the article for use in conjunction
with computer systems and programs, including reproduction or publication in machine-
readable  form and  incorporation  into  retrieval  systems.  Authors  are  responsible  for
obtaining  from the  copyright  holder  permission  to  reproduce  any figures  for  which
copyright  exists.  Transfer  of  copyright  agreement  forms  will  be  sent  to  the
corresponding author following acceptance of the manuscript. 

V. Correcting proofs and reprints 

Proofs will be sent to the corresponding author. Elsevier is now sending PDF proofs by
e-mail for correction. If an author is unable to handle this process, regular print proofs
will  be  sent.  Elsevier  will  do  everything  possible  to  get  the  article  corrected  and
published as quickly and accurately as possible. Therefore, it is important to ensure that
all corrections are sent back in ONE communication. Subsequent corrections will not be
possible. Only typesetting errors may be corrected; no changes in, or additions to, the
accepted manuscript will be allowed. Proofs should be returned to Elsevier within 48
hours.  Twenty-five  offprints  of  each  paper  will  be  supplied  free  of  charge  to  the
corresponding  author.  Additional  offprints  can  be  ordered  at  prices  shown  on  the
offprint order form that accompanies the copyright form. 

VI. Language Editing 

International Science Editing and Asia Science Editing can provide English language
and copyediting services to authors who want  to  publish in scientific,  technical  and
medical journals and need assistance before they submit  their article or,  before it  is
accepted  for  publication.  Authors  can  contact  these  services  directly:  International
Science Editing http://www.internationalscienceediting.com and Asia Science Editing
http://www.asiascienceediting.com  or,  for  more  information  about  language  editing
services, please contact authorsupport@elsevier.com who will be happy to deal with any
questions. 

VIII. Author enquiries 

For  enquiries  relating to  the  submission  of  articles  (including electronic  submission
where available) please visit Elsevier's Author Gateway at http://authors.elsevier.com .
The Author Gateway also provides the facility to track accepted articles and set up e-
mail alerts to inform you of when the article status has changed, as well as detailed
artwork guidelines, copyright information, frequently asked questions and more. 
Contact  details  for  questions  arising  after  acceptance  of  an  article,  especially those
relating to proofs, are provides after registration of an article for publication. 
No responsibility is assumed by the Publisher for any injury and/or damage to persons
or property as a matter of products liability, negligence or otherwise, or from any use or
operation  of  any methods,  products,  instructions  or  ideas  contained  in  the  material
herein.  Because  of  the  rapid  advances  made  in  the  medical  sciences,  independent
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verification of diagnoses and drug dosages should be made. 
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