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INTRODUÇÃO 

 Sideróforos (Figura 1), quelantes específicos de Fe (III) 
produzidos em condições de deficiência deste íon por fungos 
e bactérias, tem a função de incorporar este mineral no 
metabolismo celular. São amplamente utilizados como 
agentes farmacológicos e agroquímicos. 

  

Figura 1 – Coeliquelina - Exemplo de 
sideróforo de actinomiceto (S. 

coelicolor) 

Neste trabalho realizou-se 
uma triagem  da 
produção de  sideróforos  
por linhagens  de 
actinomicetos. 

METODOLOGIA 

 Para a detecção da produção de sideróforos1 utilizou-se 
o complexo corante ferro cromoazurol S (CAS), azul, que 
na presença de sideróforos, tem o íon de ferro III 
sequestrado, tornando-se amarelo. 

Meio sólido: 
CAS-ágar:Anti II 
(1:1). Inóculo 

em toda a placa 

Meio sólido: ½ placa: 
Anti II; ½ placa:CAS. 

Inóculo apenas na 
metade com o meio 

Anti II. 

Meio líquido: Inóculo em 
CDLIM. 

 Mistura 1:1 (v/v) do cultivo 
líquido/solução de CAS, 
classificação da classe e 

análise por UV/Vis 

 Incubação: 30ºC por cerca de 10 dias. Linhagens 
avaliadas: Streptomyces coelicolor, S.  fradiae, S. italicus, 
e linhagens isoladas de Citrus ssp denominadas A4, A23, 
A30, B1.  Classificação química: reação com sais de 
tetrazólio (hidroxamatos), FeCl3 (catecolato) e 
CuSO4(carboxilatos) 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 A mudança da coloração azul para amarelo indica a 
produção de sideróforo pelas linhagens (Figuras 2 4). 

Figura 2 – Ensaio em 
placa de CAS (a) – B1. 

 A partir da reação entre o meio líquido e o CAS, pode-se 
obter espectros de UV/Vis (Figuras 5 e 6). 

200 300 400 500 600 700 800

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

A
b

s
o

rb
â

n
c
ia

Comprimento de onda (nm)

 CASpuro

400 600 800

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

A
b

s
o

rb
â

n
c
ia

Comprimento de onda (nm)

 2+5+cas

Figura 5 – Espectro de UV/Vis 
para o CAS puro. 

Figura 4 – Ensaio em meio 
líquido: Meio – B1 – A23 – S. 

coelicolor. 

Figura 3 – Ensaio em placa 
de CAS/Anti II (b) – A23. 

Figura 6 – Espectro de UV/Vis para 
meio CDLIM cultivado com B1. 

 Pelos espectros UV/Vis, nota-se que há o deslocamento 
da banda de absorção do CAS de 630 nm para 420 nm, 
quando o ferro é sequestrado pelo sideróforo, confirmando a 
produção deste quelante. 
  A classificação química encontrada para as linhagens S. 
coelicolor e A23 foi a classe dos hidroxamatos.2 

 
 Com os resultados do teste do CAS e os espectros de 
UV/Vis, construiu-se a tabela 1. Observa-se que todos os 
microrganismos estudados produziram sideróforos em condições 
de deficiência de ferro. 

  Tabela 1 – Avaliação da produção de sideróforos 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSÃO 

 Os ensaios permitiram a triagem da produção de 
sideróforos por linhagens de Actinomicetos sob condição de 
ausência de Fe (III). A classificação da natureza química dos 
sideróforos foi avaliada para duas linhagens, dando positiva 
para o teste da classe dos hidroxamatos. 
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