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RESUMO 

 

Com o desenvolvimento da Biotecnologia, a alta taxa da biodiversidade dos ecossistemas 

brasileiros, tornou-se alvo de interesse do governo, das empresas e da comunidade científica. 

Fungos são distintos produtores de metabólitos secundários, muitos dos quais já se 

encontram empregados em diversos setores de processos industriais e, dentre estes, os 

endofíticos. Pigmentos são metabólitos secundários ainda pouco explorados, representando 

uma área em expansão. A notoriedade que tais pigmentos vêm assumindo se deve não só ao 

apelo ao uso cada vez maior de substâncias naturais, mas também às suas características 

funcionais e possibilidade de produção em grande escala. Este trabalho teve como objetivo 

prospectar fungos endofíticos associados à Manilkara salszmannii, planta da restinga de 

Salvador BA, produtores de pigmento e antimicrobianos com potencial aplicação industrial, 

bem como caracterizar físico-quimicamente tais compostos. Para isso, foi realizada uma 

coleta de tecidos sadios de Manilkara salszmanni, no parque UNIDUNAS, em Salvador, a fim 

de se isolar fungos produtores de metabolitos secundários de interesse. Iniciou-se o processo 

de caracterização química destas moléculas através de técnicas como cromatografia em 

camada delgada (CCD), High Performace Liquid Chromatography (HPLC), etc. Um dos 

isolados apresentou produção de pigmento vermelho solúvel secretado no meio de cultivo, 

com grande potencial antifúngico e antioxidante. A determinação de compostos fenólicos 

indicou uma produção considerável de flavonoides e a análise da atividade antioxidante 

constatou que o fungo endofítico C2C3, também produz compostos pró-oxidantes voláteis. 

Na composição do pigmento foram detectados vários compostos, entre eles resveratrol. A 

atividade antifúngica ocorreu frente a vários fitopatógenos e patógenos humanos. Este fungo, 

registrado como C2C3 foi identificado por técnicas moleculares como pertencente ao gênero 

Lophiostoma sp. 

 

Palavras chave: fungos endofíticos; metabolismo secundário; pigmentos; antifúngico, 

caracterização físico-química. 
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ABSTRACT 

With the development of Biotechnology, the high rate of biodiversity of Brazilian ecosystems 

has become a target of interest for government, companies and the scientific community. Fungi 

are distinct producers of secondary metabolites, many of which are already employed in 

various sectors of industrial processes and, among them, the endophytic. Pigments are 

secondary metabolites that are still little explored, representing an expanding area. The 

notoriety that such pigments have been assuming is due not only to the appeal to the 

increasing use of natural substances, but also to their functional characteristics and possibility 

of production on a large scale. This work aimed to prospect endophytic fungi associated with 

Manilkara salszmannii, plant of the Restinga of Salvador BA, pigment and antimicrobial 

producers with potential industrial application, as well as physicochemical characterization of 

such compounds. For this, a healthy tissue collection of Manilkara salszmanni was carried out 

in the UNIDUNAS Park, in Salvador, in order to isolate fungi producing secondary metabolites 

of interest. The process of chemical characterization of these molecules was started through 

techniques such as thin-layer chromatography, HPLC, etc. One of the isolates presented red 

soluble pigment production secreted in the culture medium, with great antifungal and 

antioxidant potential. The determination of phenolic compounds indicated a considerable 

production of flavonoids and the analysis of antioxidant activity found that the endophytic 

fungus C2C3 also produces volatile pro-oxidant compounds. In the composition of the pigment 

were detected several compounds, among them resveratrol. The antifungal activity occurred 

against several phytopathogens and human pathogens. This fungus, registered as C2C3 was 

identified by molecular techniques as belonging to the genus Lophiostoma sp.  

 

Keywords: endophytic fungi; Secondary metabolism; Pigments; Physicochemical 

characterization. 
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1. INTRODUÇÃO 

Os microrganismos apresentam uma imensa diversidade genética e 

desempenham funções únicas e cruciais na manutenção de ecossistemas, como 

componentes fundamentais de cadeias alimentares e ciclos biogeoquímicos 

(SCHIMEL, 1995; MAIA, 2015). 

O Brasil é o país com a maior diversidade genética vegetal do mundo, 

contando com mais de 55.000 espécies catalogadas, de um total estimado entre 

350.000 a 550.000 (SIMÕES et al., 2007), consistindo em importante potencial de 

desenvolvimento socioeconômico para o país, como fonte de corantes, óleos vegetais, 

gorduras, fitoterápicos, antioxidantes e óleos essenciais para o setor produtivo. 

Destes, apenas 16% da diversidade dos fungos é conhecida, onde no Nordeste, 2.617 

espécies e na Bahia 876 (MAIA, 2015).  

Com o desenvolvimento da Biotecnologia, a alta taxa da biodiversidade 

presente nos ecossistemas brasileiros, tornou-se alvo de interesse do governo, das 

empresas e da comunidade científica. Assim, é imprescindível o conhecimento sobre 

a diversidade microbiana e de suas funções exercidas (BHAGOBATY; JOSHI, 2011).  

Segundo a resolução mais recente do Conselho Nacional do 

Meio Ambiente, a resolução CONAMA n° 417/2009, a vegetação de 

Restinga constitui um conjunto de comunidades vegetais, distribuídas em 

mosaico, que cobre os depósitos arenosos costeiros recentes (quaternário 

e terciário), também consideradas comunidades edáficas, por dependerem 

mais da natureza do solo que do clima, encontradas nos ambientes de 

praias, cordões arenosos, dunas, depressões e transições para ambientes 

adjacentes, podendo apresentar, de acordo com a fitofisionomia 

predominante, estrato herbáceo, arbustivo e arbóreo, este último mais 

interiorizado. 

Restingas são formações vegetais costeiras, extremamente adaptadas a 

condições ambientais adversas, como ventos, terreno arenoso, baixos níveis de 

fertilidade do solo, elevado grau de salinidade, fatores estes que estão associados à 

sua proximidade com o mar (CPBM, 2007).  

O gênero Manilkara sp está inserido na família Sapotacea e as espécies do 

gênero possuem importância econômica, tendo em vista que apresenta madeira de 
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qualidade, bastante utilizada na construção civil. Além disso, ainda há o látex que é 

utilizado na fabricação de gomas, e a algumas espécies produtoras de frutos 

comestíveis que podem ser consumidos e comercializados. 

A espécie Manilkara salzmannii (A. DC.) H. J. Lam popularmente conhecida 

como Massaranduba, apresenta porte arbóreo, entre 10 a 15 m. É uma espécie nativa 

do Brasil, e está distribuída na mata atlântica, sendo bastante comum no Nordeste e 

em alguns estados do Sul e Sudeste, como Espírito Santo e Paraná. Ainda há 

ocorrência na Região Amazônica (PENNINGTON, 1990). É uma das espécies 

escolhidas para o projeto de reflorestamento no sul da Bahia, no qual há uma parceria 

entre o Royal Botanic Gardens, Kew, a Rio Tinto, uma multinacional anglo-australiana 

e das Universidade Federal do Recôncavo Baiano e Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte. 

Segundo Azevedo e colaboradores (1998), entre os grupos de 

microrganismos, especialmente bactérias e fungos, encontram-se os endofíticos, 

espécies que colonizam o interior ou a superfície interna de tecidos sadios da planta, 

incluindo raízes e, sem causar efeito deletério, compartilham de pelo menos uma fase 

do ciclo de vida vegetal. As interações dos microrganismos endofíticos e as plantas, 

ainda não são bem compreendidas, mais podem ser simbióticas, neutras ou 

antagônicas. Nas interações simbióticas, estes fungos e bactérias produzem ou 

induzem a produção de metabólitos primários e secundários que podem conferir 

diversas vantagens à planta, tais como a diminuição da herbivoria, ataque dos insetos, 

aumento da tolerância a estresses abióticos e o controle de outros agentes, como os 

fitopatógenos (AZEVEDO, 2008), conferindo à planta adaptabilidade para sobreviver 

em condições ambientais adversas (NATH et al., 2012) 

Os fungos representam microrganismos presentes em quase todos os 

biomas do planeta Terra, com enorme diversidade de espécies principalmente nas 

regiões tropicais, cujo clima favorece sua multiplicação (BLACKWELL, 2011), sendo 

distintos produtores de metabólitos secundários, muitos dos quais denominados 

compostos bioativos. Estes são utilizados como fármacos, ou como precursores para 

síntese ou semi-síntese de medicamentos diversos, como antibacterianos, 

antifúngicos, antitumorais, imunossupressores e antidislipidêmicos (MOHARRAM et 

al., 2012; ZAFERANLOO et al., 2014; NEWMAN e CRAGG, 2015) após o isolamento 

e estudo de fungos endofíticos. 
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Os fungos endofíticos podem apresentar mecanismos fisiológicos e 

genéticos importantes para a interação com a planta e também como potencial para 

a produção de metabólitos ativos, podendo apresentar novas descobertas, com 

aplicação na medicina, na agropecuária, na indústria química e farmacêutica 

(ZAFERANLOO et al., 2014; COSTA, 2016).  

Fungos filamentosos são organismos metabolicamente ativos, utilizados 

como fábricas celulares na produção de uma série de metabolitos (CORTEZ LOPES, 

2011) com amplo espectro de atividades metabólicas, podendo ser agrupados em 

várias categorias, dentre elas alcaloides, esteroides, terpenoides, isocumarinas, 

quininas, fenilpropanoides, lignanas, fenol, ácido fenólico, entre outros (ZHANG et al., 

2006; COSTA, 2016). Podendo ainda produzir metabólitos secundários iguais ou 

similares aos de seus hospedeiros, como por exemplo o inseticida natural azadirachtin 

(KUSARI et al., 2012). 

Por outro lado, a transferência horizontal de genes entre planta e 

hospedeiro endofíticos vem sendo foco de diversas hipóteses que visam explicar tais 

similaridades metabólicas, porém, estes mecanismos foram demonstrados apenas em 

microrganismos até o momento (TAGHAV et al., 2005), não deixando de corroborar 

com a sugestão de que a interação entre os dois organismos contribui para a produção 

de moléculas bioativas de extrema importância (HEINIG et al, 2013) 

Dentre estes metabólitos fúngicos encontram-se também os pigmentos, 

ainda pouco explorados. A produção destes pigmentos é uma nova área, em 

expansão e, apresenta um potencial biotecnológico muito atraente (DURÁN et al., 

2004; LI et al., 2017) uma vez que incluem vantagens como a não-toxicidade, 

segurança, cores naturais e brilhantes, alto valor nutricional e aplicações 

farmacológicas. 

Pigmentos microbianos podem ser uma alternativa promissora em relação 

a outros aditivos extraídos de animais ou vegetais, pois não apresentam sazonalidade 

e podem ser superproduzidos, uma vez que a obtenção destas substâncias está 

intimamente relacionada aos meios de cultura associados às fontes de carbono e 

nitrogênio disponíveis, assim como condições de pH, temperatura e agitação, que 

influenciam diretamente nas reações metabólicas e trocas gasosas (MEINICKE, 

2008). O uso da tecnologia de fermentação ainda pode reduzir custos por geralmente 

não estar associada a restrições de recursos (LI et al., 2017). Some-se a isto, o fato 
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de os corantes sintéticos serem derivados de subprodutos do petróleo, que é uma 

fonte não-renovável, o que futuramente acarretará no decréscimo da produção 

(KOBYLEWSKI  JACOBSON, 2012). 

Anteriormente aos estudos acerca de pigmentos e metabólitos secundários 

provenientes de microrganismos, estas moléculas eram extraídas exclusivamente de 

vegetais. Com o passar da Revolução industrial, entre os séculos XVIII e XIX, se fez 

maior a necessidade por determinadas substâncias e, evidenciou-se a necessidade 

por processos que causassem menos impacto ao meio ambiente, abrindo espaço para 

produtos de origem microbiológicas, com aplicabilidade na indústria de alimentos, uma 

vez que pigmentos de origem natural possuem melhor aspecto quando comparados 

à sintéticos (DALLAGO et al., 2005). Sendo estes últimos importantes agentes 

causadores da poluição ambiental, visto que a complexidade de suas moléculas, 

desenvolvidas para serem altamente estáveis, dificultam a degradação pelos fungos 

ambientais (ALI, 2010).  

 Estudos anteriores revelaram que fungos pertencentes aos gêneros 

Talaromyces spp. e Penicillium sp. entre outros, são relatados como grandes 

produtores de pigmentos, porém detentores de micotoxicidade, não sendo aprovados 

como componentes alimentares na União Europeia e Estados Unidos, maiores 

mercados consumidores mundiais (ARAI et al., 2013). Em contraste, os estudos 

realizados por Romano (2015) e Li (2017) conseguiram demonstrar a produção de 

pigmentos por fungos endofíticos sem apresentação deste fator. 

Além disso, houve um aumento constante na percepção pública negativa 

sobre o uso de drogas sintéticas devido à sua segurança a longo prazo e 

preocupações ambientais (STROBEL e DAISY, 2003). Consequentemente, esforços 

vêm sendo empregados na comunidade científica para que voltem a ser explorados o 

produto natural como potencial fonte de novas drogas (A. ALVIN et al, 2014). 

Metabólitos secundários são geralmente produzidos em resposta à 

estimulos externos. Produtos naturais correspondem a cerca de 50% das novas 

drogas inseridas no mercado entre os anos de 1981 e 2010 além de aproximadamente 

75% dos agentes anti-infecciosos serem produtos naturais ou derivados destes 

(NEWMAN e CRAGG, 2010). Desde a descoberta da penicilina em 1928 e sua 

produção em massa durante a Segunda Guerra, a medicina moderna vem utilizando 
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produtos naturais e as entidades farmacêuticas vêm empregando esforços para isolar 

e identificar produtos naturais bioativos. Segundo Alvin e colaboradores (2014), em 

um passado recente o isolamento de novos produtos naturais não era a via 

preferencial para descoberta de novos fármacos, devido principalmente ao tempo 

despendido e a falta de recursos. Atualemente, com a evolução da biotecnologia e 

uso de instrumentos de analise avançados, como High Performance Liquid 

Chromatography (HPLC), Espectometria de Massa (MS) e Ressonancia Magnética 

Nuclear (RMN), as análises tornaram-se muito mais frequentes e paupaveis à 

comunidade cientifica, desencadeando um crescente interesse pela descoberta de 

novos produtos de aplicação terapeutica. 

Desta forma, dando prosseguimento nas investigações realizadas em 

extratos de fungos endofíticos associados à Manilkara salzmannii, propõem-se a 

bioprospecção de pigmentos naturais e metabólitos secundários, assim como suas 

atividades. 
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1. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA E FUNDAMENTAÇÃO TEÓRIA 

 

1.1. Fungos  

Fungos são seres eucarióticos, heterotróficos, altamente eficientes na 

degradação de uma ampla gama de substratos. Estão presentes em quase todos os 

ambientes da Terra, e a maior diversidade é encontrada nas regiões tropicais do 

mundo, cujo clima quente e úmido é favorável à sua multiplicação (BLACKWELL, 

2011). Estes microrganismos podem ocorrer associados à outras espécies, como 

patógenos de animais e plantas ou como espécies de vida livre. Sua nutrição é feita 

através de absorção, auxiliada pela liberação de enzimas, produzidas por eles e 

utilizadas na degradação dos nutrientes (AZEVEDO, 1997; ESPOSITO e AZEVEDO, 

2004; SCHMIT, 2007). Os fungos destacam-se pela produção de alimentos, enzimas, 

álcoois, ácidos orgânicos e produtos farmacêuticos, entre eles os medicamentos 

(CHAKRABORTY et al., 2010). 

No Reino Fungi estão inseridos três grupos distintos de fungos: 

filamentosos, leveduras e cogumelos, sendo os dois primeiros considerados 

microscópicos, constituindo um reino bastante rico e heterogêneo (ESPOSITO e 

AZEVEDO, 2004; ARCHER et al. 2008). Já as leveduras, mais empregadas em 

processos industriais, são utilizadas visando a obtenção de células propriamente 

ditas, componentes celulares e produtos do metabolismo (CORTEZ LOPES, 2015). 

Entre os organismos vivos, os fungos filamentosos são os principais 

produtores de bioativos microbianos com atividade biológica (42%), seguidos dos 

Streptomyces (32,1%) (BRAKHAGE e SCHROECKH, 2011). Tais bioativos são 

substâncias resultantes do metabolismo primário, geralmente produzidas como 

resposta às condições de estresse sofridas pelo microrganismo (NGUYEN et al., 

2012), geralmente durante a fase estacionária de crescimento microbiano, onde se 

inicia a escassez de nutriente (RUIZ et al., 2010). Como consequência, muitas 

substâncias com potencial antimicrobiano e inibidor do crescimento são produzidas 

nesta fase, onde ocorre disputa com organismos vizinhos em um ambiente pobre em 

nutrientes, a fim de matar ou atrasar o crescimento dos competidores ou até mesmo 

reduzir seu próprio metabolismo, diminuindo suas necessidades energéticas 

(O’BRIEN; WRIGHT, 2011). 
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Segundo O’Brien e Wright (2011), uma vez que estas novas moléculas vem 

sendo fonte cada vez mais frequente na descoberta de novas drogas, os esforções 

para purificação destes compostos têm sido maiores que a busca pela compreensão 

da sua real função no organismo produtor. 

Diversos fármacos encontrados no mercado atual foram obtidos a partir do 

metabolismo de fungos, como os antibióticos do grupo β-lactâmicos, como a 

penicilina, cefalosporina e griseofulvina (CHAKRABORTY et al., 2010), algumas 

drogas anti-cancerígenas como paclitaxel, vincristina, podofilotoxina (KHARWAR et 

al., 2011) e estatinas, que agem como antideslipidêmicos (BARREIRO; BOLZANI, 

2009). 

Pigmentos, por sua vez, parecem estar ligados a necessidade de proteção 

contra radiação UV (carotenoides e melanina), afugentar predadores com suas 

atividades antimicrobiana e citotóxica ou até mesmo atuar como co-fator em reações 

químicas (vitaminas) (JALMI et al, 2012). Todavia, estas moléculas também 

despertam grande interesse para aplicação como corantes naturais devido a 

variedade de cores obtidas por diferentes espécies de fungos em diversas condições 

ambientais e seu valor agregado (SCHUSTER e SCHMOLL, 2010). 

 

1.1.1. Fungos endofíticos como fonte de produtos naturais 

As plantas vêm desenvolvendo diversas adaptações evolutivas, muitas 

destas, graças às suas interações com microrganismos. Fungos endofíticos são 

microrganismos que colonizam inter ou intracelularmente órgãos vegetais, de forma 

assintomática, sem causar prejuízos ao hospedeiro (ZOU, 2001; STROBEL et al., 

2004; AZEVEDO e ARAUJO, 2007), em pelo menos uma das fases do seu ciclo de 

vida (PEIXOTO NETO et al., 2004).  

Após o primeiro relato de isolamento de fungos endofíticos, feito por 

Dreyfuss e Petrini (1984) em Aracae, Bromeliaceae e Orchdaceae, na Guiana 

Francesa, Brasil e Colômbia, várias outras plantas foram investigadas quanto a 

presença destes microrganismos, como palmeiras e arvores frutíferas (AZEVEDO et 

al., 2000). É comum a presença de fungos endofíticos em algas marinhas (MATHAN 

et al., 2013), musgos e samambaias (ZANG et al., 2015), coníferas (YOO et al., 2012) 



21 
 

 

e árvores superiores (PAZOUTOVÁ et al., 2012). Faeth et al. (2002) e Ryan et al. 

(2008) afirmaram ainda que a presença de endofíticos é comum a todos os vegetais, 

uma vez que todas as plantas já investigadas apresentaram ao menos um 

microrganismo associado. Sendo comum sua presença em diferentes tecidos como 

flores, sementes, raízes, folhas e tronco. 

As interações observadas entre plantas e microrganismos endofíticos ainda 

não são bem compreendidas, mas apresentam-se das seguintes formas: simbióticas, 

neutras e antagônicas. Baseado na relação evolucionária, taxonomia, planta 

hospedeira e funções ecológicas, os fungos endofíticos são classificados como 

clavissipitáceos ou endofíticos grass (C-endofíticos) ou não clavissipitáceos (NC-

endofíticos) de plantas avasculares, samambaias, coníferas e angiospermas 

(RODRIGUEZ et al., 2009). Atualmente, vem ocorrendo um aumento no interesse pelo 

estudo dos NC-endofíticos devido a sua diversidade de espécies, papel ecológico, 

potenciais aplicações e habilidade de alternar seu modo de vida entre endofítico e 

outros (VENOGUPALAN et al., 2015). 

Alguns autores sugerem que certos endofíticos atuam de forma indireta 

através da indução de mecanismos de defesa ou promovendo o crescimento da planta 

em uma tentativa de superar a apoptose induzida pela infecção (BERG e HALLMANN, 

2006), facilitando a germinação da semente (LEE et al., 2017) ou ainda, atuam de 

forma direta produzindo metabólitos capazes de atacar qualquer antagonista ou lisar 

células afetadas. Tais substâncias são muitas vezes enzimas como celulase e lignase, 

produzidas por fungos do gênero Xylaria e fitormônios como a giberelina, produzida 

por Fusarium moniliforme (STROBEL, 2003), conferindo uma defesa biológica contra 

fitopatógenos (LI et al., 2017), que prolongam a sobrevivência e competitividade da 

planta no ambiente, permitindo pleno desenvolvimento (SHI et al., 2016).  

Segundo Shi et al., (2016) devido às limitações das técnicas de isolamento 

atuais, um grande número de fungos endofíticos provavelmente ainda não tenham 

sido isolados, uma vez que estes microrganismos muitas vezes são incapazes de 

crescer em meio de cultura ou possuem crescimento muito lento, sofrendo inibição 

por seus competidores presentes in vitro. 

Um dos produtos de maior relevância na história dos produtos naturais, 

isolado inicialmente em uma árvore do Pacífico, Taxus brevifolha, foi a droga 
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anticancerígena Taxol (ALVIN et al., 2014), desencadeando uma série de estudos que 

apontaram diversas árvores do gênero como produtoras deste mesmo bioativo. 

Estudos posteriores acerca dos endofíticos hospedeiros desta planta, como o fungo 

Taxomyces adreanae, demonstraram que este microrganismo é capaz de produzir 

exatamente o mesmo composto que sua planta hospedeira (STIERLE et al., 1995). A 

transferência horizontal de genes entre planta e hospedeiro foi proposta durante muito 

tempo a fim de explicar a produção desta biomolécula. Recentemente, um estudo 

realizado por Heinig et al. (2013), demonstrou não haver qualquer sequência de genes 

com homologia significante para biossíntese de Taxol entre endofíticos e Taxos spp., 

demonstrando que tais características se desenvolveram de formas independentes. 

Embora os pesticidas químicos sejam usados com sucesso na agricultura, 

causam problemas em águas residuais e subterrâneas, resíduos em alimentos e 

aumenta a resistência na população de patógenos e pragas, sem contar seus efeitos 

em população “não alvo”. Assim, métodos e estratégias alternativas são objetos de 

estudo, como o controle biológico, que vem ganhando espaço por ser menos 

agressivo, eficiente e de menor custo de manutenção (AMORIM; REZENDE, 2011). 

Além dos fitopatógenos, por fungos filamentosos queratinofílicos, que 

utilizam a queratina como nutriente durante a infecção de pele, cabelos e unhas, 

causadores de micoses subcutâneas estão entre as infecções fúngicas mais comuns 

e difíceis de cura. Esses fungos são denominados dermatófitos que incluem os 

gêneros: Trichophyton sp e Microsporum sp. O tratamento é geralmente longo e 

oneroso, podendo ser combinados de drogas de uso tópico e oral na tentativa de 

aumentar a taxa de cura. As dermatofitoses são geralmente associadas a recidivas 

que se seguem à interrupção da terapia antifúngica que é muito tóxica ao indivíduo 

devido aos fortes efeitos colaterais. Desta forma, novos fármacos antimicóticos são 

alvo de grande importância (DEGREE, 2008). 

Com isso, novas atenções vêm sendo dadas à química e atividades dos 

metabólitos produzidos por este grupo de fungos e, também, para suas funções 

ecológicas (TAN et al., 2001). Os estudos dos endofíticos em plantas tropicais têm 

recebido ultimamente muita atenção, possivelmente pela diversidade, pelo excelente 

potencial de fonte de novos compostos biologicamente ativos e pelos benefícios que 

podem proporcionar às plantas (ZIMMERMAN et al., 2012). 
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1.2. Metabolismo secundário de fungos endofíticos 

             Metabólitos secundários são compostos extracelulares secretados no meio de 

cultura, durante o crescimento e diferenciação do organismo vivo e têm sido isolados 

e caracterizados principalmente para fins industriais (TAN et al., 2001). Muitos 

endofíticos possuem a capacidade de sintetizar vários metabolitos bioativos que 

podem ser usados direta ou indiretamente como agentes terapêuticos (KHARWAR et 

al, 2011; KUSARI e SPITELLER, 2012), dentre estas estão camptotecina, vincristina, 

vinblastina, huperzina, podofilotoxina, diosgenina e azadiractina, entre outras (ZHAO 

et al., 2011), como apresentado na tabela 1. 

           Os fungos filamentosos são conhecidos por biossintetizar uma excelente 

quantidade de metabolitos secundários, chegando a uma produção 73% que de outras 

espécies de microrganismos (DREYFUSS et al., 2001).  Hoje em dia, a gama de 

bioativos derivados de fungos se estende a antibióticos, imunossupressores, 

antidislipdêmicos, anticancerígenos, etc. (VERUGOPALAN, 2015) (Tabela 1).  

 

Tabela1: Exemplos de metabólitos secundários de alto valor isolados de endofíticos. 

Metabólito Bioatividade Cepa Referência 

Azadiractin A e B Pesticida natural Eupenicillium 

parvum 

Kusari et al. 

(2012b) 

Berberina Antibiótico; antidiabético; anti-

inflamatório; anticâncer  

S6 Gao et al. (2008) 

Camptotecina Anticâncer  Diversas cepas Zhao et al. (2010) 

Cytochalasins Anticâncer; antibiótico Rhinocladiella 

sp., 

Strobel and Daisy 

(2003) 

Digoxin glycoside Cardiotônico; diurético; antiepilético  Diversas cepas Kaul et al. (2012) 

Diosgenin precursor de progesterona; redutor 

do colesterol 

Cephalosporium 

sp. 

Zhao et al. (2010) 

Emodin Antidiabético; antiviral; 

anticancerígeno 

Paecilomyces 

sp. 

Zhao et al. (2010) 

Gentiopicrin Anti-malarial; fungicida; larvicida Thielavia 
subthermophila 
INFU/Hp/KF/34B 

Yin et al. (2009) 

Ginkgolide B Tratamento de doenças 

cardiovasculares; cerebrovasculares 

e enxaqueca 

Fusarium 

oxysporum 

SYP0056 

Cui et al. (2012) 
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Gimemagenin Antidiabético  Penicillium 

oxalicum 

Parthasarathy and 

Sathiyabama 

(2014) 

Huperzine A Tratamento de doenças 

neurodegenerativas 

Diversas cepas Zhao et al. (2010) 

Hypericin  Antidepressivo; anti-inflamatório; 

antimicrobiano; antiviral; antioxidante  

Thielavia 
subthermophila 
INFU/Hp/KF/34B 

Zhao et al. (2010) 

Kaempferol Antioxidante; anticancerígeno Fusarium 

chlamydosporum 

Chaturvedi et al. 

(2014) 

Lapachol Anticancerígeno Aspergillus niger 
Alternaria 

alternata 

Nirupama et al. 

(2011) 

Piperine Antidepressivo; anti-inflamatório; 

antimicrobiano; antiviral; antioxidante 

Periconia sp. Verma et al. (2011) 

Podophyllotoxin Anticancerígeno  Diversas cepas Zhao et al. (2010) 

Quercetin  

glycoside 

Anti-hipertensivo; anti-inflamatório; 

anticancerígeno; antioxidante 

Penicillium sp. 

Gh01 

Nair and 

Padmavathy (2014) 

Rhein Antitumoral; anti-inflamatorio; 

antimicrobiano; homeostático 

Fusarium solani 

R13 

You et al. (2013) 

Rohitukine Anti-inflamatório; imunomodulador; 

anticancerígeno 

Fusarium 

proliferatum  

Kumara et al. 

(2012) 

Sanguinarine Anticancerígeno  F. proliferatum 

BLH51 

Wang et al. (2014b) 

Sipeimine Expectorante  Fritillaria 

ussuriensis Fu7 

Yin and Chen 

(2008) 

Subglutinols A e B Imunossupressor  Fusarium 

subglutinans 

Lee et al. (1995) 

Taxol Anticancerígeno Diversas cepas Zhao et al. (2010); 
Strobel and Daisy 
(2003); 
Strobel et al. 

(2001); Strobel et 

al. (1999) 

Vincamine Vasodilatador; estimulante cerebral XM-J2 Yin and Sun (2011) 

Vincristine e 

Vinblastine 

Anticancerígeno  Diversas cepas Zhao et al. (2010) 

Fonte: Venugopalan et al., 2015 (modificado). 
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1.3. Compostos Fenólicos 

            Compostos fenólicos possuem uma, ou mais (polifenóis) hidroxilas ligadas a 

um anel benzênico (figura 1). Tal estrutura química determina sua capacidade de atuar 

como sequestrador de radicais livres.  

Figura 1- Fórmula molecular de diferentes compostos fenólicos. 

                  

            Apesar de possuírem grupo característico de álcool (-OH), esta classe possui 

propriedades especiais, sendo muito mais ácidos devido a presença de um anel 

benzênico que confere estabilidade aos produtos de oxidação dos fenóis. Por serem 

mais ácidos, as oxidações destas moléculas ocorrem mais rapidamente que de outros 

presentes no organismo, funcionando como antioxidante para estas outras moléculas 

e protegendo a integridade no organismo formador (SOARES et al., 2008)             Os 

polifenóis caracterizam-se por possuírem múltiplos anéis fenólicos em sua estrutura, 

estando divididos em classes de acordo com o número de anéis fenólicos e demais 

estruturas ligadas a este. Os dois principais grupos de polifenóis são os ácidos 

fenólicos e flavonoides, sendo os primeiros classificados em ácidos benzoicos e 

derivados e ácidos cinâmicos e derivados. Já os flavonoides encontram-se divididos 

nas subclasses flavonóis, flavanonas, isoflavonas, flavanois, isoflavonas e 

antocianinas (HOENSCH, 2015; JOHNSTON, 2015),apresentado na figura 2 

 Figura 2: Subclasses de flavonóides 
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Fonte: Molnár-Perl et al., 2005 (modificado). 

 

            Compostos fenólicos são normalmente metabólitos secundários de plantas, 

geralmente envolvidos na defesa contra organismos patogênicos e raios ultravioleta, 

(ARCHELA et al., 2013). Os ácidos fenólicos podem ser divididos em derivados de 

ácido hidroxibenzóico e hidroxicinâmico que conferem propriedades antioxidantes aos 

vegetais que os possuem. 

             Estes antioxidantes podem ser divididos em primários e secundários. 

Antioxidantes secundários atuam interrompendo a cadeia de reação radicalar, 

reagindo com radicais para formarem produtos termodinamicamente estáveis ou 

complexos mais estáveis que o radical livre precursor, retardando a etapa que precede 

a formação de radicais por diferentes mecanismos, como a complexação de metais, 

sequestro de oxigênio, decomposição de hidroperóxidos, absorção da radiação 

ultravioleta ou desativação do oxigênio singleto (JORGE, 2007). Já os polifenóis, 

possuem anéis benzênicos capazes de estabilizar produtos oxidativos formados, além 
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de serem bons complexantes de metais, o que os impede de agir como catalisadores 

de reações radicalares, atuando como antioxidantes primários. 

            Espécies reativas de oxigênio podem iniciar a peroxidação de lipídeos na 

membrana gerando acúmulo de peróxidos de lipídeos. Seus produtos, altamente 

reativos, reagem com substratos biológicos como proteínas, aminas e moléculas de 

DNA, podendo levar a doenças degenerativas (ARCHELA, 2013).  

1.3.1. Flavonóides  

            Flavonoides são compostos químicos hidrossolúveis, de baixo peso molecular 

que apresentam na sua formula 15 átomos de carbono, na forma C3-C6-C3, baseada 

no núcleo de dois anéis benzênicos, diferindo entre si pela sua estrutura química, 

como demonstrada na figura 4 (BERNARDES et al., 2010). Esses compostos podem 

ser encontrados nas folhas, frutos, sementes e flores e são amplamente distribuídos 

no reino vegetal. Nos alimentos, encontram-se geralmente na forma de O-glicosídeos, 

com uma molécula de açúcar (comumente glicose, galactose, ramnose e frutose) 

ligada na posição 3 ou 7 (DEMETRA, 2017). 

Figura 3: estrutura química básica dos flavonoides 

 

Fonte: Dornas et al., 2008. 

            Mais de oito mil substâncias pertencentes ao grupo dos flavonoides já foram 

identificadas até hoje (KOIRALA et al., 2016).  São pigmentos naturais importantes e 

nas plantas tem como função principal proteger estes organismos contra agentes 

oxidantes (LOPES et al. 2010) graças a capacidade de sequestrar radicais livres e 

quelar íons metálicos (VINAYAGAM, 2015). Tais moléculas estão relacionadas a uma 

ampla variedade de atividades biológicas como antioxidante, anti-inflamatória, 

antitumoral, antialérgica, antiviral, entre outras (PEREIRA, 2012; CHO et al., 2013). 
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            O interesse pelas atividades farmacológicas e bioquímicas dos flavonoides 

tem aumentado bastante, fato observado pela vasta literatura cientifica, onde se 

encontram diversas publicações que visam discutir e revelar a atividade biológica 

destas biomoléculas (CERQUEIRA, 2013). 

  

1.4. Corantes e Pigmentos fúngicos 

De acordo com o Electronic Code of Federal Regulations (2007) 

Corante é uma tinta, pigmento, ou outra substância feita por um 

processo de síntese, ou extraído, isolado, ou derivado de outro 

modo, com ou sem mudança intermediária ou final de 

identidade, de um vegetal, animal, mineral ou outra fonte e que, 

quando adicionado ou aplicado a um alimento, medicamento, ou 

cosmético ou ao corpo humano, é capaz (sozinho ou através de 

reação com outra substância) de conferir uma cor a estes. 

Colorantes são aditivos utilizados com a finalidade de atribuir cor. Eles 

podem ser classificados como pigmentos (insolúveis no meio aplicado) ou corantes 

(solúveis no meio aplicado), mas usualmente esses termos são empregados como 

sinônimos (MAPARI et al., 2010). 

Pigmentos naturais e corantes sintéticos tem sido usados, amplamente, 

nos diversos campos industriais, como têxtil, farmacêutica, alimentos e papel e 

celulose (MONTEIRO, 2016). Sendo este último grupo uma enorme fonte de poluição 

ambiental.  

Anteriormente ao uso de corantes sintéticos, após a Segunda Revolução 

Industrial, os pigmentos naturais representavam a única fonte de corantes, 

amplamente utilizados e comercializados, gerando riquezas em todo o mundo. Devido 

ao crescente apelo por um estilo de vida mais saudável e causador de menos 

impactos ao ambiente, é crescente o surgimento de pesquisas voltadas à produção 

de corantes naturais (GRIFONI et al., 2009). 

Plantas, animais (insetos) e microrganismos (bactérias e fungos) são as 

principais fontes de corantes naturais (MENDONÇA, 2011), que por sua vez possuem 

boa confiabilidade devido a inexistência de toxicidade e potencial carcinogênico, além 
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de serem caracterizados como biodegradáveis na natureza (VENIL; ZAKARIA; 

AHMAD, 2013; MONTEIRO, 2016). 

A obtenção de corantes de origem fúngica, por sua vez, é viável por seu 

alto rendimento, pois não depende de efeitos sazonais, como as plantas, e permite a 

produção em um pequeno espaço e em larga escala (MAPARI et al., 2009; VALDUGA 

et al., 2009; VELMURUGAN et al., 2010).  

Na indústria têxtil, a substituição de corantes sintéticos por outros de fonte 

não sintética também seria viável pela diminuição da toxicidade ambiental gerada, 

porquanto essas indústrias utilizam extensamente os corantes como matéria-prima, e 

por isso, geram uma grande quantidade de resíduos tóxicos (MIRJALIL et al., 2011; 

VELMURUGAN et al., 2010a). Isso ocorre pelo fato de que esses compostos, 

derivados do petróleo, são em sua maioria xenobióticos, ou seja, os microrganismos 

ambientais não contêm enzimas específicas para a degradação deste tipo de 

composto. Já os corantes naturais são biodegradados mais facilmente, o que evita o 

seu acúmulo na natureza (ALI, 2010; MIRJALIL et al., 2011). 

Sendo assim, pesquisas com fungos capazes de produzir corantes são 

importantes para suprir as crescentes necessidades industriais, que precisam 

adequar-se às exigências para a redução do uso de substâncias tóxicas 

(CHATTOPADHYAY et al., 2008; CHENGAIAH et al., 2010). 

                 Os pigmentos produzidos por fungos encontram-se divididos em dois 

grupos principais: carotenoides e policetídeos (MAPARI et al., 2010). Entre os 

policetídeos estão as quininoas, flavonoides, melaninas, azafilonas (MAPARI et al., 

2005; MAPARI et al., 2010; JALMI et al., 2012), em sua maioria policetídeos 

aromáticos poliidroxilados (PASTRE et al., 2007). Geralmente, são formados pela 

condensação de unidades acetil CoA e malonil CoA, moduladas pelas enzimas 

policetídeo sintases, que elongam as cadeias dessas moléculas e são responsáveis 

pela grande diversidade de estruturas formadas (RENHE et al., 2006; CELESTINO, 

2013). 

Já os carotenoides, grupo com mais de 600 estruturas distintas (VALDUG 

et al., 2009), são sintetizados através da via de biossíntese dos terpenoides e 

consistem de sucessivas unidades de isopreno, unidas de maneira que os dois grupos 

metílicos centrais ficam separados por três carbonos, além da possível presença de 
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estruturas cíclicas (JULSING et al., 2006). As enzimas que participam ativamente da 

síntese destas estruturas, utilizam metabolitos primários e moléculas simples do meio 

na construção de outras substancias, em geral de baixo peso molecular (RUIZ et al., 

2010). 

Segundo Ruiz et al. (2010), além da regulação genética estas enzimas 

sofrem influência das variações do meio. Sendo assim, alterações de temperatura, pH 

ou a presença de determinado nutriente, é capaz de direcionar rotas metabólicas para 

produção de diferentes compostos por um mesmo microrganismo (FURTADO et al., 

2005) 

Diferentemente de plantas e algas, os fungos representam um meio 

biotecnológico mais interessante de produção de pigmentos, uma vez que podem ser 

cultivados por técnicas já existentes (WISSGOTT e BORTLIK, 1996) apresentando 

ainda, rápida taxa de crescimento e viabilidade de desenvolvimento de bioprocessos. 

Como o desenvolvimento de vegetais superiores e animais são mais lentos 

que o de microrganismos e, estes últimos se destacam pela potencial produtividade 

para processos industriais, uma vez que sobrepõem problemáticas como alto custo 

de produção e fonte reduzida de material (BABITHA, 2009; VENIL et al., 2013). 

Diversos estudos demonstram a capacidade de fungos produzirem 

antocianinas, licopeno, carotenoides e outros pigmentos seguros e com alto potencial 

antioxidante (Li et al., 2017). Pigmentos solúveis produzidos por fungos exibem uma 

ampla faixa de colocação quando comparados a pigmentos carotenoides (MAPARI et 

al., 2005), como pode ser observado na tabela 2. 

Tabela 2: Pigmentos não-carotenoides produzidos por fungos promissores para indústria de alimentos. 

Fonte Pigmento Cor Comentários 
Monascus spp. Monascorubrina 

Rubropunctatina 
Monascina 
Ankaflavina 

Monascusonas 

Laranja 
Laranja 
Amarelo 
Amarelo 
Amarelo 

Pigmento muito 
conhecido no Oriente, 
autorizado no Japão, 
estável ao calor e pH, 

forma pigmentos 
solúveis reagindo com 
aminoácidos no meio 

Epicoccum 

nigrum 

Flavipina 
Orevactaena 

Desconhecido 

Amarelo 
Laranja 
Amarelo 

Solúvel em água, 
antioxidante, alto poder 
de coloração, estimula a 
produção de astaxantina 

em fungos 
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Paecilomyces 
Sinclairii 

Desconhecido Vermelho em pH 
3- 

4, violeta em pH 
5-9 

e rosa em pH 10-

12 

Estável à luz, alta 
produção em cultivo 

submerso, caracterização 
química necessária 

Penicillium 

herquei 

Atrovenetina Amarelo Antioxidante 

Roesleria 
hypogea e 
Penicillium 

atrovenetum 

Herqueinona 
Norherqueinona 

Outros 

Vermelho 
Vermelho 

Verde azulado 

 

Penicillium 
oxalicum 

var. armeniaca 

Arpink RedTM Vermelho escuro Estável ao pH e calor, 
patenteado em mais de 

120 países 

Penicillium 
purpurogenum 

Purpurogenona 
Mitorubrina 
Miturubrinol 

Amarelo-laranja 
Amarelo 
Laranja a 

vermelho 

Pigmento extracelular 
dependente do meio 

Penicillium 
Persicinum 

Desconhecido Rosa 

avermelhado 

Grande quantidade de 
pigmento exógeno, ainda 

não caracterizado 

Penicillium fagi Desconhecido Azul esverdeado Presente no micélio, não 

caracterizado 

Fonte: Adaptado, MAPARI et al., 2005. 

            Uma série de pigmentos naturais, além de conferir cor, podem trazer 

benefícios à saúde, podendo auxiliar no tratamento de doenças (MONTEIRO, 2016), 

entre eles destacam-se o carmim cúrcuma e curcumina, clorofilas, betalaínas e 

pigmentos Monascus (VOLP, RENHE e STRINGUETA, 2009). 
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2. JUSTIFICATIVA 

Microrganismos, no geral, possuem diversas aplicações biotecnológicas 

citadas na literatura, porém, fungos e bactérias compõem grupos ainda pouco 

estudados no que diz respeito às aplicações dos seus produtos do metabolismo 

secundário. Fungos endofíticos são, particularmente, uma fonte ainda pouco 

explorada de novas substâncias com potencial biotecnológico, capazes de serem 

aplicadas nas mais diversas áreas da indústria, medicina, agropecuária, têxtil, química 

e alimentícia.  

Cerca de um quarto de todos os produtos naturais, isolados até o momento, 

são originários de fungos, percebe-se que estes são uma fonte estratégica para a 

descoberta de novas moléculas com as mais diversas funcionalidades, uma vez que 

se assume a produção destas biomoléculas pelos microrganismos para sua própria 

manutenção. 

O apelo cada vez maior por substâncias de origem natural, com maior valor 

agregado e causadores de menores danos ao meio ambiente, torna a prospecção por 

estas biomoléculas de fundamental importância para a biotecnologia destinada à 

indústria, em destaque a alimentícia e farmacêutica. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. Objetivo Geral 

Avaliar a presença de pigmentos naturais e compostos bioativos de fungos 

endofíticos associados à Manilkara salzmanii (A. DC.) H. J. Lam e realizar 

caracterização físico-química destes metabólitos. 

 

3.2. Objetivos Específicos 

 

• Bioprospectar fungos endofíticos provenientes de diferentes tecidos (caule e folha) 

de Manilkara salzmannii, isolando os possíveis produtores de metabolitos 

secundários de interesse biotecnológico;  

 

• Extrair e identificar biomoléculas produzidas em escala laboratorial, provenientes 

do metabolismo secundário dos microrganismos isolados;  

 

• Avaliar a presença de pigmentos naturais e biomoléculas dos extratos dos isolados 

fúngicos; 

 

• Realizar bioensaios antimicrobianos com os compostos isolados; 

 

• Realizar a identificação molecular dos fungos de interesse. 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1. Coleta do espécime botânico   

O conhecimento da comunidade endofítica de um vegetal tem início com o 

isolamento seguido da caracterização destes microrganismos. Para tanto, tecidos 

sadios (folhas e caules) da espécie Manilkara salzmannii (A. DC.) H. J. Lam foram 

coletados na área de restinga do Parque das Dunas (UNIDUNAS), Salvador-BA 

(figura 4) e acondicionados em envelopes de papel para preparo da exsicata 

destinada a identificação de microrganismos de interesse. 

Figura 4- Área de restinga do Parque das Dunas (UNIDUNAS), Salvador-Ba 

 

Fonte – Próprio autor. 

 

            Os tecidos com aparência sadia coletados foram encaminhados ao laboratório 

de Biotecnologia Industrial – UFBA os quais foram lavados cuidadosamente com água 

corrente até 3h após a coleta, posteriormente com água destilada esterilizada a fim 

de remover o excesso de resíduos sólidos. 

 

4.1.1. Isolamento dos Microrganismos 

O material coletado foi submetido ao processo descrito por Petrini et al., 

(1992) para a obtenção dos fungos endofíticos. A desinfecção ocorreu em fluxo 

laminar por meio de banhos sucessivos de álcool 70%, por 2 minutos, solução de 

hipoclorito de sódio, por 3 minutos, álcool 70%, por 30 segundos e, por fim, o material 

foi lavada por três vezes em água destilada para retirada do excesso de álcool (Figura 
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5.2). Os controles foram efetuados com a inoculação de 100µL da última água de 

lavagem em meio de cultura Agar Sabouraud Dextrose, espalhados com auxílio de 

uma alça de Drigalsky e encubados por 48h à 30°C. 

 

Figura 5 - Esquematização do procedimento de desinfecção de amostras: (a) e (c) álcool 70% INPM; 

(b) hipoclorito de sódio 3%; (d), (e) e (f) água destilada; (g) placa de Petri contendo meio BDA. Fonte: 

próprio autor 

 

Fonte – próprio autor. 

 

Após a desinfestação da superfície das amostras, foram retirados discos 

foliares (5 mm) e fragmentos do caule (5 mm), transferidos para placas de Petri 

contendo o meio Batata Dextrose Ágar (BDA), posteriormente incubados à 25ºC, por 

até 20 dias. Para cada tecido utilizado foram preparadas 10 placas de isolamento. A 

avaliação do crescimento das colônias foi realizada a partir do terceiro dia, em 

intervalos de dois a cinco dias, seguindo de repicagem para obtenção de colônias 

puras destinadas à identificação macroscópica e microscópicas das estruturas de 

reprodução e avaliação de suas características, a fim de auxiliar na identificação das 

espécies estudadas (KERN e BLEVENS, 1999).  

 

4.1.2. Microcultivo dos Endofíticos Isolados 

           Seguindo a metodologia de Kern e Blevens (1999) foi realizada a Técnica do 

Microcultivo em lâmina. Para cada colônia de fungo isolada, duas placas de 

microcultivo foram preparadas. Foi colocado sobre uma lâmina esterilizada sobre um 

pequeno bastão de vidro recurvado, contida em uma placa de Petri estéril, forrada 

com papel de filtro, um fragmento em cubo de Agar Sabouraud Dextrose e também 

um em Agar Batata Dextrose. O fungo foi inoculado nos quatro cantos do cubo de 

ágar nos diferentes meios e as lâminas foram recobertas com lamínulas esterilizadas. 
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O papel de filtro foi umidificado com 0,5mL de água destilada estéril, fazendo uma 

câmara úmida no fundo da placa, evitando-se o ressecamento do meio de cultura 

durante o crescimento do microrganismo (figura 6). A placa foi tampada e incubada à 

30°C por 7 a 10 dias, até a observação do desenvolvimento de crescimento com ou 

sem pigmentação. Após este período a lamínula foi retirada cuidadosamente com 

auxílio de uma pinça. O cubo de ágar foi desprezado e, em seu lugar, pingou-se uma 

gota de corante lactofenol-azul-algodão e uma lamínula foi colocada, para 

visualização das estruturas. Nesta etapa foram observados por microscopia eletrônica 

a colônia, micélio, estruturas de esporulação, forma dos esporos e coloração. Com 

base na morfologia da cepa e seguindo o Manual de Identificação de Fungos, a 

identificação inicial do microrganismo pôde ser executada.  

Figura 6: Esquema de Microcultivo de fungos filamentosos 

 

4.2. Ensaio de antagonismo 

          A cultura pareada em disco de Agar foi utilizada como método de rastreamento 

de atividade fungistática e fungicida, pois permite medir o crescimento micelial bem 

como detectar interações de antagonismo, competição, parasitismo e predação. O 

Método da cultura pareada é largamente utilizado em estudos de antagonismo in vitro 

e altamente eficiente na prospecção de microrganismos produtores de biomoléculas 

que possam ser utilizadas visando o controle de fitopatógenos (ROCHA, 2009). 

          Após a identificação do microrganismo de interesse para prosseguimento deste 

trabalho (fungo isolado C2C3), foram pesquisados fungos fitopatógenos, de culturas 

de interesse na Bahia e patógenos humanos e de animais, destinados aos testes de 

antagonismo. As cepas ATCC selecionadas foram concedidas pela Fundação 
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Osvaldo Cruz, do Rio de Janeiro, sendo elas: Alternaria alternata (ATCC 46582), 

Aspergilus flavus (ATCC 16883, CBS 100927, CBS 569.65), Aspergilus níger (ATCC 

1004, CBS 104.57), Fusarium oxysporum (ATCC 48112), Fusarium solanni (ATCC 

36031), Microsporum gypseum (ATCC 14683), Rhizopus microsporus (IPEC 13/02), 

Trichophyton mentagrophytes (ATCC 9533, Emmons 6402) e Trichophyton rubrum 

(ATCC 28189). A descrição das cepas está em anexo. 

          O teste de antagonismo realizado consistiu na divisão da Placa de Petri ao meio 

com auxílio de uma caneta marcadora, de modo a se obter dois lados opostos de 

mesmo tamanho destinados a receber, cada um, um disco de 5mm de micélio do 

patógeno e outro do isolado endofítico C2C3. Como controle, foram utilizadas outras 

duas placas de mesma divisão que receberam em lados correspondentes, discos de 

5mm de micélio dos mesmos microrganismos utilizados a fim de observar o 

comportamento de crescimento, como encontra-se esquematizado na figura 7. Os 

testes foram realizados em triplicata. 

 

 Figura 7: Esquematização do teste de confronto entre colônias. 

 

Fonte: Próprio autor. 

4.3. Cultivo em Pequena Escala e Obtenção dos Extratos 
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           Após a identificação do potencial fungistático apresentado pelo fungo 

selecionado para este trabalho, foi realizado cultivo líquido em pequena escala para 

obtenção do extrato fúngico contendo o pigmento e demais metabólitos. 

          A cepa C2C3 foi cultivada em meio BDA à 30°C por sete a dez dias. Foram 

realizados repiques em placas de Petri contendo meio BDA. Após este período, foram 

retirados sete discos de micélio (5 mm) para cultivo em erlemmeyer contendo 250mL 

de caldo Sabouraud, por quatorze dias à 30°C, auge da pigmentação, observado 

anteriormente. Os micélios foram separados do meio de cultivo por filtração em 

membrana CHROMAFIL® O-20 (0,22 µm) e, então, destinados a preservação do 

fungo. O extrato contendo o pigmento e demais metabólitos foi acondicionado ao 

abrigo da luz e estocado a 2°C (geladeira) para análises futuras e uma parcela 

destinada a confecção estoque. 

 

4.4. Bioensaio fungicida 

         O extrato obtido do fungo C2C3, que apresentou antagonismo aos fitopatógenos 

no ensaio de cultura pareada, em triplicata, foi também testado quanto ao seu 

potencial fungicida segundo a metodologia desenvolvida por Abiala (2010). 

          Um disco (5mm de diâmetro) de micélio do fitopatógeno foi inoculado em tubo 

contendo 10 mL de água destilada estéril e submetido ao vórtex por três minutos. Em 

seguida, 100 µL da suspensão de fragmentos de micélio foram inoculados em tubos 

com 9,9 mL de 50 % de extrato, 20% de extrato, 10% de extrato, 5% de extrato e 

100% água destilada estéril (testemunha), respectivamente. Os tubos foram 

incubados a 30ºC por 1 hora. Em seguida, 500 µL de cada teste foram espalhados em 

placas de Petri contendo Meio ASD e incubados a 30ºC, por três dias. No terceiro dia 

foi feita a contagem de colônias em crescimento para cálculo do indicie de inibição, 

ou crescimento significativo, de acordo com a seguinte fórmula: 

 

𝑴𝑮 =
𝐖𝐆− 𝐓𝐆

𝐓𝐆
 

Onde WG corresponde ao crescimento no controle ou testemunha, TG corresponde 

ao crescimento no teste e MG corresponde ao crescimento significativo, onde: 
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• MG = 1: Não houve crescimento micelial na placa teste; 100% dos fragmentos 

de micélio viáveis, em 100 µL de suspensão micelial foram inibidos em até três dias;  

• MG < 0,5: 50% dos fragmentos viáveis, presentes em 100 µL de suspensão 

micelial foram inibidos em até três dias;  

• MG = 0: O crescimento no tratamento foi idêntico ao crescimento na 

testemunha; O efeito do tratamento foi nulo;  

• MG < 0: Houve crescimento maior na placa teste do que na testemunha O 

extrato na concentração em questão potencializou o crescimento dos fragmentos de 

micélio. 

 

4.5. Preservação dos isolados e extrato fúngico 

          O microrganismo selecionado para este trabalho e seu extrato foram destinados 

a formação de uma coleção de culturas e estoque de extratos, respectivamente. 

Amostras do fungo de 2g foram pesadas, acondicionadas em criotubos de 4,5mL, 

posteriormente liofilizadas. O extrato produzido foi armazenado em porções de 3 e 

7mL em tubos de vidro e posterirormente liofilizados para formação do estoque. 

 

4.6. Ensaios físico-químicos do extrato 

4.6.1. Cromatografia em Camada Delgada 

         A cromatografia em papel é uma técnica de separação por partição líquido-

líquido. Como a fase estacionária é um líquido, o processo de separação ocorre por 

partição, baseado nas diferentes solubilidades dos componentes da amostra na fase 

estacionária.  

A fim de avaliar a polaridade apresentada pelos componentes do extrato fúngico, 

foram testados diferentes solventes em grau de polaridade crescente (Hexano < 

ciclohexano < Benzeno < Diclorometano < Clorofórmio < Éter Etílico < Acetato de Etila 

< Acetona < Etanol < Etanol 70% < Água), como fase móvel.  

Uma pequena amostra do extrato filtrado foi depositada sobre a placa cromatográfica 

com o auxílio de um capilar de vidro e, o local de início na corrida marcado com lápis, 

de acordo com a figura 8. 

 

Figura 8: Cromatografia em Camada Delgada com amostras do extrato metabólico fúngico. 
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Fonte: próprio autor. 

 

4.6.2. Compostos Fenólicos 

           O teor de fenólicos totais foi determinado usando o reagente de Folin 

Ciocalteau (SINGLETON & ROSSI, 1965; SINGLETON et al., 1999). Foi preparada a 

reação contendo uma alíquota de 0,5mL do extrato (dissolvidos em etanol, a fim de 

se obter uma concentração de 200μg/mL), 2,5mL de solução aquosa de Folin-

Ciocalteau 10% e 2,0ml de carbonato de sódio 7,5%. A mistura foi mantida em banho-

maria a 50°C durante 5 minutos e então, realizada a leitura em espectrofotômetro 

LAMBDA 25 UV/Vis Systems (PerkinElmer USA), a uma absorbância de 765nm.  

          A quantidade de compostos fenólicos totais é expressa como equivalentes de 

ácido gálico [g de ácido gálico (GAE) em 100g de amostra] através da construção de 

uma curva analítica utilizando soluções conhecidas do padrão ácido gálico nas 

mesmas condições (λ = 765nm).  

          Para isto, foram utilizados dois extratos fúngicos preparados em tempos 

diferentes de dois anos, um ano (denominados extrato velho e extrato novo, 

respectivamente), a fim de se avaliar a presença de tais compostos, bem como sua 

variação ao longo do tempo. Os extratos foram secos em estufa à 25°C a fim de que 

não se percam compostos voláteis. O experimento foi realizado em triplicata. 
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4.6.3. Flavonoides 

         A determinação do teor de flavonoides foi realizada através de leitura em 

espectrofotômetro (LAMBDA 25 UV/Vis Systems - PerkinElmer USA) a 415nm, 

utilizando-se cloreto de alumínio 2% em metanol (MARCUCCI et al., 2001), numa 

solução 1:1 do extrato fúngico e cloreto de alumínio. O mesmo procedimento foi 

realizado utilizando soluções conhecidas do padrão quercetina para a elaboração de 

uma curva padrão e, a quantidade de flavonoides totais será expressa como 

equivalentes de quercetina (g de quercetina (GQ) em 100g do extrato). Os testes 

foram realizados em triplicata com amostras de dois anos, um ano e uma semana do 

extrato fúngico evaporado em estufa à 25°C. 

 

4.6.4.  Determinação da Atividade Antioxidante in vitro (DPPH) 

         O método baseia-se na redução do radical livre estável de nitrogênio DPPH (2,2-

difenil-1-picrilidrazil). Esta molécula é caracterizada como um radical livre estável em 

virtude do elétron desemparelhado da molécula.  Pela ação de um antioxidante (AH) 

ou uma espécie radicalar, o DPPH que possui cor púrpura é reduzido formando difenil-

picril-hidrazina, de coloração amarela (entre 515-520nm), com consequente 

desaparecimento da absorção, podendo a mesma ser monitorada pelo decréscimo da 

absorbância. 

A atividade antioxidante in vitro da amostra foi avaliada utilizando o reativo 2,2-

diphenil-1-picrilhidrazil (BRAND-WILLIAM et al., 1995; MOLYNEUX, 2004). Foram 

preparadas 5 diluições dos extratos, em triplicata. Uma alíquota de 1mL de cada 

diluição do extrato foi transferida para tubos de ensaio com 3,0 mL da solução 

etanólica do radical DPPH (0,004%). Após 30min de incubação, no escuro e à 

temperatura ambiente, a redução do radical livre DPPH foi mensurada pela leitura da 

absorbância em 517nm (Espectrofotômetro LAMBDA 25 UV/Vis Systems - 

PerkinElmer USA). O mesmo procedimento foi adotado com etanol no lugar da 

amostra, sendo considerado como branco.  

A capacidade de eliminar o radical DPPH (% de atividade antioxidante) foi calculada 

utilizando-se a seguinte equação:  

 

Fórmula 3: 𝐴𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑎𝑛𝑡𝑖𝑜𝑥𝑖𝑑𝑎𝑛𝑡𝑒 (%)=[(𝐴 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑒 - 𝐴 𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎)/ 𝐴 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑒 ] x 100 
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4.6.5. HPLC - High-performance liquid chromatography (HPLC) qualitative 

 

            Para a determinação do perfil de compostos fenólicos no extrato metabólico, 

foi realizada análise em HPLC (High-performance liquid chromatography), marca 

Shimadzu com detetor de fluorescência, diretamente do extrato produzido, sem 

tratamento prévio. Através desta técnica foi possível separar as moléculas com base 

nas suas diferenças de hidrofobicidade. Amostras do extrato foram rotaevaporadas e 

fracionadas em hexano, metanol e etanol. As leituras foram realizadas em 320, 360 e 

520nm. Os padrões de compostos fenólicos utilizados foram todos da Sigma ®.  
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1. Isolamento dos Microrganismos Endofíticos 

Após encubação, houve crescimento de 17 isolados fúngicos associados à Manilkara 

salzmannii (como pode ser observado na tabela 3), sendo duas leveduras, sete 

candidatos a Lophiostoma sp, um a Penicillium sp, um a Sclerotina sp e três a 

Aspergilus sp, de acordo com a caracterização macro e micromorfológica. Destes 

isolados, quatro não foram identificados devido à ausência de esporulação em câmara 

úmida. 

Tabela 3: Isolados fúngicos da Manilkara salszmannii, de acordo com o tecido vegetal, coleta e período 
de incubação. 

ISOLADO GÊNERO ORIGEM INCUBAÇÃO ISOLAMENTO 

C1C5 Aspergilus sp Caule 24 horas 22/07/16 

C1C6 Aspergilus sp Caule 24 horas 22/07/16 

C2C1 Aspergilus sp Caule 24 horas 22/07/16 

C1C4 Não identificado 

(Levedura) 

Caule 24 horas 22/07/16 

C1C7 Não identificado 

(Levedura) 

Caule 24 horas 22/07/16 

C1F1 Não identificado 

(Filamentoso) 

Folha 48 horas 22/07/16 

C1C2 Penicillium sp Caule 48 horas 22/07/16 

C1C8 Lophiostoma sp Caule 48 horas 22/07/16 

C1C9 Lophiostoma sp Caule 48 horas 22/07/16 

C2C2 Lophiostoma sp Caule 48 horas 22/07/16 

C1C1 Sclerotina sp Caule 1 semana 22/07/16 

C1C3 Lophiostoma sp Caule 1 semana 22/07/16 

C2C3 Lophiostoma sp Caule 2 semanas 22/07/16 

C2C4 Lophiostoma sp Caule 2 semanas 22/07/16 

C2F1 Não identificado 

(Filamentoso) 

Folha 4 semanas 22/07/16 

C2F2 Não identificado 

(Filamentoso) 

Folha 4 semanas 22/07/16 

C1F2 Lophiostoma sp Folha 12 semanas 22/07/16 
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             Segundo Tan e Zou, (2001), cada planta é hospedeira de ao menos um 

microrganismo endofítico. Entretanto, apenas uma pequena parcela destas plantas 

tem sido estudada em relação à sua microbiota endofítica. Consequentemente, a 

oportunidade de encontrar um novo e benéfico endófito entre a imensa diversidade 

vegetal existente é considerável. Atualmente, vários grupos de investigação se 

motivaram a estudar e elucidar o real papel destes microrganismos no hospedeiro e 

com vistas em produtos bioativos bem como processos biotecnológicos. 

            Não foi observado na literatura um estudo aprofundado a respeito dos 

endofíticos de Manilkara salzmannii. Contudo, em dois trabalhos realizados por este 

grupo foi demonstrada a predominância de fungos do gênero Lophiostoma sp. A 

observação indireta de culturas puras obtidas de colônias fúngicas crescidas em meio 

de cultivo a partir de tecido vegetal desinfestado superficialmente consiste na principal 

forma de detecção de fungos endofíticos (SIEGAL et al., 1987). Segundo Petrini et al. 

(1992), a composição de fungos associada a uma mesma espécie vegetal não se 

altera muito quando as amostragens são realizadas em locais de coleta distantes. 

Entretanto, a frequência relativa das espécies de fungos, pode variar bastante de 

acordo com o índice pluviométrico do local, o método de isolamento dos endofíticos a 

partir do hospedeiro e a idade dos órgãos vegetais utilizados. Neste trabalho, o 

número de isolados fúngicos foi baixo, corroborando com um trabalho anterior, que 

isolou poucos (21) fungos. Os isolados foram agrupados em seis gêneros, com o 

predomínio de espécies do gênero Lophiostoma sp. Os resultados obtidos na fase de 

isolamento são consoantes ao trabalho de mestrado de Sousa (2013), não só 

evidenciando a colonização de tecidos vegetais em plantas da espécie Manilkara 

salzmannii por fungos do gênero Lophiostoma, mas também a eficiência da 

metodologia utilizada para cultivo, isolamento e caracterização de fungos endofíticos. 

Os fungos deste gênero foram isolados tanto da folha quanto do caule e o tempo de 

crescimento no primo isolamento apresentou grande variação, tendo sido observado 

em 48 h, uma semana, duas semanas, um mês e três meses. O longo intervalo de 

tempo de incubação in vitro pode ser um reflexo do grau de adaptação deste endofítico 

ao tecido vegetal e a provável presença de espécies diferentes deste gênero. Foi 

possível determinar o gênero de treze isolados fúngicos filamentosos, dos 17 isolados 

a partir da indução de esporulação pela técnica de micro cultivo em câmara úmida e 

observação de hifas, ascocarpos, ascos, ascósporos, conidiosporos e fusão de hifas. 
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Se faz necessário o uso de técnicas de biologia molecular para identificar os isolados 

que não esporularam no micro cultivo de câmara úmida e as leveduras, também para 

confirmar a identificação dos demais. 

            A partir desta etapa, o fungo C2C3 (figura 9) foi selecionado para dar 

continuidade aos experimentos devido a sua capacidade de produzir pigmentos 

vermelhos, após 5 dias de cultivo, foco deste trabalho. 

Figura 9: (a) Hifas e (b) ascósporos do isolado C2C3, observados, em lâmina de micro cultivo, em 
microscópio óptico. Aumento de 100x. 

 

Fonte: próprio autor. 

 

 

Figura 10: Fungo C2C3 em placa contendo meio ASD. Em “A” uma placa com 3 dias , em “B” uma 
placa com 5 dias e em “C” o primo isolamento do fragmento da folha. 
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Fonte: próprio autor. 

 

            Nesta etapa do trabalho foi possível observar a degradação do pigmento 

quando na presença do fungo após, aproximadamente, duas semanas de cultivo, 

sugerindo um caráter potencialmente biodegradável e/ou fungicida de seus 

constituintes, como pode ser observado na figura 11. 

 

Figura 11: Fungo C2C3 após 2 semanas de cultivo 

 

Fonte: próprio autor. 

 

 

C 
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5.2. Cultivo em Pequena Escala e Obtenção dos Extratos 

            A partir dos discos de micélio transferidos do meio ASD sólido (figura 12) para 

o meio ASD líquido, foi possível obter uma grande quantidade de micélio e extrato 

fúngico, após 2 semanas de cultivo (figura 13), contendo o pigmento vermelho e 

metabólitos (figura 14) utilizados em todas as outras etapas deste trabalho. Os 

extratos, após filtragem para separação do micélio, não apresentaram degradação do 

pigmento, mesmo após dois anos de sua obtenção, evidenciando sua potencial ação 

fungicida quando excretado no meio de cultivo. 

 

Figura 12: Placa contendo meio ASD e fungo C2C3. 

 

Fonte: próprio autor. 

Figura 13: fungo inoculado em meio Sabouraud líquido em três etapas de crescimento 

Fonte: próprio autor. 
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Figura 14: Fungo C2C3 após 14 dias de cultivo, produzindo pigmento. 

Fonte: próprio autor. 

 

5.3. Bioensaios 

5.3.1. Ensaios de antagonismo 

            Após a realização do ensaio de antagonismo pode-se observar que o fungo 

C2C3 apresentou atividade inibidora frente a todos os patógenos testados, como pode 

ser observado na figura 15, corroborando com seu potencial fungicida. 

               Embora os pesticidas químicos sejam usados com sucesso na agricultura, 

causam problemas em águas residuais e subterrâneas, resíduos em alimentos e 

aumentam a resistência na população de patógenos e pragas, sem contar seus efeitos 

em população não alvo. Assim, métodos e estratégias alternativas são objetos de 

estudo, como o controle biológico, que vem ganhando espaço por ser menos 

agressivo, eficiente e de menor custo de manutenção (AMORIM; REZENDE, 2011). 

              Além dos fitopatógenos, as micoses cutâneas estão entre as infecções 

fúngicas mais comuns e difíceis de curar, sendo principalmente causadas por fungos 

filamentosos queratinofílicos, que utilizam a queratina como nutriente durante a 

infecção de pele, cabelos e unhas. Esses fungos são denominados dermatófitos que 

incluem os gêneros: Trichophyton sp e Microsporum sp. O tratamento é geralmente 

longo e oneroso, podendo ser combinados de drogas de uso tópico e oral na tentativa 

de aumentar a taxa de cura. As dermatofitoses são geralmente associadas a recidivas 

que se seguem à interrupção da terapia antifúngica que é muito tóxica ao indivíduo 
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devido aos fortes efeitos colaterais. Desta forma, novos fármacos antimicóticos são 

alvo de grande importância (DEGREE, 2008). 

 

Figura 15: Ensaio de antagonismo demonstrando frente e verso das placas de confronto direto entre o 
C2C3 e o patógeno. (a) C2C3 e R. microsporum; (b) C2C3 e T. rubrum; (c) C2C3 e A. niger; (d) C2C3 
e F. solanni; (e) C2C3 e A. alternata; (f) C2C3 e A. flavus; (g) C2C3 e M. gypsium; (h) C2C3 e F. 
oxysporum. 

 

 

Fonte: próprio autor. 

 

              Os microrganismos endofíticos habitam um nicho ecológico semelhante 

aquele ocupado por fitopatógenos, podendo assim controlá-los por meio de 

competição por nutrientes, produção de substâncias antagônicas, parasitando o 

patógeno ou mesmo induzindo a planta a desenvolver resistência (JALGAONWALA; 

MOHITE; MAHAJAN, 2011).  A produção de compostos, como os antibióticos, sugere 

que os endófitos podem controlar doenças de plantas. O estudo de substâncias 

produzidas pelos endófitos e seu papel de antagonismo são importantes não só pelo 
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seu papel ecológico e relações interespecíficas, mas também para viabilizar a 

aplicação destes microrganismos no controle biológico de patógenos ou mesmo no 

isolamento de compostos biotecnológicos. 

              Para avaliar a atividade antagônica dos isolados fúngicos, foi empregada o 

teste de paridade in vitro, ou cultura pareada. O método da cultura pareada em disco 

de ágar é o mais largamente utilizado em estudos de antagonismo in vitro, existindo 

inúmeros relatos de sucesso na seleção de microrganismos, visando ao controle 

biológico de fitopatógenos (MARTINS-CORDER; MELO, 1998). É um método que 

permite mensurar o crescimento micelial, bem como os tipos de interação, como 

hiperparasitismo, formação de clamidósporos, dentre outros. 

              Foram avaliadas atividades antagonistas contra fungos fitopatógenos e 

causadores de micoses em homens e animais também. Os ensaios foram realizados 

com cepas ATCC, cedidas pela Fundação Oswaldo Cruz do Rio de Janeiro, cujas 

descrições estão no anexo 1. A escolha dos fitopatógenos foi baseada na prevalência 

destes em alguns dos principais cultivares do Estado da Bahia (algodão, maracujá, 

banana, mandioca) e que são, portanto, desfavoráveis à agricultura e economia. 

Dentre os resultados, o mais expressivo tem relação com o isolado C2C3, 

Lophiostoma sp, que apresentou atividade antagonista frente a todos os patógenos 

fúngicos testados, como os fitopatógenos: Alternaria alternata (ATCC 46582), 

Aspergilus níger (ATCC 1004, CBS 104.57), Rhizopus microsporus (IPEC 13/02), 

Fusarium oxysporum (ATCC 48112) e Fusarium solanni (ATCC 36031); patógeno 

vegetais e humano: Aspergilus flavus (ATCC 16883, CBS 100927, CBS 569.65); e 

patógenos humanos: Microsporum gypseum (ATCC 14683), Trichophyton 

mentagrophytes (ATCC 9533, Emmons 6402) e Trichophyton rubrum (ATCC 28189). 

            Estes resultados indicam a presença de substâncias fungistáticas ativas nos 

fungos endofíticos para outras espécies, explicando talvez a predominância deste 

gênero na planta hospedeira. 

5.3.2. Bioensaio fungicida 

O extrato do fungo C2C3 foi testado quanto ao seu potencial de inibição aos fungos 

Fusarium solani e Alternaria alternata, por apresentarem os melhores resultados no 

teste de antagonismo e seus valores médios de MG encontram-se na tabela 4. 
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Tabela 4: Índice de inibição do crescimento de microrganismos patogênicos em duas diferentes 
concentrações do extrato de C2C3. 

 F. solani A. alternata 

 

Extrato 

Concentração 

5% 100% 5% 100% 

C2C3 

Lophiostoma sp 

0,63 0,96 0,45 0,2 

 

             Através desta analise pode-se observar que o extrato do fungo C2C3 foi 

capaz de inibir o crescimento de quase 100% dos micélios viáveis de F. solani, na 

concentração de 100%, durante os três dias de cultivo. Na concentração de 5% do 

extrato, mais de 50% dos micélios viáveis deste mesmo fungo foram inibidos. 

            Os testes de inibição do crescimento de A. alternata não apresentaram 

resultados tão satisfatórios. Menos de 50% dos micélios viáveis foram inibidos nas 

duas concentrações, sendo a maior concentração quase inexpressiva sobre o 

crescimento deste fungo. Assim apesar de apresentar um efeito antagonista, não 

apresenta efeito fungicida, apenas fungistático frente a este fitopaptógeno. 

            Porém, novos testes foram feitos com as frações do extrato metabólico, porém 

protegidos por patente e em período de graça, ou seja, não podendo ser publicitado.  

            Como um exemplo, a fração aquosa do extrato C2C3 foi liofilizada e 

posteriormente, solubilizada em solução salina a 0,04g/mL, foi avaliada frente ao 

fungo Alternaria alternata. Os resultados estão apresentados na Figura 16. 

            Os resultados dos testes de halo de inibição indicam que a atividade fungicida 

do C2C3 está ligada à fração aquosa de seu extrato bem como ao (s) seu (s) pigmento 

(s), sendo eficiente em antagonizar A. alternata em concentrações tão baixas quanto 

0,04g/mL. 
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Figura 16– Placas com halo de inibição de A. alternata pela fração aquosa de do extrato de C2C3. 

 

Fonte: próprio autor. 

 

              Diante disso, é possível concluir que o fungo testado é considerado produtor 

de metabólitos com atividade antifúngica, capaz de inibir o metabolismo de fungos 

patógenos avaliados, ou outros mecanismos como enzimas que degradem estruturas 

vitais dos mesmos. É importante ressaltar que produtos sintetizados pelos fungos 

podem ser produtos ainda não conhecidos o que significaria uma alternativa 

terapêutica contra essas pragas e micoses. Estudos adicionais estão sendo 

realizados, como os de atividade antioxidante, cujos resultados prévios indicam um 

possível mecanismo de antibiose. Produtos sintetizados pelo fungo podem ser 

produtos ainda não conhecidos o que significaria uma alternativa terapêutica contra 

pragas e micoses. Estudos adicionais estão sendo realizados, cujos resultados 

prévios confirmam o mecanismo de antibiose. 

 

5.4. Ensaios físico-químicos do extrato fúngico 

 

5.4.1. Cromatografia em Camada Delgada (CCD) 

            A cromatografia em camada delgada foi capaz de demonstrar o caráter 

altamente polar dos compostos presentes no extrato fúngico. Para realização de tal 

técnica, o álcool 70% INPM foi apontado como melhor fase móvel empregada, 

obtendo três diferentes bandas de separação, como demonstrado na figura 17. 
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Figura 17: Cromatoplaca de CCD do extrato de C2C3. 

 

Fonte: próprio autor. 

           Segundo apontado na literatura, baseado na retenção das bandas, pode-se 

sugerir a presença de antocianidinas e flavonóis.  As três frações foram filtradas em 

filtro Chromafil® O-20, para eliminação da sílica, acondicionadas em ultra freezer à -

60°C e encaminhadas à análise em HPLC (Cromatografia Líquida de Alta 

Performance). 

 

5.4.2. Determinação de Compostos Fenólicos e Flavonóides 

              Segundo Trantas et al., (2015), dentre os polifenóis, os flavonoides, em 

particular possuem estruturas ideais para o sequestro de radicais livres e, por isso, 

são considerados antioxidantes efetivos. 

             A variação nas concentrações de compostos fenólicos totais ocorre em função 

do solvente utilizado, como já foi evidenciado por outros autores (CABRAL et al., 

2008). A amostra que apresentou maior concentração de compostos fenólicos foi o 

extrato mais velho em solução aquosa (15,388 µg/mL) e maior concentração de 

flavonoides o extrato novo em etanol (51,811 µg/mL) conforme a tabela 5.  
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Tabela 5: quantificação de compostos fenólicos totais e flavonoides nos extratos novo e velho do fungo 

C2C3 em diferentes solventes de extração. 

Material Solvente  Compostos fenólicos 

(µg/mL) 

Flavonoides 

(µg/mL) 

Extrato velho Água 15,388 49,192 

Extrato velho Etanol 11,096 49,635 

Extrato novo Água 11,826 47,923 

Extrato novo Etanol 10,548 51,811 

 

            Pôde-se verificar pouca variação entre as quantificações realizadas com o 

extrato mais velho e extrato novo, evidenciando pouco ou nenhum prejuízo destes 

compostos presentes com o passar do período (2 anos). As variações apresentadas 

podem estar relacionadas a não padronização da produção do extrato entre os dois 

tempos, implicando em pequenas variações nos valores finais. Será necessária a 

avaliação e padronização da produção e estocagem do extrato a fim de se verificar a 

melhor obtenção destes compostos. 

 

5.4.3. Determinação da Atividade Antioxidante in vitro (DPPH) 

            O ensaio DPPH é bastante simples e possibilita boa reprodutibilidade dos 

resultados, além de não exigir condições drásticas de temperatura e oxigenação. Este 

método foi introduzido como sendo um método fácil e preciso para o uso em frutas e 

extratos vegetais (ATIMANI et al., 2009), possibilitando uma boa adequação as 

condições do extrato do C2C3. 

             Apesar do ensaio do DPPH ser relativamente simples e não exigir tratamento 

prévio da amostra, alguns fatores podem interferir em sua sensibilidade, como o tipo 

de solvente utilizado, presença e concentração de hidrogênio na amostra e, até 

mesmo o reagente DPPH. Segundo Shadi e Zhong (2015), outro grande fator limitante 

diz respeito ao espectro de sobreposição de compostos que absorvem no mesmo 

comprimento de onda que o DPPH, como por exemplo as antocianinas. 

 Para as concentrações abaixo de 50 mg/mL de extrato C2C3 em meio reacional com 

DPPH foram observados valores negativos de atividade antioxidante (AA%). 

            Foi necessário projetar três novos pontos amostrais [80], [70] e [90] com base 

na equação da reta formada pelos dois pontos anteriores [50] e [60] para [70], [60] e 
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[70] para [80] e [70] e [80] para [90], com a finalidade de aumentar a confiabilidade do 

resultado (R2 =0,9887). Como mostrado na Tabela 7. 

Tabela 7: Atividade Antioxidante (DPPH – Amostra Etanólica de C2C3) 

 

            De acordo com a literatura, os valores e observações correspondem a 

compostos pró-oxidantes voláteis e não foi possível a finalização deste parâmetro. Por 

outro lado, Dornas et al., (2008), demonstraram que algumas substâncias fenólicas 

apresentam ação pró-oxidante sob determinadas condições, como na presença de 

íons metais de transição, uma vez que estes metais podem induzir a auto-oxidação 

gerando radicais livres. 

            As ideias sobre a relação entre a atividade pro-oxidante e o potencial 

carcinogênico ainda não se encontram bem estabelecidas, mas sabe-se que pro-

oxidantes induzem ROS (espécies reativas de oxigênio), que comprovadamente 

contribuem para o efeito anticancerígeno, podendo representar uma boa estratégia de 

estudos futuros deste extrato. 

            Com base na equação da reta Y = 0,1434X – 5,7587, representada no gráfico 

1, foi calculado o valor de EC50 = 380,3751 indicando que a concentração de 0,3804 

g/L do extrato C2C3 apresenta 50 % da atividade antioxidante sobre DPPH a 0,06 

mM. 

            A figura 18 mostra a curva padrão utilizada do ensaio colorimétrico de 

quantificação do ensaio de sequestro do radical DPPH. 
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Figura 18: Atividade antioxidante de C2C3 contra DPPH segundo a concentração do extrato. 

 

 

5.4.4. High Performance Liquid Cromatography (HPLC) 

             

Os resultados foram variados de acordo com o comprimento de onda, sendo 

detectados compostos diferentes conforme a variação do mesmo. Os principais 

compostos detectados estão resumidos na nas tabelas 8, 9, 10, 11 e 12. Os 

cromatogramas encontram-se anexados ao final deste texto.  

Além de permitir excelente separação, esta técnica de HPLC possibilita 

simultaneamente separar, identificar e quantificar pigmentos antociânicos sem 

requerer purificação excessiva dos extratos. A uma absorbância de 520nm foi possível 

observar picos correspondentes à flavonoides da classe das antocianinas, como a 

peonina, petunidina, oenina, ciannidina, mirtilina, malvina e curomanina (tabela 11), 

que além de possuírem forte caráter antioxidante e anti-inflamatorio, são responsáveis 

pela pigmentação. Estes pigmentos ocorrem geralmente na forma de antocianinas, 

que são derivadas de antocianidinas (HAYASHI et al., 1996). As antocianinas, 

geralmente, apresentam-se ligadas a açucares que lhes confere maior solubilidade e 

estabilidade de pigmento (TERCI, 2004). Segundo Brouillard et al, (1982), as 

antocianinas possuem a mesma origem biossintética dos outros flavonoides naturais, 

diferindo destes por apresentar forte absorção do espectro visível, conferindo-lhes 

uma infinidade de cores. 

           As antocianinas possuem como característica marcante sua variedade de 

estruturas presentadas em função do pH, quando em solução aquosa. Por outro lado, 

a estabilidade ao descoramento aumenta consideravelmente quando ligadas a ácidos 
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fenólicos (MARÇO et al., 2008). Segundo Bobbio et al. (2001), este aumento de 

estabilidade deve ser atribuído à copigmentação, que ocorre pela associação através 

de ligações de hidrogênio entre o flavonol e a antocianina. 

            Esta grande estabilidade do pigmento pode ser observada em laboratório, uma 

vez que o extrato fúngico se manteve praticamente inalterado mesmo após dois anos 

de sua produção.  

            O conhecimento da estrutura dos pigmentos, da influência imposta pela 

variação de pH, temperatura, a presença de ácidos e açucares, ions metálicos e 

copigmentos é de fundamental importância para avaliação da estabilidade do 

pigmento, destinado por exemplo à indústria de alimentos. No entanto, a utilização de 

antocianinas proveniente de um fungo supera as limitações derivadas da 

disponibilidade de matéria-prima produtora e das dificuldades de obtenção (extração, 

purificação e isolamento), devendo ainda ser avaliado comparativamente o poder 

corante em relação a outros pigmentos sintéticos. 

 

 

Tabela 8: Resultados de análise em HPLC extrato fúngico à 320 nm. 

Molécula Atividade Referência 

Ácido caféico Anticarcinogênico, 

antioxidante, 

antibacteriano, 

cardioprotetor 

Huang et al., 1992; Greenwald, 2004; 

Sanchez-Moreno et al., 2000; Vinson et 

al., 2001 

Ácido clorogênico Antioxidante, 

antibacteriano, anti-

amnésico, 

antiulcerogênico  

Tuomilehto et al. 2004; Watanabe et al. 

2006; Kwon et al., 2010; Sato et al., 2011; 

Lou et al., 2011; Shimoyama et al., 2013 

Ácido ferrulico Antioxidante Ramalho e Jorge, 2005. 

Piceatanol Antitumoral, antioxidante, 

cardioprotetor 

Hartwell JL.  1969; Ferrigni et al., 1984; 

Gaziano et al., 1993; Rimm et al, 1993.  

Trans resveratrol  Antitumoral, 

cardiprotetora, 

antiproliferativa, anti-

hipertensiva 

Merlin et al., 2017 
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Tabela 9: Resultados de análise em HPLC do extrato fúngico à 280 nm. 

Molécula Atividade Referência  

Ácido gálico Antioxidante, antimicrobiano, 

antifúngico, anti-inflamatorio 

Bonifacio et al., 2016; 

Crus Custódio et al., 2017 

Ácido siringico Antioxidante Soares, 2002. 

Cis resveratrol Antitumoral, cardiprotetora, 

antiproliferativa, anti-

hipertensiva 

Souza et al., 2016; 

Dos Santos Lima et al., 2014; Zare 

Javid et al., 2016; Chang et al., 

2016 

 

Epicatequina galato Antioxidante, cardioprotetor, 

anti-hipertensivo 

Santos, 2015 

Epigalocatequina galato Antioxidante, cardioprotetor, 

anti-hipertensivo 

Santos, 2015 

  

 

Tabela 10: Resultados de análise em HPLC do extrato fúngico à 360 nm. 

Molécula  Atividade Referência 

Campferol  Antioxidante, anticancerígeno, 

cardiprotetor, anti-inflamatório, 

antimicrobiano, anti-diabético 

Cui et al., 2008; 

Calderon-Montaño et al, 2011; 

Chen et al., 2010; Cazarolli et 

al, 2006; Okamoto et al., 2002 

Isoquercetina  Antidiabético, antifúngico, 

antiviral 

Kim, Narayanan e Chang, 2010; 

Zang et al., 2011; Veras et al., 

2011. 

  

. 

Tabela 11: Compostos identificados por HPLC do extrato fúngico à 520 nm. 

Molécula  Atividade Referência  

Cianidina   

Malvina  Antioxidante, anti-inflamatoria  Kaziama et al., 2012 

Curomanina Antioxidante, anti-inflamatoria  

Mirtilina  Antioxidante, anti-inflamatoria Kuskoski et al., 2004 

Oenina  Antioxidante Santin, 2006;  

Petunidina  Anti-proliferativa, antioxidante  Zang et al., 2005; Dornas et al., 

2008. 
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Tabela 12: Resultados de análise em HPLC do extrato fúngico à 320 nm fluorescente. 

Molécula  Atividade Referência  

Catequina  Herbicida, antioxidante, 

antimutagênico 

Kajiya et al., 2004; Geetha et 

al., 2004; Anggraini et al., 2011. 

Epicatequina  Antioxidante, redutor do 

colesterol, vasodilatador 

Rodriguez et al., 2010; 

Ngamukote et al., 2011; 

Iñiguez-Franco et al., 2012 

Procianidina B1 Antioxidante, anti-inflamatório Oldoni et al., 2016 

Procianidina B2 Antioxidante, anti-inflamatório Oldoni et al., 2016 

Procianidina A2 Anti-inflamatório Velozo et a., 1999 

 

            Foram observados muitos picos sem identificação nos comatogramas, o que, 

segundo Manach e Donovan (2004) e Shahidi et al., (2007) pode ser explicado pela 

não purificação do extrato analisado, já que estes apresentam-se predominantemente 

ligados a açúcares (glicosídeos), sendo necessário tratamentos prévios que quebrem 

estas ligações e permitam uma melhor identificação dos compostos (estes estudos 

estão em andamento). 

A biossíntese de todos os metabolitos secundários surge a partir de intermediários ou 

produtos monoméricos do metabolismo primário. Eles normalmente são produtos 

diferenciados de grupos específicos de organismos. Esta especificidade, juntamente 

com o conjunto restrito de condições fisiológicas comumente necessárias para sua 

produção, reforça a conclusão de que metabólitos secundários não têm nenhuma 

função metabólica essencial, sendo, portanto, produtos de metabolismo especializado 

(VINING, 1990).  

Os principais grupos são os terpenos, produzidos a partir do isopentenil difosfato, os 

compostos fenólicos, sintetizados pela via do chiquimato, e os alcaloides, produzidos 

a partir de aminoácidos (BOURGAUDE et al., 2001).  

Apesar de serem resultados prévios, foram detectados diversos compostos fenólicos 

no metabolismo secundário do fungo, ainda não relatados em literatura, como o 

resveratrol e seus isômeros trans e cis-resveratrol. Os estudos prévios do extrato 

fúngico por HPLC foram realizados em um laboratório da EMBRAPA em Juazeiro BA, 

cuja rotina de análises é direcionada para uvas. Sendo assim, a identificação do trans-

resveratrol e do cisresveratrol estava incluída nos padrões e foi baseada nos tempos 

de retenção UV sendo a pureza dos picos confirmada através do detector com arranjo 

de diodos (DAD). Todas as análises cromatográficas, incluindo a validação do método 
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foram feitas ao abrigo da luz, a fim de evitar que o isômero trans-resveratrol fosse 

convertido em cis-resveratrol. Portanto, o estudo da estabilidade foi restringido à 

temperatura de bancada (25°C), e armazenamento a -20°C, nos diversos tempos. 

O limite de detecção do trans-resveratrol e do cis-resveratrol foi obtido realizando-se 

diluições gradativas dos padrões. Os testes de recuperação, limite de quantificação e 

exatidão foram realizados com adição dos padrões sobre a matriz. Todas as análises 

foram realizadas em triplicata. 

A presença deste composto resveratrol e seus isômeros (trans e cis) são 

determinados nos diferentes tipos de sucos de uva e vinho no Brasil. O resveratrol é 

uma fitoalexina produzida por diversas plantas como Kojo-kon (Polygunum 

cuspidatum), Kashuwu (Polygunum multiflorum), eucalipto, amendoim, amora e 

também está presente em uvas (Vitis vinifera e Vitis labrusca) (KUBO et al., 1981). Na 

uva esta fitoalexina é sintetizada na casca como resposta ao stress causado por 

ataque fúngico, dano mecânico ou por irradiação de luz ultravioleta. 

O resveratrol é sintetizado naturalmente na planta sob duas formas isômeras: trans-

resveratrol e cis-resveratrol. O isômero transresveratrol é convertido para cis-

resveratrol em presença da luz visível, pois esta forma é mais estável. Existem muitos 

estudos do metabolismo e efeitos fisiológicos das diferentes formas de resveratrol, 

mas a biodisponibilidade não foi ainda bem estudada. O resveratrol tem atividade 

antioxidante através da inibição da atividade dioxigenase da lipoxigenase (HILIS et al., 

1974), pode também atuar de modo similar ao estrogênio e substituir parcialmente 

este estrogênio nos tratamentos pós-menopausa (RATNA e SIMONELLI, 2002). 

Conforme SUBBARAMAIAH et al. (1998), a atividade anti-inflamatória do resveratrol 

é explicada pela inibição da transcrição e atividade da ciclo-oxigenase (COX-1 e COX-

2), inibindo também a síntese de tromboxinas, portanto atuando como anticoagulante.  

Assim, todos os compostos detectados, incluindo-se resveratrol fúngico, devem ser 

quantificados, pois abrem novas perspectivas de pesquisa para outras rotas do 

metabolismo vegetal realizada por estes organismos também de impactos na indústria 

e agropecuária.  
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6. CONCLUSÃO 

A partir dos dados obtidos, sugere-se que o fungo C2C3 apresenta-se como um 

promissor meio de obtenção de compostos de importância industrial, contendo 

agentes antioxidantes, anti-inflamatórios, cardioprotetores e até mesmo 

anticancerígenos. Porém é necessária a quantificação destes compostos após 

purificação para avaliar métodos de otimização da produção. 

 

• Foram isoladas poucas colônias, porém houve a prevalência de espécies de 

Lophiostoma sp, corroborando com trabalhos anteriores, o que também conclui-se 

que a técnica utilizada foi reprodutível; 

• Foram produzidas biomoléculas fúngicas com atividade antifúngica (contra 

fitopatógenos e patógenos humanos), o que se torna promissor o prosseguimento 

dos estudos para novos fármacos antimicóticos de impactos na agricultura e em 

saúde humana; 

• Foi detectada a produção de pigmento natural vermelho amarelado carotenoide 

pelo fungo endofítico como produto de seu metabolismo secundário; 

• Foram detectados compostos fenólicos diversos, incluindo-se resveratrol, nunca 

antes relatado na literatura sobre fungos. 

 

  



62 
 

 

7. PRODUTOS e PERSPECTIVAS FUTURAS 

 

• Foi redigida uma patente intitulada “PROCESSO DE PRODUÇÃO DE 

PIGMENTO E ANTIBIÓTICO A PARTIR DO CULTIVO DE FUNGO Lophyostoma sp. 

Número do processo BR 10 2017 019 100 1 

 

• Foi elaborado um artigo de prospecção e submetido ao periódico Cadernos de 

Prospecção, intitulado “Fungos Endofíticos – Aplicações Biotecnológicas de 

Metabolitos Secundários com Atividades Antimicrobiana”, sob orientação desta 

autora. 

 

Como os próximos passos deste trabalho, estão previstos: 

 

• Atestar a ausência de toxicidade do extrato fúngicos; 

• Identificar através de HPLC (Hight Performance Liquid Chromatography) 

quantitativo e RMN (Ressonância Magnética Nuclear) os componentes da amostra; 

• Determinar potencial antitumoral dos componentes da amostra. 

• Redação de patente e artigo (em andamento). 
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