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RESUMO 

Potencial metabólico de fungos endofíticos de plantas do gênero Anthurium da 
Ilha de Alcatrazes 

 
      Fungos endofíticos estão presentes em plantas de diversos ambientes e 
produzem compostos com amplas propriedades químicas e aplicações, tanto na 
área médico-farmacológica quanto na agronômica. Entretanto, ainda há muito a ser 
investigado sobre seu potencial biotecnológico, principalmente em locais pouco 
explorados. As ilhas apresentam um ambiente particular e altamente vulnerável, 
tornando-as locais promissores na busca de organismos pouco comuns ou ainda 
endêmicos. Sendo assim, neste trabalho foi realizado o isolamento e estudo químico 
e biológico de fungos endofíticos isolados de 2 espécies plantas do gênero 
Anthurium da Ilha de Alcatrazes-SP. Para isto, fragmentos foliares das plantas A. 
loefgrenii (HRCB 46467) e A. alctrazense (HRCB 46465 - endêmica da ilha) foram 
inoculados em 10 meios de cultivo com diferentes composições, resultando no 
isolamento de 106 fungos endofíticos. Por meio de análises químicas por MALDI-
TOF-MS e ensaio biológico contra fitopatógenos, foram selecionados 3 fungos para 
estudo. Estes foram identificados por técnicas morfológicas e moleculares como 
sendo Penicillium citrinum (P2MSF2F3), Penicillium simplicissimum (P210-4F2) e 
Aureobasidium melanogenum (P7AF2F3). No estudo dos metabólitos secundários 
de P. citrinum foi isolado o composto citrinina, o qual apresentou atividade inibitória 
do crescimento micelial dos fitopatógenos Colletotrichum gloeosporioides (MIC= 125 
µg mL-1), Colletotrichum lindemuthianum (MIC= 0,48 µg mL-1), Phomopsis sojae 
(MIC= 250 µg mL-1) e Fusarium oxysporum f. sp. phaseoli (MIC= 125 µg mL-1). 
Outras frações obtidas do meio metabólico de P. citrinum (fração F3a3 e citrinina) 
apresentaram atividade inibitória (100% de inibição) à formas promastigotas de 
Leishmania infantum. No estudo dos metabólitos secundários de P. simplicissimum 
foi obtida a fração F2b, ativa contra L. infantum (100% de inibição), da qual foram 
isolados os compostos andrastina A e penicisoquinolina, sendo o primeiro relato de 
sua produção por esta espécie, além de outros 5 compostos ainda não identificados. 
No estudo dos metabólitos secundários de A. melanogenum foi isolado o composto 
metil-orselinato, relatado pela primeira vez para este fungo. Do mesmo fungo foi 
obtida a fração F1d2l ativa contra L. infantum (100% inibição), da qual foram 
isolados 2 compostos ainda não identificados. Este é o primeiro relato de fungos 
isolados de antúrios da ilha de Alcatrazes, bem como do estudo de seus metabólitos 
secundários. Este trabalho apresenta contribuição no conhecimento sobre fungos 
endofíticos e seu potencial metabólico, com aplicações nas áreas agronômica e 
médico-farmacológica. 

 
Palavras-chave: Produtos naturais; Fitopatógenos; MS-MALDI-TOF; Leishmaniose; 

Aureobasidium; Penicillium  
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ABSTRACT 

Metabolic potential of endophytic fungi of plants of the genus Anthurium from 
Alcatrazes Island 

 

      Endophytic fungi are present in plants in various environments and produce 
compounds with wide chemical properties and applications, both in the medical and 
in agronomic field. However, much remains to be investigated about their 
biotechnological potential, especially in unexplored places. Islands have a particular 
and highly vulnerable environment, making them promising sites in search of unusual 
or endemic organisms. Thus, this work represents the isolation and chemical and 
biological study of endophytic fungi isolated from 2 species of plants of the genus 
Anthurium of Alcatrazes island-SP. For this, leaf fragments from plants A. loefgrenii 
(HRCB 46467) and A. alcatrazense (HRCB 46465 - endemic plant from the Island) 
were inoculated onto 10 culture media with different composition, resulting in the 
isolation of 106 endophytic fungi. Three strains were selected to be studied through 
chemical analysis by MALDI-TOF-MS and bioassay against phytopathogens. These 
were identified by morphological and molecular techniques as Penicillium citrinum 
(P2MSF2F3), Penicillium simplicissimum (P210-4F2) and Aureobasidium 
melanogenum (P7AF2F3). In the study of secondary metabolites of P. citrinum it was 
isolated the compound citrinin, which showed inibitory activity against the plant 
pathogens Colletotrichum gloeosporioides (MIC= 125 µg mL-1), Colletotrichum 
lindemuthianum (MIC= 0.48 µg mL-1), Phomopsis sojae (MIC= 250 µg mL-1) and 
Fusarium oxysporum f. sp. phaseoli (MIC= 125 µg mL-1). Other fraction obtained from 
the metabolic extract of P. citrinum (F3a3 fraction and citrinin), showed inibitory 
activity (100% inibition) to Leishmania infantum promastigotes. In the study of 
secondary metabolites of P. simplicissimum it was obtained F2b fraction, active 
against L. infantum (100% inhibition), which were isolated andrastin A and 
penicisoquinoline compounds, the first report of its production for this species, as well 
5 unidentified compounds. In the study of secondary metabolites from A. 
melanogenum was isolated the methyl-orsellinate compound, first reported for this 
fungus. From the same strain was obtained F1d2l fraction, active against L. infantum 
(100% inhibition), from which were isolated 2 unidentified compounds. This is the first 
report of fungi isolated from Alcatrazes Island anthuriums and the study of their 
secondary metabolites. This study presents contribution to knowledge of endophytic 
fungi and their metabolic potential with applications in the medical and agronomic 
fields. 
 

Keywords: Natural products; Plant pathogens; Leishmaniose; MS-MALDI-TOF; 
Penicillium; Aureobasidium  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Os produtos naturais são compostos químicos com grande diversidade 

estrutural e atividades biológicas com potencial para o desenvolvimento de novos 

produtos (DEMAIN, 2014).  

A busca por novas opções de compostos ativos se faz necessária por 

diversos motivos, dentre eles o uso indiscriminado de medicamentos, a ineficácia de 

alguns medicamentos por resistência ao patógeno, pela toxicidade dos 

agroquímicos, entre outros (MURI et al. 2009; SUNGTHONG; NAKAEW 2014; 

BOZDOGAN, 2014), tornando-se necessária a busca por compostos em micro e 

macroambientes pouco explorados (TANVIR; SAJID; HASNAIN, 2014).  

Um microambiente relativamente pouco estudado, mas biologicamente 

importante, são os tecidos internos das plantas superiores (QIN et al., 2009), pois 

acredita-se que todas as espécies de plantas que vivem em ecossistemas naturais 

estabelecem algum tipo de associação simbiótica com micro-organismos que 

habitam os tecidos vegetais sem causar danos ao seu hospedeiro. Dependendo da 

sua localização nos tecidos, são classificados como epífitos, rizosféricos ou 

endófitos (RODRIGUEZ et al., 2009; ARAÚJO et al., 2010). 

 Fungos endofíticos vivem, a princípio, em interação de mutualismo, podendo 

produzir compostos que diminuem a herbivoria sobre os tecidos vegetais ou que 

induzem a resistência à fitopatógenos, além da produção de fitorreguladores, que 

podem aumentar o desenvolvimento vegetal, atuando diretamente sobre a planta 

com a qual está associado. Em contrapartida, os endófitos recebem nutrientes e 

proteção da planta hospedeira (PEIXOTO NETO; AZEVEDO; CAETANO, 2004).  

Os metabólitos secundários bioativos isolados de fungos endofíticos 

apresentam grande variedade estrutural e, devido às suas propriedades químicas e 

biológicas, estes compostos têm emergido como uma nova fonte de recursos, 

permitindo o desenvolvimento de novos fármacos para o tratamento de doenças 

(DEMAIN, 1999; NEWMAN; CRAGG; SNADER, 2003). Além disso, na tentativa de 

substituir o uso de fungicidas sintéticos, muitos pesquisadores vêm buscando nos 

fungos endofíticos diferentes alternativas de controle que prejudiquem menos o meio 

ambiente. 

As ilhas podem ser consideradas macroambientes que apresentam uma 

biodiversidade bastante particular, podendo apresentar espécies endêmicas. Estas 
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espécies apresentam maior grau de vulnerabilidade em relação às do continente 

devido ao seu espaço geográfico restrito e à especificidade de suas interações com 

o ambiente biótico e abiótico (WALTER, 2004; FONSECA et al., 2006), o que torna 

os organismos que habitam as ilhas extremamente interessantes para a busca de 

fontes de produtos naturais com potencial de aplicação. 

O Arquipélago de Alcatrazes, localizado no litoral norte do estado de São 

Paulo, é formado principalmente pela Ilha de Alcatrazes, a maior e mais estudada 

quanto à sua fauna e flora. Contudo, não existem estudos sobre a comunidade 

microbiana associadas às plantas desta ilha. 

Deste modo, o presente estudo visou isolar fungos endofíticos de 2 espécies 

de plantas do gênero Anthurium presentes na Ilha de Alcatrazes, contribuindo no 

conhecimento sobre a diversidade microbiana endofítica e avaliar seu potencial 

metabólico em ensaios de atividade nas áreas agrônomica e médico-farmacológica.  
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 A busca por novos produtos naturais 

 

A descoberta de novos produtos naturais com aplicação medicinal ou 

agroquímica têm conferido grandes benefícios à humanidade, permitindo o aumento 

da expectativa de vida populacional, a extinção e controle de doenças humanas 

(BÉRDY, 2012) e o combate a doenças agrícolas (GERWICK; SPARKS, 2014). 

Estes compostos são metabólitos secundários produzidos por um grupo limitado, 

seja um determinado gênero, ordem ou até mesmo filo, e possuem um alto poder de 

diferenciação química (FRISVAD; ANDERSEN; THRANE, 2008).  

A biossíntese destes compostos ocorre durante a fase estacionária do 

crescimento do organismo, quando grandes quantidades de precursores de 

metabólitos primários, tais como aminoácidos, acetato, piruvato e outros, são 

acumulados. Os metabólitos secundários não são considerados essenciais para o 

desenvolvimento do organismo, sua produção varia dependendo das condições 

ambientais e são codificados por conjuntos de genes não essenciais (KELLER; 

TURNER; BENNETT, 2005; NIGAM, 2009). Estes genes são usualmente 

organizados em clusters responsáveis não somente pela produção de enzimas 

biossintéticas e proteínas regulatórias, mas também pela resistência à ação tóxica 

de seus metabólitos secundários e pela secreção destes metabólitos (MARTÍN et al., 

2005).  

No geral, os metabólitos secundários de fungos são classificados em cinco 

grupos: derivados de aminoácidos, peptídeos não ribossomais, policetídeos, 

derivados de ácidos graxos e híbridos de policetídeos-peptídeos (KEMPKEN; 

ROHLFS, 2010; ROZE; CHANDA; LINZ, 2011). Na natureza, têm sua importância 

como hormônios, ionóforos, compostos nocivos à bactérias, fungos, amebas, insetos 

e plantas, agentes de simbiose, efetores de diferenciação, entre outras funções 

(DEMAIN; ADRIO, 2008). 

Os produtos naturais têm um papel importante na descoberta, 

desenvolvimento e síntese de novos fármacos (QIN et al., 2011), tendo como 

maiores interesses a produção de antibióticos, agentes anticâncer, agentes de 

controle biológico e outros compostos com diferentes papéis funcionais (GUO et al., 

2006). Entre os anos de 1981 e 2010, foram aprovados cerca de 1130 novos 
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fármacos, sendo, dentre estes, 50 produtos de fontes naturais, 247 derivados 

produzidos a partir de produtos naturais e 166 compostos sintéticos baseados em 

produtos naturais, possuindo diversas atividades como antibacteriana, 

anticancerígena, anticoagulante, anti-inflamatória, entre outras (NEWMAN; CRAGG, 

2012).  

Na área agronômica, estes produtos naturais podem ser utilizados 

diretamente ou como modelo para o desenvolvimento de novos defensivos no 

controle de doenças agrícolas (GERWICK; SPARKS, 2014). Entre 1997 e 2010, 

foram registrados 277 novos ingredientes ativos como defensivos químicos pela 

Agência de Controle Ambiental dos Estados Unidos. Destes, 35,7% são produtos 

naturais isolados de diversos organismos e 6,1% são produtos sintéticos baseados 

em produtos naturais, o que evidencia a importância dos produtos naturais no 

combate às doenças agrícolas (CANTRELL; DAYAN; DUKE, 2012). 

 

2.2 Ambientes pouco explorados: Arquipélago de Alcatrazes 

 

Ilhas oceânicas são formações que se erguem do leito do oceano profundo, 

fora da plataforma continental e longe da influência direta do continente, podendo 

formar arquipélagos (SUGUIO, 1992). O isolamento e limitação geográfica, muitas 

vezes, faz com que a biota se diversifique in situ, o que torna as ilhas oceânicas 

locais extremamente interessantes para estudos taxonômicos, ecológicos, 

biogeográficos, evolutivos e de biologia da conservação (MACARTHUR; WILSON, 

1967; CASE; CODY, 1987; PAULAY, 1994).  

Estes ambientes apresentam uma biodiversidade bastante particular 

representando cerca de 5% da cobertura terrestre do planeta. Em seu estado 

natural, ilhas oceânicas normalmente suportam uma proporção substancial de 

espécies endêmicas de plantas, mamíferos, aves e anfíbios, sendo que muitas 

destas estão ameaçadas de extinção (FONSECA et al., 2006). A vulnerabilidade 

destas espécies é maior em relação às do continente devido ao seu espaço 

geográfico restrito e à especificidade de suas interações com o ambiente biótico e 

abiótico (WALTER, 2004; FONSECA et al., 2006). Ainda, a baixa disponibilidade de 

nutrientes do solo e limitações dos processos bióticos na ciclagem de vários 

nutrientes (VITOUSEK, 2004; KUEFFER et al., 2010) tornam a vegetação de ilhas 
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oceânicas especialmente sensível a pequenas mudanças de nutrientes (HUGHES; 

DENSLOW, 2005).  

Apesar dos riscos representados pelas mudanças climáticas, a introdução 

de espécies exóticas e a perda de habitat causada pela antropização podem ser 

consideradas como as principais ameaças de curto prazo à biodiversidade das ilhas 

oceânicas brasileiras (KINGSFORD et al., 2009; MOONEY; CLELAND, 2001). Das 

80 espécies de plantas documentadas como extintas nos últimos 400 anos, cerca de 

50 eram espécies insulares (SAX; GAINES, 2008). 

A dinâmica de colonização e extinção de espécies contribui para a alteração 

na estrutura e composição da biodiversidade, com implicações diretas na adaptação 

da biota às mudanças ambientais (JACKSON; SAX, 2009), tornando as ilhas 

oceânicas áreas extremamente importantes para estudo e preservação das espécies 

brasileiras. 

Dentre as Unidades de Conservação criadas em 1987 (Decreto Federal nº 

94.656) encontra-se a Estação Ecológica Tupinambás, localizada nos municípios de 

Ubatuba e São Sebastião, e administrada pelo Instituto Chico Mendes de 

Conservação da Biodiversidade (ICMBio). A Estação ecológica abrange 2 conjuntos 

de ilhas. O primeiro conjunto se distancia de 3 a 6 km da costa de Ubatuba e 

engloba as ilhas de Palmas e Cabras. Já o segundo, formado por ilhas, ilhotas 

parcéis e lajes, se distancia a 36 km da costa do município de São Sebastião e está 

inserido no Arquipélago de Alcatrazes e na Área Delta de Segurança da Marinha do 

Brasil (MB) (POMPÉIA, et al. 1993; SMA, 2005). 

O Arquipélago de Alcatrazes (24º10’ S, 45º70’ W) encontra-se localizado na 

região norte do litoral, a 36 quilômetros da costa, no município de São Sebastião, no 

estado de São Paulo (Figura 1). É formado por cinco ilhas maiores: Alcatrazes, 

Amigo ou Sapata, Paredão, Porto ou do Farol e Oratório, além de cinco ilhas 

menores não nominadas. Ainda possui três lajes (Trinta-Reis, Nordeste e Sudoeste) 

e dois parcéis (Nordeste e Sudoeste) (ÂNGELO, 1989; POMPÉIA, et al. 1993; 

KODJA et al., 2012). Sua área total é de 170 hectares, sendo que somente a Ilha de 

Alcatrazes atinge 135,2 hectares e seu ponto mais alto, o pico da Boa Vista, alcança 

316 metros de altura (KODJA et al., 2012). 
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Figura 1 - Arquipélago de Alcatrazes, São Sebastião – SP. Distância entre o continente e a ilha de   

Alcatrazes (36 km da cidade de São Sebastião) (a); Ilha de Alcatrazes (b).  
                  (Foto: Sartori, S.B.) 

 

Apesar de ser uma estação ecológica desde 1987, a Marinha Brasileira 

possuía alvos pintados nas rochas na região do Saco do Funil (Ilha de Alcatrazes) 

para a realização de exercícios de tiro, o que acabava colocando em risco a flora e 

fauna local. Porém, a ação de ambientalistas e a descoberta de espécies endêmicas 

fizeram com que a Marinha Brasileira mudasse o local de treinamento de tiro do 

Saco do Funil para a Ponta do Farol, situado num local distante das ilhas principais 

(SÃO PAULO, 2014; ROCHA; BONNET, 2009). Além disto, há riscos advindos de 

atividades pesqueiras ilegais nos arredores e da atividade portuária, devido à 

proximidade com o porto de São Sebastião e do Terminal Marítimo Almirante 

Barroso – TEBAR (POMPÉIA et al., 1993). 

Por estes motivos vêm-se tentando transformar o Arquipélago em Parque 

Nacional Marinho dos Alcatrazes desde 2010. Esta modalidade, prevista no Sistema 

Nacional de Unidades de Conservação, só existe em dois locais no Brasil: o 

arquipélago de Fernando de Noronha e o arquipélago de Abrolhos, ambos 

administrados pelo ICMBio (SÃO PAULO, 2014). 

O arquipélago é local de refúgio, alimentação e reprodução de mamíferos 

marinhos como baleias e golfinhos, inclui mais de 150 espécies de peixes, além de 

abrigar o maior ninhal de aves marinhas do sudeste brasileiro (MERCADANTE; 

MOURA, 2005; NARVAES, 2007). Estudos recentes identificaram um total de 82 

b 

a 
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espécies de aves marinhas no arquipélago, entre elas a maior colônia de Fragatas 

(Fregata magnificens) do Atlântico-Sul e uma espécie ameaçada de extinção, o 

Trinta-réis-real (Thalasseus maximus) (MUSCAT et al., 2014). 

Dentre as espécies de répteis, os mais comuns são lagartos, lagartixas e 

serpentes, sendo algumas endêmicas, como a jararaca-de-Alcatrazes (Bothrops 

alcatraz), a perereca-de-Alcatrazes (Scinax alcatraz) e a rã-achatada-de-Alcatrazes-

de-Fausto (Cycloramphus faustoi) (KODJA et al., 2012). Novas espécies endêmicas 

marinhas também foram descritas, como a esponja calcárea Clathrina alcatraziensis 

(LANNA et al., 2007) e do anelídeo Eunice insularis (NOGUEIRA; STEINER; 

AMARAL, 2001). Não há relatos da existência de mamíferos terrestres na ilha, com 

exceção de morcegos (MARQUES; MARTINS; SAZIMA, 2002). 

A ilha possui uma vegetação típica de Mata Atlântica com estrato arbóreo e 

sub-bosque composto de Guapira opposita (Vell.) Reitz (Nyctaginaceae) e pelas 

lianas lenhosas Capparis cf. flexuosa L. (Capparidaceae) (POMPÉIA, 1991). 

Apresenta também, em sua porção inferior, vegetação arbórea e nas porções mais 

altas, plantas capoeiras (gramíneas, árvores e arbustos esparsamente distribuídos) 

e herbáceas. Pode-se encontrar cerca de 170 espécies de plantas, sendo algumas 

consideradas endêmicas da ilha, como o antúrio negro (Anthurium alcatrazense) 

(KODJA et al., 2012). 

Mesmo apresentando espécies animais e vegetais endêmicas, são poucos 

os estudos realizados sobre a biota do arquipélago. Ainda, não existem estudos 

relacionados à comunidade microbiana associada a plantas do gênero Anthurium. 

 

2.2.1 Plantas do gênero Anthurium 

 

A família Aracea é uma das mais diversificadas dentro do grupo das 

monocotiledôneas (Ordem Alismatales), sendo constituída de 117 gêneros e 

aproximadamente 4.000 espécies (HAIGH et al., 2009). São características 

principais desta família a presença de uma espádice com flores uni ou bissexuais, 

subentendida por uma espata, ambas apoiadas num pedúnculo longo ou curto. 

A maior diversidade destas espécies se encontra na América tropical 

(CROAT, 1988). O Brasil possui cerca de 400 espécies distribuídas em 30 gêneros, 

dentre esses os gêneros endêmicos Bognera, Dracontioides, Gearum e Zomicarpa, 
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além de outros com distribuição mais ampla como Philodendron e Anthurium 

(COELHO, 2007).  

O gênero Anthurium é o maior e provavelmente o mais complexo ao nível 

taxonômico na família Araceae (COELHO; MAYO, 2007). Este compreende cerca de 

1.000 espécies descritas, número que aumentou notavelmente nos últimos anos 

(NADRUZ-COELHO; MAYO; WAECHTER, 2009; CROAT; VANNINI, 2010). As 

plantas deste gênero podem ser epífitas sensu-strictu, hemi-epífitas, terrestres ou 

rupícolas (CROAT, 1988).  

Antúrios são bissexuais e protogínicos, ou seja, a espádice produz primeiro 

uma fase feminina seguida por uma fase masculina um mês depois, o que reduz a 

frequência de autopolinização e induz a polinização cruzada com uma frequência 

elevada (CALLOTTE, 2004). As sementes são frequentemente heterogêneas, o que 

pode resultar em cor, qualidade, rendimento e tempo para a primeira primeira 

floração não uniformes (JAHAN et al., 2009). 

Novas espécies de antúrio foram relatadas nos últimos anos, principalmente 

nas regiões de Mata Atlântica. Dentre as espécies endêmicas no litoral de São 

Paulo, podemos citar Anthurium alcatrazense, da Ilha de Alcatrazes, e Anthurium 

navicularis, da Estação Ecológica Juréia-Itatins, município de Peruíbe. Ambas 

ocorrem em áreas rochosas litorâneas (COELHO; CATHARINO, 2008). No Parque 

Nacional da Serra do Cipó (Minas Gerais) foi descrita a espécie endêmica Anthurium 

cipoense Temponi, enquanto que no estado do Rio de Janeiro foram descritas as 

espécies Anthurium polynervium Temponi & Nadruz (TEMPONI; COELHO, 2011), 

Anthurium cronembergerae e A. sakuraguianum, as quais ocorrem em áreas úmidas 

na Floresta Atlântica (TEMPONI; COELHO, 2014). No estado do Espírito Santo foi 

descrita a espécie A. macropodum E. G. Gonç. encontrada somente em uma 

localidade próxima da vila de Vargem Alta (GONÇALVES, 2012).  

Além da grande diversidade, estudos mostram que algumas plantas do 

gênero Anthurium são potenciais fontes de produtos naturais com utilidade médico-

farmacológica. É possível, ainda, que vários dos metabólitos isolados de plantas 

sejam, na verdade, compostos biossintetizados pelos micro-organismos associados 

a essas plantas (KUSARI; HERTECK; SPITELLER, 2012). 
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2.3 Os fungos 

 

Os fungos (Domínio Eukarya) constituem um grupo de micro-organismos 

eucariotos localizados em todos os nichos ecológicos. São organismos 

heterotróficos que se alimentam por absorção de nutrientes oriundos da matéria 

orgânica presente no ambiente, que pode ser o solo, a água do mar, a água doce, 

animal ou planta (TORTORA; FUNKE; CASE, 2012).  

Estima-se que existam cerca de 1,5 milhão de espécies e destas apenas 

cerca de 74 mil foram descritas (MENDES; REIS JÚNIOR, 2010), sendo a maioria 

benéfica ao homem (menos de 50 espécies causam 90% das infecções fúngicas em 

seres humanos e animais) (TORTORA; FUNKE; CASE, 2012).  

São organismos presentes em todos os ambientes podendo ser 

filamentosos, constituídos por filamentos longos e ramificados denominados hifas; 

leveduriformes, constituídos por células individuais que se reproduzem por 

brotamento ou fissão binária; ou dimórficos, podendo ser filamentoso ou 

leveduriforme dependendo das condições ambientais, principalmente da 

temperatura (ARAUJO et al., 2010; ESPOSITO; AZEVEDO, 2010). Sua dispersão na 

natureza pode ocorrer por meio de animais, homens, insetos, água e, 

principalmente, pelo ar (TORTORA; FUNKE; CASE, 2012). 

A maior parte dos fungos constitui-se de um corpo vegetativo filamentoso 

conhecido como micélio que se ramifica em hifas. As hifas podem, ou não, 

apresentar partições delimitadas pelas transversais chamadas septos (septadas ou 

asseptadas) (CARVALHO, 2010). 

A reprodução dos fungos se dá por meio de esporos, sendo estas estruturas 

reprodutivas constituídas de uma ou mais células. Quanto à estrutura, os esporos se 

formam assexuadamente, podendo se apresentar sob a forma de conídios, 

esporângios, clamidósporos ou artrósporos (PELCZAR; CHAN; KRIEG, 1997; 

TORTORA; FUNKE; CASE, 2012). 

Por não sintetizarem clorofila, esses organismos sobrevivem em estado de 

parasitismo, saprofitismo ou simbiose no meio ambiente. Os fungos saprófitos vivem 

em substratos contendo matéria orgânica, muitas delas em decomposição, na água 

e no solo. Os parasitas vivem no interior e na superfície de vegetais e animais, 

nutrindo-se de substâncias provenientes de células vivas, já os simbiontes se 

associam a outros organismos e vivem em perfeita harmonia, sendo ambos 
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beneficiados (TRABULSI, 2004). Do total de espécies de fungos descritas, estima-se 

que 2/3 destas estabelecem relações íntimas com outros organismos vivos, sendo 

que um grande número dessas espécies vive em associação com os vegetais 

(BARBIERI; CARVALHO, 2001), podendo ser rizosféricos, epifíticos ou endofíticos 

de acordo com a localização que habitam na planta (ARAÚJO et al., 2010). 

 

2.3.1 Fungos endofíticos 

 

Micro-organismos endofíticos, principalmente fungos e bactérias, são 

aqueles que vivem no interior das plantas, habitando de modo geral suas partes 

aéreas, como folhas e caules, sem causar aparentemente nenhum dano a seus 

hospedeiros (AZEVEDO, 1998; ASSUMPÇÃO et al., 2009). 

A colonização assintomática por micro-organismos endofíticos pode ser 

explicada pela hipótese do "antagonismo balanceado" (SCHULZ et al., 1999), onde o 

endófito é capaz de inibir a produção de metabólitos tóxicos pelo hospedeiro e se 

desenvolver dentro do mesmo sem causar manifestação visível de infecção ou 

doença (SCHULZ; BOYLE, 2006). Esta interação só pode ser observada devido ao 

equilíbrio da relação antagonista entre hospedeiro e endófito. Na ausência deste 

equilíbrio, verifica-se que muitos endófitos podem se tornar patógenos (que estavam 

na forma latente), podendo ser influenciados por fatores intrínsecos ou ambientais e 

levando a expressão da patogenicidade (KUSARI et al., 2012). 

Evidências de micro-organismos associados a plantas encontrados em 

tecidos fossilizados do caule e folhas revelaram que esta associação endófito-

hospedeiro possa ter surgido a partir do momento em que as primeiras plantas 

superiores apareceram na Terra (ANDRZEJ, 2002). Durante a co-evolução dos 

endófitos e seus hospedeiros, estes se adaptaram ao microambiente formado no 

interior das plantas por variação genética, incluindo a aquisição de partes do DNA 

das plantas em seu próprio genoma (GERMAINE et al., 2004). Este fato pode ser a 

explicação da capacidade de alguns endófitos de biossintetizar alguns compostos 

químicos que originalmente eram atribuídos somente à planta hospedeira (STIERLE; 

STROBEL; STIERLE, 1993). 

Fungos endofíticos evoluíram a partir de dois modos de transmissão. A 

transmissão vertical consiste na transferência de esporos através das sementes da 

planta hospedeira, enquanto que na transmissão horizontal ocorre a transferência 
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sexual ou assexual de esporos da planta hospedeira para outras plantas 

(SAIKKONEM et al., 2004). Endófitos podem ser encontrados em plantas crescendo 

em florestas tropicais, temperadas e boreais; em plantas herbáceas de ambientes 

extremos como ambientes ártico, alpino (FISHER et al., 1995) e xérico (MUSHIN; 

ZWAIN, 1989). Fungos endofíticos tem sido encontrado em musgos e plantas 

hepáticas (LIGRONE; POCOCK; DUCKETT, 1993), samambaias (SCHMID; 

OBERWINKLER, 1993), numerosas gimnospermas e angiospermas (HIDE; 

TAYLOR; FROLICH, 2000), além de muitas outras plantas. É possível isolar 

centenas de espécies endofíticas de uma única planta onde pelo menos uma 

espécie demonstra especificidade pelo hospedeiro (TAN; ZOU, 2001). Entretanto, 

muitos destes micro-organismos ainda não são conhecidos, e podem constituir 

novos gêneros e espécies (AZEVEDO et al., 2000; STROBEL, 2002). 

Os fungos endofíticos podem produzir compostos que diminuem a herbivoria 

sobre os tecidos vegetais ou conferem resistência a fitopatógenos, além da 

produção de fitorreguladores que podem aumentar o desenvolvimento vegetal 

atuando, assim, diretamente sobre a planta com a qual está associado. Os endófitos, 

por sua vez, encontram na planta um habitat com nutrientes e com menor 

competição com outros micro-organismos (PEIXOTO NETO; AZEVEDO; CAETANO, 

2004). 

A produção de compostos bioativos por fungos endofíticos é importante não 

só do ponto de vista ecológico, como também, bioquímico e molecular (KUSARI et 

al., 2012). A produtividade desses metabólitos por endofíticos pode ser explicada por 

diversos fatores, sendo os principais o alto nível de “stress” ambiental e as 

interações com outros organismos. Micro-organismos submetidos a um ou mais 

desses fatores estão mais suscetíveis a produzirem uma maior variedade de 

metabólitos secundários biologicamente ativos (DREYFUSS; CHAPELA, 1994). 

A biossíntese de metabólitos secundários pode garantir ao fungo vantagem 

em habitats no qual este necessita competir com outros micro-organismos. Portanto, 

muitos desses metabólitos podem apresentar efeitos tóxicos ou inibitórios de 

crescimento e desenvolvimento em outros organismos, além de outras atividades 

biológicas (KHALDI et al., 2010).  
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2.4 Metabólitos secundários produzidos por fungos endofíticos 

 

Uma grande quantidade de fungos endofíticos isolados de plantas vêm 

sendo caracterizada e têm apresentado considerável potencial para descoberta de 

novas moléculas bioativas (STROBEL et al., 2004).  

As condições abióticas as quais os fungos são submetidos são essenciais 

para a obtenção de metabólitos secundários. A quantidade de carbono, nitrogênio e 

elementos traço (ferro, manganês, zinco), bem como a temperatura, tempo de 

crescimento e pH do meio de cultura são fundamentais para a produção de novos 

metabólitos secundários. Para explorar o potencial dos micro-organismos, as 

condições de crescimento utilizadas para gerar extratos precisam ser diversificadas 

(KNIGHT et al., 2003). 

Há relatos na literatura sobre a produção de metabólitos secundários 

comuns entre a planta hospedeira e seus micro-organismos endofíticos. Este fato 

atribui-se a uma transferência lateral de genes que pode ter ocorrido durante o 

processo de evolução (STROBEL, 2002; WINK, 2008). Como exemplo pode-se citar 

o taxol, um diterpenóide com atividade anticancerígena, produzido pela planta Taxus 

brevifolia e também pelo fungo endofítico Taxomyces andreanae isolado da mesma 

planta (STIERLE; STROBEL; STIERLE, 1993). 

Estudos mostram que o taxol não foi produzido somente por este fungo, mas 

também a partir de outros fungos endofíticos como o Phyllosticta citricarpa 

(KUMARAN; MUTHUMARY; HUR, 2008), Aspergillus candidus (ZHANG; ZHOU; YU, 

2009) e Chaetomella raphigera (GANGADEVI; MUTHUMARY, 2009) isolados das 

plantas Citrus medica, Taxus media e Terminalia arjuna, respectivamente. É 

possível, ainda, que vários metabólitos isolados de plantas sejam, na verdade, 

compostos biossintetizados pelos micro-organismos associados a essas plantas 

(KUSARI et al., 2012). 

Devido às suas propriedades químicas e biológicas, muitos destes 

metabólitos têm sido aplicados para o uso farmacêutico como antibióticos, inibidores 

tumorais e imunossupressores (DEMAIN, 1999). Na área agronômica, visando 

substituir os fungicidas, muitos pesquisadores vêm buscando alternativas mais 

eficientes nos metabólitos secundários produzidos por fungos endofíticos. 
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2.4.1 A importância da leishmaniose  

 

As doenças parasitárias se mantêm dentre os problemas de saúde pública 

mais relevantes, com milhões de pessoas infectadas anualmente, resultando em 

consequências sociais e econômicas e no aumento significativo da mortalidade 

mundial (RENSLO; McKERROW, 2006; HOTEZ et al., 2007). De acordo com a 

Organização Mundial de Saúde, a leishmaniose integra o grupo das seis doenças 

mundiais consideradas prioritárias, juntamente com a malária, doença de Chagas, 

tuberculose, tripanossomíase africana e a dengue (WHO, 2012).  

As leishmanioses são zoonoses causadas por protozoários digenéticos da 

ordem Kinetoplastida, família Trypanosomatidae, gênero Leishmania (BASANO; 

CAMARGO, 2004). Compreendem um espectro de doenças distribuídas 

mundialmente em regiões tropicais e subtropicais, com a capacidade de se adaptar 

a diferentes ecossistemas e infectar diversas espécies de mamíferos (WHO, 2012; 

NUNES et al., 2010). A doença é endêmica em 98 países, com incidência global de 

0,9 a 1,6 milhões de casos ocorrendo a cada ano. O Brasil está entre os 10 países 

com o maior incidente da doença (ALVAR et al., 2012). Somente no ano de 2013, 

foram relatados no Brasil 18.226 casos de leishmaniose tegumentar e 3.253 casos 

de leishmaniose visceral, com maiores focos nas regiões norte, nordeste e centro-

oeste (WHO, 2015). 

A doença tem como vetor um mosquito flebotomínio fêmea com hábito 

hematófago conhecido popularmente como tatuquira, mosquito-palha, birigui, etc. 

(BRASIL, 2007). Das 300 espécies descritas nas Américas, apenas dois gêneros 

são realmente importantes, sendo eles a Lutzomyia, vetor de leishmanioses das 

Américas, e o Phlebotomus, onde estão todos os transmissores de leishmanioses da 

África, Europa e Ásia (REY, 2008).  

O ciclo de vida da Leishmania se completa em duas etapas. O flebotomíneo, 

ao realizar o repasto sanguíneo, ingere a forma amastigota da Leishmania que, no 

seu trato digestivo, desenvolve-se para a forma promastigota. Os promastigotas se 

multiplicam e migram para as probóscides até o momento de um novo repasto 

sanguíneo. Uma vez no interior do hospedeiro, o parasito é internalizado por células 

fagocíticas, e em seguida convertido na forma amastigota (aflagelada e 

arredondada), reiniciando o ciclo do parasita (SILVEIRA; LAINSON; CORBETT, 

2004; CARVALHO et al., 2008) (Figura 2). 
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Figura 2 - Ciclo de vida de protozoários de Leishmania. Adaptado de CDC - Centro de Controle e 

Prevenção de Doenças 
 (Fonte: http://www.cdc.gov/dpdx/leishmaniasis/index.html acessado em 16/06/2015). 

 

Diversas espécies de Leishmania podem causar leishmaniose, sendo que a 

combinação de fatores intrínsecos ao parasito e a resposta imune montada pelo 

hospedeiro (influenciada pela idade, estado nutricional, dentre outros fatores) 

resultam nas diferentes manifestações clínicas da doença (AWASTHI; MATHUR; 

SAHA, 2004). Pode-se classificar a leishmaniose em dois grandes tipos básicos, de 

acordo com os sinais e sintomas apresentados: leishmaniose tegumentar americana 

(LTA) ou “úlcera de Bauru” e leishmaniose visceral americana (LVA) ou “calazar” 

(BORIES et al., 2008). No caso da LTA, existem as formas cutâneas, muco-cutânea 

e difusa (DAVID; CRAFT, 2009).  

As 3 principais espécies do parasito responsáveis pela transmissão da LTA 

ao homem no Brasil são: L. (Viannia) braziliensis (agente etiológico mais presente na 

leishmaniose muco cutânea) transmitida por diferentes espécies de flebotomíneos 

como Lutzomyia whitmani, Lutzomyia wellcomei e Lutzomyia intermedia, dentre 

outras; L. (Viannia) guyanensis (agente da leishmaniose cutânea), transmitida por 

Lutzomyia umbratilis, Lutzomyia anduzei e Lutzomyia whitman; e L. (Leishmania) 

amazonensis (diretamente relacionada às formas cutânea e cutânea difusa), 

transmitida por Lutzomyia flaviscutellata e Lutzomyia olmeca (SHAWN; LAINSON, 
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1975; LAINSON; SHAW, 1987; FRANÇA-COSTA et al., 2012). A forma muco 

cutânea leva o paciente a sofrer ulcerações destrutivas que progressivamente se 

estendem para as mucosas do nariz e boca, podendo atingir laringe e faringe 

(SANTOS et al., 2008). Já as lesões provocadas pela forma cutânea costumam 

persistir por vários meses ou anos e suas características podem variar de acordo 

com a espécie (LUCAS et al., 2010). Ao contrário da forma cutânea, na forma difusa 

(que tem como vetor mais importante o mosquito Lutzomyia flacustellata) não ocorre 

ulceração, ocorrendo disseminação hematogênica do parasito após meses ou anos, 

com aparecimento de lesões em várias partes do corpo, como face e membros 

(BARRAL-NETTO et al., 1995; COSTA, 2005).  

A leishmaniose visceral americana (LVA) é uma doença infecciosa sistêmica 

grave, altamente letal se não tratada e que apresenta aspectos clínicos e 

epidemiológicos bastante característicos em cada região geográfica onde ocorre. 

Apresenta como agente etiológico a Leishmania infantum chagasi (CUNHA; 

CHAGAS, 1937), protozoário da família Trypanosomatidae transmitido pelas fêmeas 

infectadas do díptero flebotomíneo Lutzomyia longipalpis (GRIMALDI; TESH; 

MCMAHON-PRATT, 1989). Pode causar febre, perda de peso, 

hepatoesplenomegalia (aumento no tamanho do fígado e baço), 

hipergamaglobulinemia (aumento excessivo dos níveis de imunoglobulina na 

corrente sanguínea), chegando a ser fatal, se não for tratada (MODABBER, 1993). 

Áreas de congestão e de infarto esplênico podem ocorrer, inclusive com ruptura do 

órgão (GONTIJO; MELO, 2004; NASCIMENTO et al., 2005).  

A falta de novos medicamentos destinados a doenças parasitárias que 

afetam as pessoas nos países em desenvolvimento tornou-se uma preocupação 

global (CHIRAC; TORREELE, 2006). Pelo fato de haver várias espécies de 

Leishmania que estão relacionadas às diferentes manifestações clínicas da doença, 

é quase impossível a obtenção de um único enfoque capaz de controlar e combater 

a leishmaniose em geral. Uma medida profilática simples parece ser o controle do 

vetor. No entanto, medidas de controle como estas requerem uma infraestrutura que 

a maior parte dos países não consegue manter (MODABBER, 1993).  

No Brasil, os antimoniais pentavalentes, como a N-metil glucamina, são os 

fármacos de escolha utilizadas no tratamento da Leishmaniose humana em virtude 

de sua eficiência terapêutica (SANTOS et al., 2002). A anfotericina B é o fármaco 

leishmanicida mais potente disponível comercialmente, atuando nas formas 
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promastigotas e amastigotas (CARVALHO, 2000). Outros fármacos são empregados 

no tratamento da leishmaniose, entre as quais se destacam a pentamidina, 

miltefosine e a paromomicina (RATH et al., 2003). Existem também os tratamentos 

suportes com o uso de antibióticos, devido ao fato de que pacientes com LVA são 

caracteristicamente neutropênicos (baixa produção de neutrófilos) e, portanto, estão 

mais predispostos a apresentar infecção estabelecida ou oculta (BRASIL, 2005).  

Apesar de eficazes, os melhores medicamentos no tratamento da 

leishmaniose são os que possuem efeitos tóxicos mais acentuados e também os de 

sistema posológico mais complexo (HERWALDT, 1999). A resistência aos 

antimoniais também parece ser um fenômeno crescente em todas as formas de 

leishmaniose (GROGL; THOMASON; FRANKE, 1992). Além disto, as dificuldades 

quanto à administração e a duração do tratamento (aplicações diárias durante 

aproximadamente 20 dias), paralelamente aos efeitos colaterais, tem estimulado 

pesquisas visando buscar fontes alternativas para o tratamento (ORDÓÑEZ-

GUTIÉRREZ et al., 2007). 

 

2.4.1.1 Atividade anti-leishmaniose de metabólitos secundários de fungos 

endofíticos 

 

Por apresentar diferentes papéis funcionais, os produtos naturais de maior 

interesse isolados de fungos endofíticos são para produção de antibióticos, agentes 

anticâncer, agentes de controle biológico e outros (GUO et al., 2006). O mesmo 

acontece no controle de doenças parasitárias, como a leishmaniose, por compostos 

produzidos por fungos endofíticos.  

Um fungo endofítico isolado da planta medicinal Spermacoce vericullata L. 

(Rubiaceae) nativa da América do sul, produziu compostos com atividade 

antileishmania. Foram obtidos os compostos austidiol (1), um novo dímero de 

austidiol (2)  e o austidiol diacetato (3) a partir da acetilação do primeiro composto. 

Estes compostos apresentaram atividade promissora contra L. Major com IC50 de 

0,52, 0,13 e 0,28 µM em relação ao controle positivo geneticina (G418) (IC50 = 3,43 

µM) (ANDRIOLI et al., 2010).  

As frações acetato de etila de 82 fungos endofíticos isolados de caule e 

casca da espécie brasileira Caeslapina echinata Lam. (Fabaceae) foram testadas 

em diversos ensaios biológicos. As frações obtidas dos fungos Fusarium sp. (WC9), 
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Xylaria sp. (WC11), N. pseudotrichia (WC33) e Fusarium sp. (WC58) foram capazes 

de inibir o crescimento de formas amastigotas de T. cruzi e L. amazonensis entre 45 

a 77%. Do extrato de Fusarium sp. (WC58) foi isolado o composto beauvericina (4), 

que apresentou atividade contra T. cruzi (IC50= 2,44 µM) (CAMPOS et al., 2015). O 

mesmo composto foi isolado de uma linhagem de Fusarium sp. marinho por 

Nascimento et al. (2012) e apresentou atividade inibitória à L. braziliensis (IC50 = 

1,85 µM). 

Já no estudo realizado por Nascimento et al. (2015), foram isolados 16 

fungos endofíticos das folhas de Vernonia polyanthes. O extrato etanólico obtido 

destes endófitos foi avaliado em ensaio contra L. amazonensis, sendo o extrato de 

Cochliobolus sativus o mais ativo (IC50 59,5 µg mL-1). A partir deste extrato, foi obtida 

uma mistura dos compostos cochlioquinona A (5) e isocochlioquinona A (6) e, 

também, o composto anidrocochlioquinona A (7). Tanto a mistura quanto o composto 

isolado apresentaram atividade antileishmaniose (10,16 e 50,53 µg mL-1, 

respectivamente). 

As frações obtidas a partir do extrato do fungo Edenia sp. foram avaliadas 

contra Leishmania donovani. Foram isolados cinco metabólitos secundários, CJ-

12,371, preussomerina EG1, palmarumicina CP2, palmarumicina CP17 (8) e 

palmarumicina CP18 (9), sendo que os dois últimos apresentaram atividade contra L. 

donovani na forma amastigota com valores de IC50 de 1,34 e 0,62 µM, 

respectivamente (MARTÍNEZ-LUIS et al., 2008). Os compostos produzidos pelo 

endófito Nigrospora sphaerica, isolado de folhas de Vinca rosea (Apocynaceae), 

foram avaliados em ensaio antileishmaniose. Dos 11 compostos isolados, os 

compostos ergosta-7,22-dieno-3β-ol (10), ergosta-4,6,8,22-tetraeno-3β-ol (11) e 

ergosta-5,7,22-trieno-3β-ol (12) apresentaram moderada atividade com IC50 de 30,2; 

26,4 e 36,4 μg mL-1, respectivamente (METWALE et al., 2013). 

Elkhayat et al. (2016) isolaram um novo derivado butenolídeo do fungo 

endofítico Aspergillus terreus. O composto, Terrenolida S (13), apresenta atividade 

antileishmaniose contra L. donovani com IC50 de 27,27 µM e IC90 de 167,03 µM. 

Dois novos triterpenóides tetracíclicos, o integracida F (14) e integracida G (15), 

foram isolados de Fusarium sp. obtido de folhas de Mentha longifolia L. (Labiatae). 

Ambos os compostos apresentaram significante atividade contra L. donovani com 

IC50 de 3,74 e 2,53 µg mL-1 e IC90 de 5,11 e 8,89 µg mL-1, respectivamente 

(IBRAHIM; MOHAMED; ROSS, 2016). 
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Figura 3 - Estruturas químicas dos compostos citados no item 2.4.1.1 (1-15) 

 

Apesar de todos os estudos realizados, não existe uma vacina licenciada 

contra leishmaniose. Ainda, cada espécie de Leishmania é distinta, com ciclos de 

vida complexos, diferente localização intracelular e juntamente com uma interação 

complexa de imunidade do hospedeiro (CHOUHAN et al., 2015). Embora haja 

diversos estudos utilizando extratos, frações e compostos derivados de plantas, 

novas fontes como algas, invertebrados marinhos e micro-organismos devem ser 

exploradas na busca de compostos com atividade leishmanicida. 
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2.4.2 Fitopatógenos de importância agrônomica 

 

Dentre os maiores problemas na produção agrícola de culturas estão os 

fungos fitopatogênicos, organismos que apresentam potencial para causar doenças 

em plantas. Estes micro-organismos possuem um período de latência rápido, isto é, 

o tempo entre a infecção e a produção de outros propágulos infecciosos (esporos) 

pode ser de apenas alguns dias. Muitos destes micro-organismos são capazes de 

produzir grandes quantidades de esporos, que são transportados pela água ou ar, 

infectando plantios inteiros rapidamente. Podem biossintetizar fitotoxinas e enzimas 

capazes de desestabilizar os mecanismos de defesa e afetar os tecidos das plantas 

e, também, absorver nutrientes de regiões economicamente importantes, como 

sementes e frutos, causando perdas no rendimento da cultura (STRANGE, 2003; 

STRANGE; SCOTT, 2005).  

Com a expansão da agricultura e o cultivo de grandes áreas, os problemas 

causados por fitopatógenos, concomitantemente, têm aumentado. Inúmeros 

patógenos têm causado prejuízos à agricultura, diminuindo a produção e elevando 

os gastos com produtos químicos para a prevenção e controle das doenças 

(FINATTI; APARECIDO, 2009). Dentre os fitopatógenos que causam grandes perdas 

nas culturas pode-se citar os fungos do gênero Colletotrichum, Fusarium, complexo 

Diaporthe/Phomopsis, entre outros. 

 

2.4.2.1 Fungos fitopatogênicos do gênero Colletotrichum 

 

Fungos fitopatogênicos do gênero Colletotrichum são causadores da 

antracnose, uma doença que ataca todos os órgãos da parte aérea, causando 

apodrecimento (nas folhas, frutos e órgãos reprodutivos) ou crestamento (folhas e 

ramos) (FISCHER; KIMATI; RESENDE, 2005). Este gênero foi recentemente eleito o 

oitavo grupo mais importante de fungos patogênicos de plantas no mundo, baseado 

na importância econômica das antracnoses (CANNON et al., 2012; DEAN et al., 

2012).  

Os fungos do gênero Colletotrichum pertencem ao Filo Ascomycota e são 

encontrados especialmente em regiões tropicais e subtropicais, sendo capazes de 

atacar diversas espécies de plantas das famílias Amaranthaceae, Chenopodiacea, 

Cucurbitaceae, Dioscoreacea, Leguminosae, Malvaceae, Solanaceae, Rosaceae, 
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entre outras (BAILEY; JEGER, 1992; PICCINI; PASCHOLATI, 1997). Diferentes 

espécies ou genótipos de Colletotrichum podem infectar diversas partes da mesma 

planta hospedeira, causando doenças distintas, que ocorrem sucessivamente 

durante o desenvolvimento da cultura (FREEMAN; KATAN; SHABI, 1998). Ainda, 

diversas plantas hospedeiras podem ser infectadas por uma única espécie de 

Colletotrichum, como o C. gloeosporioides, que causa doenças em laranja, café, 

abacate, manga, mamão, pêssego, morango, entre outras (PHOULIVONG et al., 

2010).  

Espécies de Colletotrichum empregam estratégias para a penetração no 

hospedeiro, desenvolvendo uma série de estruturas de infecção especializadas 

como tubos germinativos, apressórios, vesículas de infecção, hifas primárias e hifas 

secundárias (PEREIRA et al., 2005). Os apressórios formados por espécies do 

gênero Colletotrichum aparecem diretamente do conídio, mas podem formar-se na 

extremidade de tubos germinativos ou de ramificações de hifas (BAILEY et al., 

1992). O apressório tem a função de permitir a penetração do fungo na cutícula do 

hospedeiro e na parede celular epidérmica por meio do peg de penetração que 

emerge da sua base. Em consequência deste processo, a hifa desenvolve-se intra 

(hemibiotrófico) e/ou intercelularmente (subcuticular intramural) e pode permanecer 

latente até condições favoráveis (BAILEY et al., 1992; AGRIOS, 2005).  

Os sintomas nos frutos variam de acordo com a espécie, mas, de maneira 

geral, iniciam-se por pequenas pontuações de coloração marrom a preta, com 

formato circular, evoluem para manchas necróticas de coloração escura, com bordos 

definidos e formato irregular, seguidas de podridão de frutos, com formação de 

massa alaranjada que contêm os esporos do fungo (FERRARI et al., 2011). As 

plantas podem ser afetadas pela doença tanto na época de desenvolvimento no 

campo, quanto na época de pós-colheita, estando sujeitas à doença em todas as 

fases do seu desenvolvimento (FREEMAN; KATAN; SHABI, 1998). Frequentemente 

há a necessidade de tratamento pós-colheita. Alta severidade da antracnose ocorre 

em locais ou épocas onde há chuvas frequentes e predominância de alta umidade 

relativa (COSTA et al., 2010).  

O método ideal para o controle da antracnose é o uso de cultivares 

resistentes. Entretanto, o trabalho de melhoramento genético pode ser demorado e 

apresentar características agronômicas inferiores aos suscetíveis, principalmente 

considerando o potencial produtivo. Dessa forma, uma das principais medidas é a 
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aplicação de fungicidas (ITO et al., 2002). No estágio de pré-colheita, os fungicidas 

são utilizados para diminuir a infestação do patógeno, enquanto que no estágio de 

pós-colheita, são usados fungicidas para controlar infestações já estabelecidas ou 

proteger contra infestações que podem ocorrer durante o processo de 

armazenamento e transporte (BAUTISTA-BAÑOS, 2014). 

 

2.4.2.2 Fungos fitopatogênicos do gênero Fusarium 

 

A murcha do Fusarium é uma doença vascular primeiramente descrita no 

Vale do Sacramento, Califórnia (EUA), em 1929 por Harter. No Brasil, o primeiro 

relato da doença foi realizado no estado de São Paulo em plantas de feijão (KIMATI; 

MASCARENHAS, 1967). A doença foi caracterizada por apresentar murcha das 

plantas, amarelecimento, queda de folhas e completa invasão vascular pelo fungo 

Fusarium oxysporum (FRAVEL et al., 2003).  

Os fungos do gênero Fusarium Link (1809) ex Fries pertencem ao filo 

Ascomycota, classe Sardariomycetes, ordem Hyporeales e família Nectriaceae.  

Compreendem espécies filamentosas de ampla distribuição geográfica, com grande 

importância econômica, comumente encontrados como fitopatógenos, saprófitas do 

solo e matéria orgânica e uma minoria patogênica de animais e seres humanos 

(GÓMEZ; RAMÍREZ, 2008). A maioria das espécies produz tanto macroconídios 

quanto microconídios, podendo produzir, também, clamidósporos (CAVALCANTI; 

COELHO; PERES, 2002).  

As espécies de Fusarium que causam murchas vasculares são todas 

classificadas como Fusarium oxysporum, as quais formam um complexo de fungos 

de solo, compostos por patótipos classificados em várias formae speciales (f. sp.), 

com base em seu critério patogênico.  

O conceito de f. sp. foi aplicado por Snyder e Hansen (1954) para 

reconhecer isolados patogênicos que foram morfologicamente semelhantes a 

isolados saprofíticos de mesma espécie, mas que se diferenciam em sua habilidade 

para parasitar hospedeiros específicos. Cada grupo de f. sp. é patogênico a uma 

espécie ou a um grupo de plantas em particular, demonstrando o elevado grau de 

especificidade do hospedeiro, sendo responsáveis por causar doenças em mais de 

120 espécies de plantas (NELSON et al., 1983; OLIVEIRA; COSTA, 2002).  
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A infecção da planta se inicia quando os tubos germinativos dos esporos ou 

o micélio penetram na raiz diretamente, através de ferimentos ou em pontos de 

formação de raízes secundárias. Enquanto nos vasos, o micélio se ramifica e produz 

microconídios que germinam e penetram na parede superior do vaso. O micélio 

também avança lateralmente penetrando através dos poros dos vasos. A 

combinação desses processos provoca o entupimento dos vasos por micélio e 

esporos, o que leva a interrupção do fluxo de água da planta infectada, o 

fechamento dos estômatos e, consequentemente, a murcha foliar, causando a morte 

do hospedeiro. O fungo, em seguida, invade todos os tecidos da planta 

extensivamente, atingindo a superfície da planta morta e esporula (AGRIOS, 2005).  

Os sintomas se caracterizam pela queda de pecíolos, raques e folíolos. As 

folhas inferiores apresentam clorose se tornando amareladas e, por fim, secam 

(SINGH et al., 2007). Plântulas afetadas apresentam, primeiramente, inclinação das 

folhas e, em seguida, entram em colapso. Os tecidos vasculares das raízes mostram 

descoloração marrom à preta que se estende aos caules e ramos (GAUR et al., 

2010). Quando a doença atinge plantas jovens, observam-se redução no 

desenvolvimento e nanismo, podendo levar à morte da planta (BIANCHINI; 

MARINGONI; CARNEIRO, 1997). Sementes provenientes de plantas infectadas 

podem transportar o patógeno para novas áreas onde a doença pode se estabelecer 

(PANDE; RAO; SHARMA, 2007).  

Devido à complexidade, à variabilidade genética existente no gênero e à 

capacidade destes patógenos em sobreviver no solo e restos de culturas, as 

doenças causadas por estes fungos são consideradas de difícil controle 

(MOHAMMADI; BANIHASHEMI, 2006). O método de controle mais utilizado e mais 

economicamente eficiente tem sido o uso de cultivares resistentes (BAKHSH et al., 

2007), embora a efetividade destes cultivares possa ser reduzida pela variabilidade 

patogênica dos fungos do gênero Fusarium (JIMENEZ-GASCO et al., 2005). Outras 

medidas de controle, como rotação de culturas, solarização do solo, uso de 

sementes livres de patógenos, remoção de restos de plantas infestadas e uso de 

fungicidas (como carbendazim, thiram + benomyl e thiram + captan) podem ser 

adotadas na tentativa de diminuir a infecção (SINGH et al., 2007; NENE et al., 2012), 

embora nenhuma delas seja totalmente eficiente no controle da infecção e 

colonização das raízes (DUBEY; SURESH; SINGH, 2007).  
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2.4.2.3 Fungos fitopatogênicos do complexo Diaporthe/Phomopsis 

 

A cultura da soja (Glycine max) pode ser afetada no campo por um grande 

número de doenças fúngicas, sendo a seca da haste e da vagem, causada por 

Diaporthe phaseolorum var. sojae uma das principais doenças limitantes da 

produtividade da cultura da soja (PEDERSEN; GRAU, 2010).  

O complexo Diaporthe/Phomopsis está associado a doenças como a seca 

da haste e da vagem, o cancro da haste e a podridão da semente (MORGAN-

JONES, 1992). Espécies deste complexo pertencem ao filo Ascomycota, ordem 

Diaporthales e família Diaporthaceae (KIRK et al., 2008). As conexões entre as fases 

teleomórfica e anamórfica foram descritas apenas para aproximadamente 20% das 

espécies do gênero Diaporthe, o que torna a identificação ao nível de espécie neste 

gênero muito difícil (PHILLIPS, 2006; REHNER; UECKER, 1994).  

A seca das hastes e das vagens foi a primeira doença do complexo a ser 

descrita, por Wolf e Lehman, em 1920 e é a principal doença que ocorre sobre as 

hastes e vagens próximas a maturação, afetando também pecíolos, folhas, 

sementes e raízes. Os danos por esta doença ainda são incertos, sendo estimados 

em até 15% e evidenciados pela má qualidade das sementes (CARMONA; 

SCADIANI; LUQUE, 2012).  

No campo, a doença aparece inicialmente em pecíolos e ramos quebrados 

das partes inferiores das plantas, com menor incidência em hastes, vagens, 

sementes e folhas. Posteriormente, os sintomas da doença se manifestam sob a 

forma de lesões escuras restritas a um dos lados das hastes de soja (HENNING et 

al., 2014; ATHOW; CALDWELL, 1954). A senescência prematura de plantas de soja 

ocasiona redução na produtividade quando ocorre antes do completo enchimento de 

grãos, podendo ainda aumentar a infecção de hastes e sementes por Phomopsis 

spp., já que a senescência geralmente ocorre sob condições ambientais ótimas ao 

desenvolvimento da doença (McGEE, 1992; MERILES et al., 2004).  

A infecção das sementes por Phomopsis sojae é similar ao Colletotrichum 

dematium f. sp. truncata, outro fitopatógeno da cultura de soja. A infecção se inicia 

através das paredes da vagem enquanto ainda estão verdes, chegando às 

sementes geralmente após o início da maturação da vagem (DRINGRA; ACUNA, 

1997). Estudos histológicos mostraram que o micélio do fungo se encontra nas 

camadas de revestimento da semente, na epiderme, na hipoderme e na endoderme 
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(MANANDHAR et al., 1985). Somente infecções que se iniciam nas vagens resultam 

em deterioração das sementes (ALMEIDA et al., 2005).  

Após a infecção pelo fungo, as vagens ficam murchas ou apodrecem e 

adquirem coloração esbranquiçada a castanho clara. Sob condições de alta 

umidade, o fungo desenvolve frutificações assexuais negras chamadas picnídios, 

dispostas de forma linear (KULIC; SINCLAIR, 1999). Sementes apresentam 

enrugamento e rachaduras do tegumento, ficam sem brilho e cobertas com micélio. 

Sementes infectadas superficialmente por Phomopsis sojae, quando semeadas em 

solos úmidos, geralmente chegam a emergir, porém o fungo desenvolvido no 

tegumento não permite que os cotilédones se abram, impedindo a expansão das 

folhas primárias. O fungo sobrevive como micélio dormente em restos de culturas ou 

sementes infectadas, podendo sobreviver na forma de picnídio em restos de cultura 

(ALMEIDA et al., 2005).  

Como método de controle à seca da haste e vagem recomenda-se o uso de 

sementes sadias, tratamento de semente, rotação de cultura e manejo adequado do 

solo, principalmente com relação à adubação potássica. Durante a armazenagem da 

semente em condição ambiente, Phomopsis spp. perdem viabilidade rapidamente. O 

tratamento de semente com fungicidas sistêmicos, especialmente os benzimidazóis, 

é eficaz para a erradicação do fungo (HENNING et al., 2014). 

Embora os métodos convencionais de controle de fitopatógenos apresentem 

resultados positivos, os fungos endofíticos são importantes candidatos ao controle 

destas doenças, pelo fato de colonizarem um nicho semelhante ao ocupado pelos 

patógenos, pela produção de compostos antagonistas e pela indução de resistência 

na planta (ARAÚJO et al., 2010; GAO; DAI; LIU, 2010)     

 

2.4.2.4 Atividade anti-fitopatogênica de metabólitos secundários de fungos 

endofíticos 

 

Como alternativa aos produtos químicos, estudos mostram que fungos 

endofíticos produzem compostos bioativos capazes de proteger seus hospedeiros 

de doenças e limitar o dano causado por micro-organismos patogênicos (ARNOLD 

et al., 2003; MEJIA; ROJAS; MAYNARD, 2008).  

Cinco compostos antifúngicos foram isolados de Xylaria sp., um endófito de 

Palicourea marcgravii (Rubiaceae). Dois dos compostos isolados, ácido 2-hexil-3-
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metil-butanodióico (16) e citocalasina D (17), apresentaram atividade contra 

Cladosporium cladosporioides e Cladosporium sphaerospermum na concentração de 

25 µg mL-1 em ensaios de bioautografia (CAFÊU et al., 2005). 

Novos presilfiperfolanos sesquiterpenos foram isolados do extrato acetato de 

etila de Xylaria sp, fungo endofítico obtido, também, de folhas de Piper aduncum. 

Ainda foram isolados 2 eremofilanos sesquiterpenos já conhecidos: faseolinona (18) 

e fomenona (19). Os compostos foram testados para atividades citotóxica e 

antifúngica contra Cladosporium cladosporioides e Cladosporium sphaerospermum. 

Entretanto, somente os já conhecidos (18 e 19) apresentaram atividade citotóxica 

moderada (20 e 200 µM, respectivamente) e o composto fomenona apresentou 

atividade antifúngica na concentração de 100 µg mL-1 nas duas espécies de 

Cladosporium avaliadas (SILVA et al., 2010). 

Trinta e nove metabólitos fúngicos, incluindo 2 novos alcalóides, 12β-hidroxi-

13α-metoxiverruculogeno TR-2 e 3-hidroxifumiquinazolina A, foram isolados do 

extrato de Aspergillus umigatus LN-4, um fungo endofítico da casca do caule de 

Melia azedarach. Estes compostos foram avaliados para atividade antifúngica “in 

vitro” contra os fitopatógenos Botrytis cinerea, Alternaria solani, Alternaria alternata, 

Colletotrichum gloeosporioides, Fusarium solani, Fusarium oxysporum f. sp. niveum, 

Fusarium oxysporum f. sp. vasinfectum, e Gibberella saubinettii. Dezesseis 

compostos apresentaram potencial antifúngico contra os fitopatógenos e 4 deles, 

12β-hidroxi-13α-metoxiverruculogeno TR-2 (20), fumitremorgina B (21), 

verruculogeno (22) e ácido helvólico (23), exibiram atividade semelhante aos 

fungicidas comerciais Cabendazim Nortox® e Himexazol (LI et al., 2012). 

Recentemente, a comunidade endofítica do cactus Opuntia umifusa foi 

avaliada quanto à produção de compostos com atividade antifúngica. Dos 108 

fungos isolados, o fungo Biscogniauxia mediterrânea Ohu 19B apresentou maior 

atividade e teve seus compostos isolados. Foi obtido o composto ativo 5-

metilmeleína (24), com atividade contra os fitopatógenos Phomoposis obscurans 

(63,5%) e Fusarium oxysporium (20,1%), através de ensaio de microdiluição “in vitro” 

(SILVA-HUGHES et al., 2015). 

O fungo endofítico Epichloe bromicola, isolado do caule da planta Elymus 

tantutorum, produziu o composto ciclosporina T (25) que apresentou atividade contra 

os fungos Alternaria alternata, Fusarium avenaceum, Bipolaris sorokiniana e 

Curvularia luneta em ensaio de difusão em meio, com valores entre 0,7 e 5,3 µM 
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(SONG et al., 2015). Do extrato produzido pelo fungo endofítico Lopherdermium 

nitens, isolado do pinheiro branco (Pinus strobus), foram obtidos 8 compostos da 

classe dos sesquiterpenos e macrolídeos. Destes, o composto pirenoforina (26) foi 

capaz de reduzir com crescimento de Microbotryum violaceum e Saccharomyces 

cerevisiae na concentração de 5 mM (McMULLIN; GREEN; MILLER, 2015).  

Os metabólitos secundários de 40 fungos endofíticos isolados de plantas de 

ginseng (Panax ginseng) foram avaliados contra Alternaria panax, Botrytis cinerea, 

Colletotrichum panacicola, Cylindrocarpon destructans, Rhizoctonia solani e 

Phytophthora cactorum. Seis frações apresentaram atividade contra todos ou algum 

dos patógenos, sendo que a fração obtida de Phoma terrestris apresentou maior 

atividade nos ensaios de inibição por difusão em disco (52,2 a 82,5%) e difusão em 

meio (42,8 a 80,2%) na concentração de 10 µg µL-1 (PARK et al., 2015).  

Em um estudo realizado com o fungo endofítico Penicillium raciborskii 

isolado de Rhododendron tomentosum, foram isolados 3 novos 

epitiodiquetopiperazinas, a outovirina A, outovirina B e outovirina C. O composto 

outovirina C (27) foi capaz de inibir todos os fungos fitopatogênicos na concentração 

de 0,38 mM (207 µg mL-1), sendo mais ativo contra Botrytis cinerea (57% de 

inibição) e menos ativo contra Verticillium dahliae (45% de inibição) (KAJULA et al., 

2016). 
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Figura 4 - Estruturas químicas dos compostos citados no item 2.4.2.4 (16-27) 

 

Apesar do avanço da síntese de compostos orgânicos e da química 

combinatória continuarem a desempenhar um papel importante no processo de 

desenvolvimento de novos fármacos e defensivos agrícolas, o uso negligenciado do 

produto leva à seleção de organismos patogênicos resistentes, sendo necessário 

buscar novas fontes de compostos ativos (CLARDY; FISHBACH; WALSH, 2006; 

GERWICK; SPARKS, 2014). Para isso, podem ser adotadas algumas estratégias na 

pesquisa em produtos naturais, tais como utilizar organismos que habitem biótopos 

únicos como florestas tropicais, desertos, oceanos e ilhas (PETTIT, 2011).  

Os organismos provenientes destes ambientes ainda são pouco estudados e 

são considerados uma das fontes pouco explorada e promissora para a descoberta 

de novos metabólitos secundários bioativos.  
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3 OBJETIVOS 

 

Este trabalho teve como objetivo o estudo do potencial químico e biológico 

dos metabólitos secundários produzidos por fungos endofíticos isolados de duas 

espécies de plantas do gênero Anthurium pertencentes a Ilha de Alcatrazes (São 

Sebastião - SP). 

 

3.1 Objetivos específicos 

 

 Isolar fungos endofíticos de plantas do gênero Anthurium da Ilha de 

Alcatrazes; 

 Selecionar isolados endofíticos para investigação mais aprofundada por 

comparação dos perfis espectrais obtidos por espectrometria de massas do 

tipo MALDI-TOF e por ensaio biológico contra fitopatógenos; 

 Isolar os metabólitos secundários de interesse utilizando-se de técnicas 

cromatográficas e caracterizá-los por técnicas espectroscópicas e 

espectrométricas; 

 Avaliar extratos brutos, frações e compostos puros em ensaios de atividade 

biológica contra fitopatógenos e contra o protozoário Leishmania (L.) 

infantum. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1 Fluxograma da metodologia 

 

 
Figura 5 - Fluxograma sumarizando as etapas metodológicas realizadas 

 

4.2 Coleta de material vegetal 

 

A coleta do material biológico foi realizada no dia 05 de setembro de 2013 na 

Ilha de Alcatrazes, pertencente ao Arquipélago de Alcatrazes (24º10’S, 45º70’W), 

município de São Sebastião-SP. Foram coletadas exemplares de 2 plantas e 

registradas as informações relevantes como localização, ambiente, entre outras. O 

material vegetal foi acondicionado em sacos plásticos identificados e transportado 

imediatamente para o laboratório do Centro de Biologia Marinha da USP 

(CEBIMar/USP).  

Um exemplar inteiro (caule, folhas e flores, quando presente) de cada planta 

foi utilizado para montagem de exsicata e posterior confirmação morfológica das 

espécies e depósito em herbário.  
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4.3 Identificação taxonômica das plantas coletadas 

 

O material botânico coletado foi herborizado e depositado no herbário HRCB 

(Herbário Rioclarense) do Instituto de Biociências (UNESP/Rio Claro), acrônimo de 

acordo com o Index Herbariorum – (THIERS, 2016), sob colaboração do Prof. Dr. 

Marco Antônio de Assis e da Ms. Letícia Peres Poli, do Instituto de Biociências da 

Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP-Rio Claro). A 

identificação taxonômica foi realizada com o auxílio da literatura (COELHO; 

WAECHTER; MAYO, 2009; COELHO, 2012; MAMEDE et al., 2012) e consulta a 

especialistas da área. 

 

4.4 Isolamento e purificação dos fungos endofíticos 

 

As amostras de folhas foram processadas cerca de 3 horas após a coleta, 

no laboratório do Centro de Biologia Marinha da USP (CEBIMar/USP). Para o 

isolamento dos fungos endofíticos, as folhas passaram por um processo de limpeza 

superficial, sendo lavadas em água corrente para a retirada de resíduos de poeira e 

solo. Em seguida, foram desinfectadas de acordo com Petrini (1991), com algumas 

modificações, em um processo composto por 6 lavagens. Na primeira lavagem, a 

amostra foi submersa por 1 minuto em água destilada estéril; na segunda em 

solução de etanol 70% por 1 minuto; na terceira em hipoclorito de sódio 2,5% por 2 

minutos; na quarta em etanol 70% por 1 segundo; na quinta e na sexta em água 

destilada estéril durante 1 minuto. Uma alíquota de 100 µL da água proveniente da 

sexta lavagem foi inoculada em placa contendo meio sólido BDA (batata-dextrose-

ágar) para confirmar a eficácia do método.  

Após este processo, as folhas foram cortadas com bisturi estéril em 

fragmentos de aproximadamente 8-12 mm, e 3 destes fragmentos foram dispostos 

em cada placa de Petri contendo diferentes meios de cultivo, com exceção dos 

meios "2" e "5", onde vários fragmentos foram incorporados ao meio de cultivo. Os 

meios de cultivo utilizados foram: 

1) Meio malte enriquecido (M) - Extrato de malte (18,0 g L-1), extrato de 

levedura (5,0 g L-1) e dextrose (20,0 g L-1); 
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2) Meio malte enriquecido + folha (MF) - Extrato de malte (18,0 g L-1), extrato 

de levedura (5,0 g L-1), dextrose (20,0 g L-1) e adição de fragmentos de folhas 

enquanto o meio foi vertido nas placas; 

3) Meio batata-dextrose-ágar (BDA) - Meio BDA sintético (40,0 g L-1); 

4) Meio mínimo de sais (MS) - K2HPO4 (18,8 g L-1); KH2PO4 (6,0 g L-1); MgSO4 

(5,0 g L-1) e glicerol (10,0 g L-1); 

5) Meio mínimo de sais + folha (MSF) - K2HPO4 (18,8 g L-1); KH2PO4 (6,0 g L-

1); MgSO4 (5,0 g L-1), Glicerol (10,0 g L-1) e adição de fragmentos de folhas 

enquanto o meio foi vertido nas placas; 

6) Meio água-ágar + folha (AF) - folhas das plantas estudadas trituradas em 

liquidificador com água estéril (fonte de nutriente) e incorporação em meio de 

água-ágar (20,0 g L-1); 

7) Meio água marinha (AM) - CaCl2 (1,36 g L-1); MgCl2 (9,68 g L-1); KCl (0,61 g 

L-1); NaCl (30,0 g L-1); NaH2PO4 (0,14 mg L-1); Na2SO4 (3,47 g L-1); NaHCO3 

(170 mg L-1); KBr (100 mg L-1); SrCl2 (40 mg L-1); Ácido bórico (30 mg L-1); 

extrato de levedura (1,0 g L-1); peptona (5,0 g L-1); dextrose (1,0 g L-1); 

8) Meio ácido húmico + vit. B10 (AH) - Ácido húmico (1,0 g em 10 mL de 

NaOH 0,2 M); Na2HPO4 (0.5 g L-1); KCl (1,7 g L-1); FeSO4.7H2O (0,01 g L-1); 

CaCO3 (0,01 g L-1) e vitamina B10 (10 mg L-1); 

9) Meio malte enriquecido + fungicida (MAC) - Extrato de malte (18,0 g L-1), 

extrato de levedura (5,0 g L-1) e dextrose (20,0 g L-1); 

 

Para todos os meios de cultivo acrescentou-se 2% de ágar, com exceção do 

meio 3. Os meios 1 a 7 foram acrescidos dos antibióticos Tetraciclina (100 mg L-1) e 

Streptomicina (20 mg L-1). Já os meios 8 e 9, foram acrescidos com os fungicidas 

Nistatina (100 mg L-1) e Dithane NT (200 mg L-1) com intuito de se isolar 

actinobactérias. Para ambas as plantas foram utilizadas 3 placas de cada meio de 

cultivo. 

Também, fragmentos de folha foram armazenados em tubos falcon contendo 

solução salina 0,85% para posterior diluição seriada seguindo o seguinte processo: 

as folhas presentes na solução salina foram trituradas e colocadas em eppendorffs; 

em seguida, foram maceradas com ajuda de um bastão de vidro; foi adicionado 1 mL 

de solução salina do próprio tubo falcon ao eppendorff; a solução foi agitada em 

vórtex; 0,1 mL da solução foi transferida para novo eppendorff contendo 0,9 mL de 
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solução salina 0,85% estéril, seguindo a diluição até 10-6. Por fim, foi inoculado, com 

alça de Drigalsky, 50 µL da solução em placas de Petri contendo meio de malte 

enriquecido e antibiótico. 

As placas foram levadas ao Laboratório de Química Orgânica de Produtos 

Naturais da ESALQ/USP, onde foram acondicionadas em incubadora do tipo B.O.D. 

a 28 °C. Foram realizadas inspeções periódicas e à medida que foi observado o 

crescimento de fungos endofíticos nas placas, estes foram transferidos para novas 

placas e codificados conforme a figura 6. Independentemente do meio inicial nos 

quais os fungos foram isolados, estes foram transferidos para nova placa contendo 

meio de extrato de malte (MEA) sem antibiótico para purificação das linhagens. 

  

 

Figura 6 - Sistema de atribuição de códigos dados aos fungos endofíticos isolados 

 

4.5 Preservação dos fungos endofíticos isolados 

 

Os fungos isolados foram preservados utilizando-se 2 métodos: 

criopreservação e Castellani. A criopreservação consiste na manutenção de uma 

variedade de tipos celulares em glicerol 15% sob baixas temperaturas (freezers a -

80 ºC), tendo como principal objetivo a redução de injúrias aos materiais biológicos 

(WOLFE; BRYANT, 2001; COSTA et al., 2009); O método Castellani consiste na 

preservação em água destilada esterilizada (CASTELLANI, 1939; PIMENTEL; 

FIGUEIREDO, 1989). O uso de diferentes metodologias de preservação visou 

garantir maiores chances de reativação dos micro-organismos isolados. 
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4.6 Priorização dos fungos endofíticos 

 

4.6.1 Análise do perfil espectral por MALDI-TOF-MS 

 

As análises realizadas por espectrometria de massas (MS) do tipo MALDI-

TOF (Matrix-Assisted Laser Desorption/Ionization on Time-Of-Flight) foram 

realizadas no Laboratório de Bioquímica Micromolecular de Micro-organismos, da 

Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR-São Carlos), sob colaboração do 

Prof. Dr. Edson Rodrigues Filho e do Dr. Douglas Ferreira.  

Para análise, os isolados foram crescidos em meio aveia-ágar (60 g aveia/L), 

em triplicata, durante 7 dias e, em seguida, aplicados em placa de aço MTP384 

“ground steel TF target plate” (Bruker Daltonics, Bremen, Germany) específica para 

espectrômetro de massas do tipo MALDI-TOF. As amostras foram sobrepostas por 

1,5 µL de matriz (20 mg mL-1 de ácido α-cyano-4-hidroxicinâmico (CHCA) em 

solução de acetonitrila 0,2% : ácido trifluoroactérico aquoso (1:1) sonicada por 15-20 

minutos. Cada amostra (em triplicata) foi aplicada em 6 pontos da placa de aço, 

sendo realizado por 2 analistas. Desta forma, para cada isolado, obteve-se um total 

de 36 amostragens geradores de espectro. 

O equipamento utilizado foi o espectrômetro "Autoflex Speed" (Bruker 

Daltonics, Bremem-Germany) equipado com laser smartbeam II, 1 kHz (335 nm)" em 

uma faixa de leitura de 2- 20 KDa onde cada amostragem da placa foi lida em modo 

randômico gerando 36 espectros por isolado. 

Os espectros obtidos foram, primeiramente, analisados utilizando o 

programa FLEX-Analysis 3.3, programa que permite a comparação e análise de 

múltiplos espectros da mesma linhagem. Em seguida, os espectros foram 

carregados no programa MALDI Biotyper software 3.1 e pré-processados usando 

algoritmos padrão para subtração, alisamento e normalização da linha de base. Os 

espectros de cada linhagem foram agrupados gerando, para os 36 espectros 

obtidos, um único espectro principal chamado MSP's (Main Spectral Projection). Os 

MSP's foram, então, comparados entre si de acordo com as informações sobre a 

média de m/z em relação à intensidade dos picos e assim, gerando um dendrograma 

de similaridade entre os isolados. 

Foram adicionadas ao dendrograma 17 linhagens já identificadas e 

certificadas (por técnicas moleculares e morfológicas) para comparação com os 
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isolados. Ainda, 20 dos isolados das plantas coletadas foram identificados à nível de 

gênero (por técnicas morfológicas), sendo utilizados, também, para comparação. 

A partir do dendrograma de similaridade foram selecionados isolados com 

perfis proteicos distintos para terem seus metabólitos secundários extraídos e 

avaliados em ensaio de atividade contra fitopatógenos. 

 

4.6.2 Cultivo dos fungos selecionados e obtenção da fração acetato de etila 

 

Os 60 fungos selecionados foram cultivados em meio líquido, utilizando-se 

de 4 plugs com 7 mm de diâmetro das bordas recém-repicadas das linhagens e 

transferidos para Erlenmeyers de 250 mL, contendo 150 mL de meio de extrato de 

malte, durante 7 a 14 dias em agitação constante de 150 rpm, a 28 ºC (Incubator 

Shaker Series-Innova 40-New Brunswick Scientific). 

Após o crescimento dos fungos, o meio metabólito foi filtrado e submetido à 

partição líquido-líquido com o solvente orgânico acetato de etila (1 : 1), obtendo-se 

duas frações: a fração aquosa e a fração acetato de etila (AcOEt). A fração aquosa 

foi descartada e a fração acetato de etila foi concentrada em um evaporador rotativo 

(MA 120–Marconi) para a retirada de todo o solvente presente na amostra. As 

frações acetato de etila foram codificadas, pesadas e armazenadas em geladeira (4 

ºC).   

 

4.6.3 Ensaio de atividade antifúngica da fração acetato de etila 

 

A atividade antifúngica “in vitro” foi avaliada através de ensaio por difusão 

em disco de papel filtro (CAVALIERI et al., 2005) com modificações.  

O ensaio consistiu em colocar discos de papel filtro esterilizados (6 mm de 

diâmetro) contendo 1 mg da fração AcOEt diluída em MeOH sobre meio de cultura 

de MEA. Ao lado oposto ao papel filtro, foi inoculado um plug do fitopatógeno (7 mm 

de diâmetro) retirado de uma placa recém-repicada.  

As frações acetato de etila foram analisadas em bioensaios contra 4 

fitopatógenos: Colletotrichum gloeosporioides, Colletotrichum lindemuthianum, 

Fusarium oxysporum f. sp. phaseoli e Phomopsis sojae (Tabela 1). 
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Tabela 1 - Fitopatógenos utilizados nos ensaios de inibição “in vitro” 

Fitopatógeno Filo Isolado da planta Doença causada 

Colletotrichum 

gloeosporioides 
Ascomycota Guaraná Antracnose 

Colletotrichum 

lindemuthianum 
Ascomycota Feijão Antracnose 

Fusarium oxysporum f. 

sp. phaseoli 
Ascomycota Feijão Mancha do fusarium 

Phomopsis sojae Ascomycota Soja Podridão seca 

 

A linhagem do fungo C. gloeosporioides foi cedido pelo grupo da 

Universidade Federal do Amazonas (UFAM) sob a responsabilidade do Prof. Dr. 

João Lúcio de Azevedo, do Departamento de Genética (ESALQ/USP). O fungo C. 

lindemuthianum foi cedido pela Dra. Liliane de Diana Teixeira, da Clínica 

Fitopatológica "Prof. Hiroshi Kimati" (ESALQ/USP). Os fungos F. oxysporum e P. 

sojae foram cedidos pela Profa. Dra. Aline Aparecida Pizzirani Kleiner, do 

Departamento de Genética (ESALQ/USP). 

Para cada bioensaio, foram utilizados 2 controles. Um controle consitiu em 

uma placa de Petri contendo somente o patógeno, e o outro consistiu em uma placa 

de Petri contendo o patógeno e ao lado oposto um plug de papel filtro esterilizado e 

inoculado com o solvente metanol.  

As placas de Petri foram mantidas em B.O.D. a 28 ºC até a colonização total 

pelos patógenos nas placas controle. Após este período, as placas foram 

fotodocumentadas e as porcentagens de inibição foram calculadas através da área 

do crescimento micelial pela área total da placa, utilizando-se o programa de análise 

ImageJ (Image Processing and Analysis in Java). 

 

4.7 Identificação dos fungos endofíticos  

 

Os fungos endofíticos selecionados para o estudo foram identificados 

através de técnicas morfológicas e moleculares. Estas foram realizadas em 

colaboração com o Prof. Dr. André Rodrigues, responsável pelo Laboratório de 

Ecologia e Sistemática de Fungos, da Universidade Estadual Paulista “Júlio de 

Mesquita Filho” (UNESP-Rio Claro) e a Msc. Ana Maria Lima Correia. 

Os fungos foram crescidos em meio MEA durante 5 a 7 dias em B.O.D. a 25 

ºC. As placas foram observadas em estereoscópio para verificar a presença de 

esporos e/ou estruturas específicas. Posteriormente, foram preparadas lâminas e 
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analisadas em microscópio óptico para observação de estruturas de reprodução 

características como esporos e conidióforos, visando uma triagem de gêneros. Este 

procedimento foi realizado seguindo a chave taxonômica de Domsch, Gams e 

Anderson (1980).  

Para a análise molecular, o DNA dos isolados fúngicos foi extraído pelo 

método CTAB (cetiltrimetil brometo de amônio) modificado de Moller et al. (1992) e 

Palazzo et al. (2004). Para checar a integridade do DNA foi realizada uma 

eletroforese em gel de agarose 1% com GelRedTM (1:1) (Biotium) e, em seguida, a 

visualização das bandas foi realizada sob luz UV, em fotodocumentador.  

A região amplificada pela técnica de PCR foi a ITS, utilizando-se os 

iniciadores ITS4 (5′-GGAAGTAAAAGTCGTAACAAGG-3′) e ITS5 (5′-

TCCTCCGCTTATTGATATGC-3′) (SCHOCH et al., 2012); B-t2a (5’-

GGTAACCAAATCGGTGCTGCTTTC-3’) e b-t2b (5’-

ACCCTCAGTGTAGTGACCCTTGGC-3’) (GLASS; DONALDSON, 1995). Para 

ambos os marcadores, as reações de amplificação foram realizadas utilizando 5,0 

µL de tampão 5X, 0,2 µL de Taq DNA Polymerase (5 U µL-1), 1,0 µL de cada 

iniciador numa concentração final de 10 µM, 4,0 µL de cada dNTP numa 

concentração de 1,25 mM cada, 2,0 µL de MgCl2 a 25 mM, 1,0 µL de BSA (10 mg 

mL-1), 2,0 µL de DNA genômico (1:10) e 8,8 µL de água ultrapura esterilizada, para 

um volume final de 25 µL. O ciclo utilizado para a amplificação da região ITS foi de 

94 ºC durante 3 minutos, seguido de 35 ciclos de 94 ºC durante 1 minuto, 55 ºC 

durante 1 minuto e 72 ºC durante 2 minutos. Já para a amplificação do gene que 

codifica para beta-tubulina, as condições foram: 0,2 mM de cada dNTP, tampão KCl 

5x, MgCl2 1,5 mM, 0,5 μM de cada primer e 1U da enzima Taq polimerase em 

volume final de 25 μL. Para checar a formação dos amplicons foi realizada uma 

eletroforese em gel de agarose 1%, conforme as condições já citadas. Em seguida 

os produtos de amplificação foram purificados utilizando o Wizard PCR Purification 

Kit (Promega).  

Para a reação de sequenciamento, os amplicons purificados foram 

quantificados em Nanodrop (Thermo). Foram utilizados 0,3 µL de Big Dye 

Terminator v. 3.1, 2,0 µL de Buffer 5X e 0,32 µL de iniciador numa concentração final 

de 10 µM, 1,0 µL de DNA (20 ng) e 6,38 µL de água ultrapura esterilizada para um 

volume final de 10 µL. Os produtos obtidos foram purificados com a utilização de 

EDTA 125 mM, acetato de sódio 3M, etanol 100% e etanol 70%, sendo 
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posteriormente aplicados no Sequenciador ABI 3500 (Applied Biosystems). As 

sequências forward e reverse geradas foram reunídas em contigs. Estes foram 

comparados com as sequências depositadas no banco de dados público GenBank, 

do “National Center for Biotechnology Information” (NCBI), utilizando-se a ferramenta 

“Basic Local Aligment Search Tool” (BLAST).  

Com intuito de auxiliar na identificação taxonômica, realizou-se análises 

filogenéticas considerando as sequências ITS de cada isolado examinado, bem 

como as sequências de outros fungos geradas em vários estudos e depositadas no 

GenBank (ARZANLOU, 2014; WANG; YU; WANG, 2014). Essas sequências foram 

selecionadas com base na autencidade dos isolados, examinados por especialistas 

em cada grupo de fungos. As sequências foram alinhadas no software MAFFT. Para 

a inferência filogenética foi utilizado o algoritmo de neighbor joining, utilizando o 

modelo de substituição nucleotídica Kimura 2-parâmetros e 1000 pseudoréplicas de 

bootstrap.  

  

4.8 Isolamento e purificação dos metabólitos secundários dos fungos 

endofíticos  

 

Os isolados foram cultivados em maior volume (1 a 3 L) e as frações acetato 

de etila foram obtidas seguindo a metodologia do item 4.6.2. O solvente n-Butanol foi 

utilizado para a partição líquido-líquido quando não foi observada uma extração 

eficiente com o solvente acetato de etila, como por exemplo formação de emulsão 

ou ausência da formação de fases de diferentes polaridades. As frações obtidas 

foram fracionadas por técnicas cromatográficas dependendo da natureza dos 

compostos presentes. 

 

4.8.1 Separação dos metabólitos secundários 

 

Para a separação de compostos, dependendo das características da 

amostra, foram realizadas cromatografias em colunas pré-empacotadas do tipo Sep-

Pak (marca Phenomenex Strata®) de diferentes dimensões (2g, 5g ou 10g) e com 

diferentes fases estacionárias, tais como: sílica-gel, sílica-gel derivatizada com 

grupos octadecilsilano ou cianopropila.  
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Como fase móvel foram utilizadas diferentes proporções em modo gradiente 

dos solventes orgânicos da marca Synth® (grau P.A.): hexano, diclorometano, 

clorofórmio, acetato de etila, acetonitrila e metanol. Para separações pelo princípio 

de separação por exclusão de tamanho ou peso molecular, foi utilizado a 

cromatografia de permeação em gel, com fase estacionária de Sephadex LH-20 

(Pharmacia Biotech®) e fase móvel com MeOH grau P.A. As condições 

cromatográficas utilizadas para cada micro-organismo são apresentadas a seguir. 

 

4.8.1.1 Separação dos metabólitos secundários do endófito cód. P2MSF2F3 

 

Para a separação dos compostos presentes na fração AcOEt foram 

utilizadas as seguintes condições cromatográficas: 

 Condição 1: Cromatografia em colunas pré-empacotadas do tipo Sep-Pak 

(Phenomenex Strata®) de 5 g com fase estacionária de sílica e fase móvel 

gradiente entre diclorometano, acetato de etila e metanol (proporção inicial de 

100% diclorometano e final de 100% metanol). 

 Condição 2:  Cromatografia em colunas pré-empacotadas do tipo Sep-Pak 

(Phenomenex Strata®) de 5 g com fase estacionária de sílica e fase móvel 

gradiente e acidificada (0,01% ácido acético) entre diclorometano, acetato de 

etila e metanol (proporção inicial de diclorometano : Acetato de etila (8 : 1) e 

final de 100% metanol). 

 

4.8.1.2 Separação dos metabólitos secundários do endófito cód. P210-4F2 

 

Para a separação dos compostos presentes na fração AcOEt foram 

utilizadas as seguintes condições cromatográficas: 

 Condição 3: Cromatografia em colunas pré-empacotadas do tipo Sep-Pak 

(Phenomenex Strata®) de 10 g com fase estacionária de sílica e fase móvel 

gradiente entre hexano, diclorometano, acetato de etila e metanol (proporção 

inicial de hexano : diclorometano (3 : 7) e final de 100% metanol). 

 Condição 4: Cromatografia em colunas pré-empacotadas do tipo Sep-Pak 

(Phenomenex Strata®) de 2 g com fase estacionária de sílica e fase móvel 

gradiente entre diclorometano, acetato de etila e metanol (proporção inicial de 

100% diclorometano e final de 100% metanol). 
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4.8.1.3 Separação dos metabólitos secundários do endófito cód. P7AF2F3 
 

Para a separação dos compostos presentes na fração butanólica foram 

utilizadas as seguintes condições cromatográficas: 

 Condição 5: Cromatografia em colunas pré-empacotadas do tipo Sep-Pak 

(Phenomenex Strata®) de 10 g com fase estacionária de sílica e fase móvel 

gradiente entre hexano, diclorometano e metanol (proporção inicial de hexano 

: diclorometano (2 : 8) e final de 100% metanol). 

 Condição 6: Cromatografia em colunas pré-empacotadas do tipo Sep-Pak 

(Phenomenex Strata®) de 5 g com fase estacionária de cianopropila e fase 

móvel gradiente entre hexano, diclorometano, acetato de etila e metanol 

(proporção inicial de hexano : diclorometano (3 : 7) e final de 100% metanol). 

 Condição 7: Cromatografia de permeação em gel, com fase estacionária de 

Sephadex LH-20 (Pharmacia Biotech®) e fase móvel com MeOH grau P.A. 

 

4.8.2 Monitoramento químico dos metabólitos secundários  

 

Para reunir as frações segundo similaridade química foram realizadas 

cromatografias em cromatofolhas de sílica-gel 60 sobre poliéster com indicador 

ultravioleta F254 20 x 20 cm (Macherey-Nagel®). Foram utilizadas diferentes misturas 

de solventes orgânicos para eluição dependendo das características químicas das 

frações: Eluição 1: Hexano : Diclorometano : Metanol (1 : 8 : 1); Eluição 2: 

Diclorometano : Metanol (9 : 1); Eluição 3: Clorofórmio : Metanol (95 : 5).  

As cromatofolhas foram inspecionadas sob luz ultravioleta (UV) com 

emissão nos comprimentos de onda de 254 nm e 365 nm, além de serem usados 

reveladores específicos para compostos nitrogenados (1), esteróis e derivados de 

lipídeos (2) e aminoácidos, aminas e aminoaçúcares (3): 

1) Dragendorff - Solução A: Bi(NO3)3.5H2O (17 g L-1), CH3COOH (200 mL L-1); 

Solução B: KI (266,6 g L-1). Soluções na proporção 1:1; 

2) Ácido fosfomolíbdico - H3P(Mo3O10)4 (50 g L-1 de etanol); 

3) Ninidrina - ninidrina (2 g L-1 de etanol); 

Quando as frações apresentaram poucos compostos em sua composição, 

observados em CCD, estas foram submetidas à cromatografia líquida de alta 

eficiência (HPLC) para isolamento e purificação dos compostos presentes.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Hidrog%C3%AAnio
https://pt.wikipedia.org/wiki/F%C3%B3sforo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Molibd%C3%AAnio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Oxig%C3%AAnio
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4.8.3 Cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC) 

  

Para a separação dos compostos, as frações foram eluidas em solvente 

metanol grau HPLC (99,9 %) na concentração de ~ 15 mg mL-1, sendo injetados 30 

µL por corrida cromatográfica. 

As frações foram purificadas por cromatografia líquida de alta eficiência no 

equipamento HPLC Agilent® 1100 Series UV/Vis com bomba quaternária, acoplado a 

um detector de ultravioleta MWD (Multiple Wavelenght Detector). Foi utilizada como 

fase estacionária uma coluna de sílica-gel derivatizada com grupos octadecil 

(Phenomenex® Kinetex 5µ C18 100A, 250 X 4,6 mm). Como fase móvel foram 

utilizados os solventes metanol, acetonitrila (grau HPLC) e água ultrapura, em modo 

gradiente de 40 minutos (proporção inicial de H2O : MeOH : ACN (90 : 5 : 5) e MeOH 

: ACN (1 : 1) após 30 minutos), vazão de 1mL min-1 e temperatura de 30 ºC. Os 

comprimentos de onda utilizados no detector UV/vis para visualização dos 

compostos foram 220, 254, 280, 310 e 365 nm. 

Foi utilizado, também, cromatógrafo de alta eficiência preparativo com 

bomba quaternária (Waters® Flex Inject, modelo 2535), acoplado a um detector de 

UV/Vis (Waters®, modelo 2489). Como fase estacionária foi utilizada uma coluna de 

sílica derivatizada com grupos alquila octil (Waters® C-8 Preparative Intent Sustain 

5µm, 20 x 250 mm) e fase móvel em modo isocrático de 80 minutos, entre H2O 

(0,1% de CH2O2) : MeOH : ACN (65 : 20 : 15) e vazão de 10 mL min-1. 

 

4.9 Elucidação estrutural dos compostos isolados 

 

Para a elucidação de suas estruturas, os compostos purificados foram 

submetidos a técnicas espectrométricas como espectrometria de massas (EM) e 

espectroscópicas, como ressonância magnética nuclear (RMN).  

 

4.9.1 Cromatografia líquida de alta eficiência acoplada a UV-EM 

 

As análises de HPLC-UV-EM foram realizadas em colaboração com o Prof. 

Dr. Roberto G. Berlinck, responsável pelo Laboratório de Química Orgânica de 

Sistemas Biológicos do Instituto de Química de São Carlos (IQSC/USP). 
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Foi utilizado um cromatógrafo líquido de alta eficiência com bomba 

quaternária (Waters®, modelo Alliance 2695) acoplado a 2 detectores. Um detector 

de arranjo de fotodiodo com varredura no UV-visível entre 200-800 nm (Waters®, 

modelo 2996) e outro detector, um espectrômetro de massas (Waters®, modelo ZQ 

2000) com ionização eletrospray e analisador do tipo quadrupolo com faixa de 

detecção entre 100 e 1500 Da, energia de ionização de 30 eV e operado pela 

plataforma Empower 2.0. 

A fase estacionária consistiu em coluna de sílica gel derivatizada com 

grupos octadecil (Waters® X-Terra MS-C18, 3,5 µm, 50 x 2,1 mm) e fase móvel em 

modo gradiente de H2O (0,01% ácido fórmico) em MeOH/ACN, sendo a proporção 

inicial de H2O : MeOH : ACN (90 : 5 : 5) e após 16 minutos MeOH : ACN (1 : 1) até 

20 minutos, com vazão de 0,5 mL min-1. 

Para análise dos compostos purificados, estes foram solubilizados em 

solvente metanol grau HPLC na concentração de 1,0-1,5 mg mL-1, sendo injetados 

20 µL da amostra. 

   

4.9.2 Cromatografia líquida de ultra eficiência acoplada a EM de alta resolução 

 

As análises de UPLC-HRMS foram realizadas, também, em colaboração 

com o Prof. Dr. Roberto G. Berlinck, responsável pelo Laboratório de Química 

Orgânica de Sistemas Biológicos do Instituto de Química de São Carlos 

(IQSC/USP). 

Os compostos purificados foram analisados UPLC-HRMS para a 

determinação de suas massas moleculares. As amostras foram eluídas em metanol 

e H2O grau ULC-MS (9 : 1) na concentração de 0,01 mg mL-1, sendo injetado 10 µL 

da amostra. 

Foi utilizado cromatógrafo de ultra eficiência com bomba quaternária 

(Waters® XEVO G2-Xs QTof) em modo positivo com detector ZSpray 

(ESI/APCI/ESCi®) com faixa de detecção entre 100 e 1000 Da e energia de 

ionização de 30 V. Como fase estacionária foi utilizada coluna de sílica derivatizada 

com grupos octadesil (Waters® ACQ UPLC BEH C18, 1,7 µm, 2,1 x 50 m) e fase 

móvel em gradiente de 10 minutos (proporção inicial de H2O : ACN (98 : 2) e ACN 

(100%) após 9 minutos), vazão de 0,5 mL min-1 e temperatura de 4 ºC. 
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4.9.3 Ressonância magnética nuclear  

 

As análises de RMN foram realizadas em colaboração com o Prof. Dr. 

Antônio Gilberto Ferreira, responsável pelo Laboratório de Ressonância Magnética 

Nuclear da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar/São Carlos). 

As amostras foram preparadas utilizando-se o solvente dimetilsulfóxido 

deuterado (DMSO-d6) e como referência interna para a análise foi utilizado o padrão 

trimetilsilano (TMS). A análise foi realizada em equipamento da marca Bruker 

AVANCEIII, operando a 600,00 MHz na frequência do hidrogênio (1H) e a 150,00 

MHz na frequência do carbono (13C). Assim, foram obtidos os espectros 

unidimensionais de RMN 1H e RMN 13C e bidimensionais de COSY 1H-1H 

(correlation spectroscopy), HSQC (heteronuclear single quantum coherence) e 

HMBC (heteronuclear multiple bond coherence). 

  

4.10 Ensaios biológicos com as frações obtidas dos fungos selecionados 

 

Os fungos selecionados para estudo através das análises por MALDI-TOF-

MS e/ou por análise de inibição de fitopatógenos, tiveram suas frações e compostos 

isolados avaliados nos respectivos ensaios de atividade biológica nos quais se 

mostraram promissores.  

  

4.10.1 Ensaio de atividade antifúngica à fitopatógenos 

 

4.10.1.1 Ensaio de atividade antifúngica por difusão em disco de papel 

  

A fração acetato de etila que apresentou maior atividade teve seus 

compostos isolados e purificados por técnicas cromatográficas. Todas as etapas de 

separação foram monitoradas através de ensaio por difusão em disco (CAVALIERI 

et al., 2005), utilizando o fitopatógeno P. sojae como micro-organismo alvo. 

Após o isolamento e purificação do composto ativo, este foi submetido a 

ensaio de difusão em disco contra os 4 fitopatógenos (C. gloeosporioides, C. 

lindemuthianum, F. oxysporum f. sp. phaseoli e P. sojae) em uma concentração de 1 

mg por papel filtro (6 mm). 
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Como controle positivo, foram utilizados os fungicidas Comet®, Score®, 

Captan SC® e Dithane NT® na concentração de 1 mg do princípio ativo por papel 

filtro (6 mm). 

O ensaio foi realizado em duplicata e a porcentagem de inibição foi 

calculada através da área do crescimento micelial pela área total da placa, 

utilizando-se o programa de análise ImageJ (Image Processing and Analysis in 

Java). Os resultados foram trabalhados em Microsoft Office Excel 2007 e 

submetidos à comparação das médias pelo teste de Tukey (5%) com o auxílio do 

programa Sistema para Análise e Separação de Médias em Experimentos Agrícolas 

- SASM-Agri (CANTERI et al., 2001). 

 

4.10.1.2 Ensaio de atividade antifúngica por microdiluição 

 

O composto puro foi avaliado quanto a sua atividade inibitória ao 

crescimento micelial dos 4 fitopatógenos pelo método de microdiluição de fungos 

filamentosos determinado pelo National Committee for Clinical Laboratory Standards 

(NCCLS, 2002), com modificações. Para obtenção da suspensão micelial, foi 

adicionado solução salina 0,85% sobre as placas de Petri contendo os 

fitopatógenos. A suspensão foi homogeinizada e a determinação do número 

aproximado de células foi avaliado por câmara de Neubauer.  

Em uma microplaca de 96 poços previamente acrescidos de 20 µL de 

DMSO, adicionou-se na primeira fileira 1 mg do composto diluído em 20 µL de 

DMSO. Deste volume, 20 µL foi retirado do primeiro poço e diluído em série até as 

concentrações finais (para 100 µL) de 500; 250; 125; 62,5; 31,25;15,63; 7,8; 3,9; 

1,95; 0,97; 0,48 e 0,24 µg mL-1. Aos poços contendo o composto, foram adicionados 

80 µL de uma suspensão de micélio dos patógenos diluído em meio de cultivo ME 

enriquecido (2% de malte, 0,5% de extrato de levedura e 2% de dextrose) na 

concentração final de 105 células mL-1. A microplaca foi coberta com filme plástico 

transparente, mantida em estufa B.O.D. a 28 ºC.  

Para avaliar o desenvolvimento micelial, foram feitas avaliações a cada 4 h 

durante 48 h e, em seguida a cada 12 horas. Foi quantificada a densidade óptica 

dos poços por meio de leitor de absorbância de microplaca da marca TECAN, 

modelo SUNRISE e operado pelo software Magellan v7.1, no comprimento de onda 

de 620 nm. Desta medição obtiveram-se os valores de leitura de absorbância 



 66 

relativa ao crescimento micelial dos fitopatógenos, sendo realizadas leituras até 96 

horas de incubação.   

Foram utilizados como controles positivos os fungicidas Comet®, Score®, 

Captan SC® e Dithane NT® diluídos em água ultra-pura esterilizada, nas mesmas 

concentrações (do princípio ativo) que o composto isolado. Como controle negativo 

foram utilizados água ultra-pura esterilizada e DMSO diluídos em 90 µL de meio de 

cultivo contendo micélios na mesma concentração do ensaio. 

 

4.10.2 Ensaio de atividade antileishmaniose  

 

Os ensaios biológicos de atividade antileishmaniose foram realizados em 

colaboração com o Prof. Dr. André G. Tempone, responsável pelo Laboratório de 

Novos Fármacos - Doenças Negligenciadas do Instituto Adolfo Lutz-SP. 

Formas promastigotas de Leishmania (L.) infantum (MHOM/BR/1972/LD) 

foram cultivadas em meio M-199 suplementado com 10% de soro fetal bovino e 

0,25% de hemina a 24 °C sem adição de antibióticos. Amastigotas de L. (L.) 

infantum foram obtidas por meio da centrifugação diferencial de baço de hamster 

previamente infectado e o número de parasitas determinado pelo método de Stauber 

(1958). Os Macrófagos foram coletados da cavidade peritoneal de camundongos 

BALB/c (fêmeas) por meio de lavagem com meio RPMI-1640, suplementado com 

10% de soro fetal bovino e mantidos em estufa a 37 °C com 5% de CO2.  

As frações obtidas foram incubadas com as formas promastigotas do 

parasita, para a triagem da atividade biológica. Estas foram eluidas em 

dimetilsulfóxido (DMSO), diluídas em meio de cultura e incubadas com os parasitas 

a 500 µg mL-1 por 24 horas. Macrófagos (1x105/poço) foram adicionados em placas 

de 16 poços (NUNC®), permanecendo em estufa a 37 °C com 5% de CO2 por 24 

horas. Após este período, amastigotas de L. (L.) infantum foram adicionadas aos 

macrófagos na proporção de 10:1 (amastigotas/macrófago) e incubadas a 37 °C por 

um período de 120 horas. Após um período de 48 horas, a viabilidade dos 

promastigotas foi verificada por microscopia óptica através da morfologia dos 

parasitas, como também pela atividade oxidativa mitocondrial utilizando-se o ensaio 

com o cromógeno MTT à 570 nm (TADA et al., 1986). Assim, foi avaliado o número 

de macrófagos infectados, utilizando-se como controle negativo macrófagos não 

tratados (100% infectado) e o fármaco Glucantime como controle positivo. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 Coleta e identificação taxonômica das plantas coletadas 

 

Foram coletados 2 exemplares de plantas do gênero Anthurium codificadas 

P2 e P7, na Ilha de Alcatrazes, com o objetivo de isolar seus fungos endofíticos. 

As plantas foram identificadas pelo Prof. Dr. Marco Antônio de Assis da 

UNESP/Rio Claro. Após confirmação, exsicatas foram depositadas no Herbário 

Rioclarense (HRCB) do Instituto de Biociências (UNESP/Rio Claro) gerando um 

número de voucher. Pela análise morfológica da parte aérea das plantas e 

comparação com a literatura, as plantas foram identificadas como P2: A. loefgrenii 

Engl. e P7: A. alcatrazense Nadruz & Cath.  

As plantas do gênero Anthurium pertencem à classe das Magnoliopsida, 

ordem Alismatales e família Araceae. Este gênero é o maior e provavelmente o mais 

complexo a nível taxonômico na família Araceae, compreendendo cerca de 1.000 

espécies (COELHO; MAYO, 2007) as quais estão dividas entre 18 seções de acordo 

com os caracteres morfológicos foliares. 

A espécie A. loefgrenii Engl. pertence a seção Urospadix Engler. e subseção 

Flavesccentiviridia Engler. (ENGLER, 1905; COELHO; WAECHTER; MAYO, 2009). 

A figura 7 apresenta a ficha de informações do espécime P2: A. loefgrenii, coletado 

na Ilha de Alcatrazes-SP. 
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Planta 2 

Identificação: Anthurium loefgrenii Engl. 

 

 

 

Inf. GPS: 
S 24º 06.073’ W 45º 41.849’ 

Elevação: 31 metros 

Dados do local 

de coleta: 

Parte baixa da ilha, próximo ao nível do 

mar; 

 

Luminosidade: baixa; 

 

Ambiente: rochoso; 

 

Frequência: abundante; 

 

Presença de plantas rasteiras e árvores 

de médio porte. 

Voucher: HRCB 64647 
 

Figura 7 - Ficha de informações de coleta da planta P2 (A. loefgrenii) coletada na ilha de Alcatrazes. 
                (Fotos: Sartori, S.B.) 

 

Esta espécie possui distribuição nos estados de São Paulo, Paraná e Santa 

Catarina. É aparentemente abundante nas áreas de ocorrência de formações 

florestais de restinga e terras baixas, se apresentando, geralmente, como terrícola 

ou saxícola, podendo haver indivíduos epífitos ou escandentes (ROCHA, et al. 

2014). Cresce em ambiente úmido e sombreado, alcançando altitudes entre 900 e 

1200 m. A espécie pode ser reconhecida pelo caule semidecumbente (pouco 

inclinado) e pela base cuneada (estreita e aguda) da lâmina foliar. Floresce o ano 

todo, frutificando entre julho e novembro e no mês de janeiro (COELHO; 

WAECHTER; MAYO, 2009).  

A outra espécie coletada, P7: A. alcatrazense Nadruz & Cath pertence à 

seção Urospadix Engler. e subseção Obscureviridia Engl. (ENGLER, 1905; 

COELHO; WAECHTER; MAYO, 2009). A figura 8 apresenta a ficha de informações 

do espécime coletado na Ilha de Alcatrazes-SP. 
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Planta 7 

Identificação: 
Anthurium alcatrazense Nadruz & 

Cath 

 

Inf. GPS: 
S 24º 06.027’ W 45º 41.640’ 

Elevação: 56 metros 

Dados do 

local de 

coleta: 

Parte alta da ilha, sobre paredão 

rochoso; 

 

Luminosidade: alta; 

 

Ambiente: rochoso; 

 

Frequência: escassa; 

 

Presença de poucas plantas 

saxícolas 

Voucher: HRCB 64645 
 

Figura 8 - Ficha de informações de coleta da planta P7 (A. alcatrazense) coletada na ilha de 
Alcatrazes. (Fotos: Sartori, S.B.) 

 

A espécie A. alcatrazense foi relatada por Coelho e Catharino (2008). É uma 

planta endêmica da Ilha de Alcatrazes (Estação Ecológica Tupinambás), município 

de São Sebastião-SP, com distribuição insular, de ocorrência pontual e com 

populações pequenas (menos de 1.000 indivíduos maduros), sendo considerada 

vulnerável (VU) pelos critérios da IUCN (IUCN Standards and Petitions Working 

Group 2008), ou seja, enfrenta um risco elevado de extinção na natureza em um 

futuro bem próximo, a menos que as circunstâncias que ameaçam a sua 

sobrevivência e reprodução melhorem (COELHO; CATHARINO, 2008).  

Possui grande plasticidade ambiental, o que pode levar a interpretações 

equivocadas. As populações mais esparsas vivem sob florestas, mesmo que bem 

iluminadas, apresentando-se como plantas estioladas, ou seja, que possuem caules 

com entrenós mais longos devido a falta de incidência de luz, além de folhas e 

pecíolos normalmente maiores, enquanto que as populações tipicamente heliófilas 

vivem a pleno sol, sobre costões rochosos, geralmente em amplas touceiras de 

plantas agrupadas (COELHO; CATHARINO, 2008). É reconhecida pela lâmina foliar 

cartácea, elíptica a lanceolada e pela inflorescência diminuta (COELHO, 2012). 
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Tanto A. loefgrenii quanto A. alcatrazense são plantas bem caracterizadas 

taxonomicamente, entretanto, não existem estudos sobre os fungos endofíticos 

destas plantas. 

 

5.2 Isolamento dos fungos endofíticos 

 

As folhas das 2 espécies de Anthurium, após desinfecção, foram inoculadas 

em placas de Petri contendo 9 meios de cultivo diferentes além de inoculação por 

diluição seriada, conforme o item 4.4. A tabela 2, a seguir, apresenta o número de 

fungos endofíticos isolados por meio de cultivo. As fotos dos fungos endofíticos 

isolados podem ser observadas no ANEXO 1. 

 

Tabela 2 - Número de linhagens de fungos endofíticos isolados das plantas do gênero Anthurium 

 Meios de cultivo 
Plantas M MF BDA MS MSF AF AM AH MAC Diluição Total 

P2 5 8 6 4 10 8 6 3 1 3 54 
P7 5 8 7 6 6 7 6 2 5 0 52 

Total 10 16 13 10 16 15 12 5 6 3 106 

M= Meio extrato de malte enriquecido; MF= Meio extrato de malte enriquecido + fragmentos de 
folhas; BDA= Meio batata-dextrose-ágar; MS= Meio mínimo de sais; MSF= Meio mínimo de sais+ 
fragmentos de folhas; AF= Meio água-ágar + folhas trituradas e autoclavas; AM= Meio água marinha; 
AH= Meio ácido húmico + vit. B10; MAC= Meio extrato de malte+ fungicida; Diluição seriada (10-6) 
inoculada em meio extrato de malte. 

 

Foram isolados 106 fungos endofíticos, sendo 54 da planta P2 (A. loefgrenii) 

e 52 da planta P7 (A. alcatrazense).  

Com excessão dos meios de cultivo contendo fungicida (AH e MAC) e meio 

por diluição seriada, não foram observadas diferenças significativas entre o número 

de fungos isolados. Entrentanto, os meios de cultivo que apresentaram maior 

número de isolados endófitos foram os meio MF (16 isolados), MSF (16 isolados) e 

AF (15 isolados). Este resultado indica que a utilização dos fragmentos das folhas 

infundidos no meio de cultivo permite à comunidade endofítica utilizar os nutrientes 

da própria folha como fonte nutritiva e migrar mais rapidamente para o meio de 

cultivo. Assim, foi possível acessar uma maior quantidade de micro-organismos 

isolados por planta. Ainda, foi observada a presença de isolados com características 

morfológicas únicas, indicando que a utilização de diversos meios aumenta as 

chances de isolamento de uma maior variedade de fungos endofíticos.  
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Segundo a literatura, os meios de extrato de malte (M) e batata-dextrose-

ágar (BDA) são os mais utilizados para o isolamento de fungos endofíticos. 

Entretanto, a utilização somente de meios de cultivo considerados ricos, ou seja, 

meios que apresentam uma reserva de nutrientes essenciais e de fácil metabolismo, 

pode levar ao isolamento de espécies cosmopolitas e que apresentam rápido 

crescimento e colonização do nicho que habitam.  

Este fato foi observado por Verma et al. (2011), que buscaram analisar a 

microbiota endofítica de raízes e frutos da planta indiana Azadiratcha indica A. Juss, 

e o impacto do meio de cultura no isolamento destes fungos. Os autores utilizaram 4 

meios de cultura para o isolamento, sendo eles: Meio malte-ágar + extrato de 

levedura (MYA), meio ágar micológico (MCA), meio batata-dextrose-ágar (BDA) e 

meio ágar nutriente (NA). Utilizando vários meios foram isoladas, a partir de 400 

fragmentos da planta, 272 linhagens, as quais foram agrupadas em 29 espécies. 

Outra hipótese levantada foi quanto ao tamanho e quantidade de fragmentos 

utilizados aumentar a taxa de fungos endofíticos isolados. Com o objetivo de se 

testar esta hipótese, os isolados dos meios M e MF (com adição de fragmentos de 

folhas enquanto o meio foi vertido nas placas de Petri) foram comparados. A 

introdução de uma maior quantidade de fragmentos menores de folhas entre o meio 

de cultivo proporcionou o isolamento de um número maior de isolados (meio MF = 

16 isolados) em relação à inoculação sobre o meio (meio M = 10 isolados) e, ainda, 

foi possível isolar fungos com características morfológicas diferentes em relação aos 

isolados no meio M. Resultados semelhantes quanto a quantidade e tamanho dos 

fragmentos de folhas foram obtidos comparando os meios de cultivo MS (10 

isolados) e MS+F (16 isolados). Este fato confirma que o tamanho, quantidade e 

disposição (sobre ou entre o meio de cultivo) dos fragmentos refletem no isolamento 

de fungos.  

Estudos sugerem que o tamanho do fragmento amostrado é importante, 

podendo interferir no número de endófitos isolados, ou seja, se o fragmento 

amostrado for grande, os micro-organismos das bordas podem impedir o 

crescimento dos mais distantes (que estão no centro dos fragmentos), sendo ideal a 

inoculação de fragmentos menores (CANNON; SIMMONS, 2002).  

Outro trabalho na literatura também avaliou a importância do tamanho dos 

fragmentos. Fungos endofíticos de plantas tropicais foram isolados de fragmentos de 

folhas de 400 mm2, sendo estes divididos em fragmentos menores, totalizando 4 
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tratamentos: a) inoculação de um fragmento inteiro; b) inoculação de um fragmento 

divido em quatro partes iguais; c) inoculação de um fragmento divido em 16 partes; 

d) inoculação de um fragmento divido em 64 partes. O corte dos fragmentos em 

pedaços menores aumentou significativamente o número de morfoespécies fúngicas 

isoladas, sendo que no tratamento "d" foram isoladas 6 vezes mais morfoespécies 

que no tratamento "a" (11,7±3,4 e 2±0,7, respectivamente). Há dois prováveis 

mecanismos pelos quais a diminuição dos fragmentos levou ao maior número de 

espécies isoladas. Primeiro, a redução do tamanho do fragmento de folha pode ter 

reduzido a competição entre os fungos. Segundo, fragmentos menores possuem 

maior borda, ou seja, maior área para que o fungo saia para o meio de cultura. 

Assim, os autores concluíram que esta estratégia poderia ajudar a estimar valores 

reais da diversidade de fungos endofíticos cultiváveis (GAMBOA; LAUREANO; 

BAYMAN, 2002).  

Sabendo que o ambiente de ilha pode estar restrito à quantidade de 

nutrientes, surgiu a hipótese de se verificar a especificidade dos fungos endofíticos 

em relação à planta e levando em conta o baixo ou restrito acesso a nutrientes do 

solo (já que muitas plantas se fixam diretamente em rochas). Sendo assim, utilizou-

se um meio contendo somente a própria folha como fonte de nutrientes para os 

fungos (Meio AF). Neste foi possível isolar 15 endófitos, sendo que pelo menos 3 

destes não foram isolados em meios mais ricos, o que pode indicar um bom meio 

para acessar espécies que possuam maior especificidade com a planta hospedeira.  

Buscando acessar espécies de fungos endofíticos que migrem tardiamente 

para o meio de cultivo e/ou que possuem baixo nível de crescimento em relação aos 

outros, utilizaram-se fragmentos triturados das folhas em um método de diluição 

seriada (10-6). Foi possível isolar 3 fungos endofíticos com características distintas 

em relação às linhagens isoladas em outros meios, o que indica que esta 

metodologia permitiu acessar linhagens fúngicas que levariam mais tempo para 

migrar do fragmento para o meio de cultivo.  

Assim, foi possível demonstrar que o uso de uma grande variedade de 

meios de cultivo para o isolamento permite acessar não só uma maior quantidade, 

mas também uma maior diversidade de fungos endofíticos.  
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5.3 Seleção dos isolados endofíticos 

 

Devido ao número elevado de isolados e também à semelhança morfológica 

entre alguns isolados, buscou-se técnicas para a priorização e seleção destes. 

Desta forma, os 106 isolados foram analisados por espectrometria de 

massas por MALDI-TOF, com o intuito de priorizar o estudo de fungos de diferentes 

gêneros.  

 

5.3.1 Análise do perfil espectral por MALDI-TOF-MS 

 

O espectrômetro de massas (MS) por MALDI-TOF (Matrix-Assisted Laser 

Ddesorption/Ionization on Time-Of-Flight) é considerado uma ferramenta analítica 

rápida e amplamente usada para análise de biomoléculas como peptídeos, proteínas 

e muitas outras. O nome do analisador "Time-of-flight" (TOF) é devido a massa da 

amostra ser determinada baseado na aceleração de íons (LEWIS; WEI; SIUZIDAK, 

2000).  

O MALDI-TOF-MS vem sendo utilizado para comparação com métodos de 

análise bioquímicos e genômicos (MURRAY, 2010), e tem sido uma ferramenta na 

seleção de linhagens baseando-se no perfil químico de suas proteínas, agrupando 

as linhagens similares a partir dessas informações.  

De acordo com a literatura, entre os vários métodos de preparo de amostras 

para se obter melhores resultados em análises por MALDI-TOF-MS, a técnica da 

"célula intacta", a qual porções do micélio, conídios e esporos da cultura fúngica são 

misturados à uma matriz e aplicado na placa de MALDI, vêm sendo muito usada 

para fungos filamentosos (VALENTINE et al., 2002; SANTOS et al., 2010).  

Desta forma, os 106 isolados fúngicos foram submetidos à análise 

espectrométrica por MALDI-TOF utilizando a técnica da "célula intacta". Nesta 

análise, para cada isolado foram obtidos 36 espectros, gerando os MSP's (Main 

Spectral Projection) individuais. Os MSP's individuais dos 106 isolados foram 

comparados e agrupados por sua similaridade química de biomoléculas (2 a 20 

kDa), gerando assim, um dendrograma. Dezesseis isolados foram identificados a 

nível de gênero por técnicas moleculares. Foram utilizadas 17 amostras fúngicas 

certificadas (identificadas por técnicas morfológicas e moleculares) para comparação 

com os isolados analisados (FIGURA 9). 
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Figura 9 - Dendrograma de similaridade do perfil protéico por EM-MALDI-TOF de 106 isolados das plantas A. loefgrenii (P2) e A. alcatrazense (P7).  
                Códigos em vermelho: linhagens fúngicas certificadas por técnicas morfológicas e moleculares;  
                Códigos em preto: Isolados identificados à nível de gênero por técnica morfológica 
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Foram geradas muitas chaves de similaridade, o que ainda dificulta a 

interpretação dos dados obtidos. Entretanto, foi observado que as linhagens 

certificadas e os isolados identificados morfologicamente foram agrupados 

corretamente de acordo com os gêneros e espécies. Como exemplo, a chave 

formada por linhagens do gênero Talaromyces (cód. 473, 479, 472 e 507), onde se 

pôde observar uma similaridade de 50% do perfil proteico, enquanto que as 

linhagens da mesma espécie (T. pinophilus) apresentaram similaridade de 90%.  

Assim, foi possível observar a robustez da técnica para se obter informações 

dos possíveis gêneros dos endófitos isolados quando comparados com linhagens já 

conhecidas, sendo que os gêneros mais comuns observados foram Cladosporium, 

Colletotrichum, Fusarium, Penicillium, Xylaria e Aspergillus.  

O agrupamento gerado pelo dendrograma de MSP é feito segundo a 

presença e intensidade dos picos em relação à m/z, ou seja, fungos que apresentam 

um perfil proteico semelhante apresentaram íons moleculares em maior intensidade 

em determinadas m/z, o que faz com que estes fungos sejam agrupados próximos. 

Como exemplo, foi usada a chave onde foram agrupados 9 isolados, sendo 5 destes 

identificados morfologicamente, como fungos do gênero Cladosporium (FIGURA 10).  
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Figura 10 - Agrupamento das linhagens de Cladosporium sp. de acordo com a intensidade dos picos 

obtidos no espectro em relação à m/z (a); espectros obtidos para os MSP's (Main Spectral 
Projection) das linhagens do gênero Cladosporium sp. agrupadas na mesma sub-chave do 
dendrograma de MSP (b) 

 

Na figura 10-a é possível observar que dentre os 9 isolados agrupados, 8 

apresentam similaridade maior que 96%, enquanto que somente 1 apresenta 61% 

de diferença das demais. No entanto, este isolado também foi identificado 

morfologicamente como sendo do gênero Cladosporium. Este fato também pode ser 

explicado pela figura 10-b, a qual apresenta os MSP's formados para este grupo. 

Analisando os espectros dos MSP's destes isolados, foi observado um pico intenso 

em m/z 8280,93 (com intensidade de 99,64%) para todos os fungos desta chave. 

Entretanto, para o isolado P7MF2F2, foi observado um segundo pico intenso em m/z 

8452,65 (com intensidade de 87,98%), indicando que este fungo apresenta um perfil 

proteico distinto dos outros isolados deste gênero, pertencendo, provavelmente, a 

outra espécie de Cladosporium sp.  
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Estudos relatados na literatura se utilizam desta mesma relação entre a 

frequência e intensidade dos picos nos MPS’s, para se obter informações 

complementares às taxonômicas. 

Os conídios de linhagens de Aspergillus flavus, Aspergillus oryzae, 

Aspergillus parasiticus e Aspergillus sojae crescidos em meio BDA foram analisados, 

buscando diferenciar as linhagens toxigênicas das usadas para a produção de 

molho de soja. Analisando os picos do espectro e suas massas, os autores puderam 

constatar que o pico com m/z de 7292 Da estava presente em todas as linhagens de 

Aspergillus e que este pico pode ser usado para distinguir este gênero de outros. O 

espectro para linhagens aflatoxigênicas mostraram-se similares entre si e entre uma 

linhagem não aflatoxigênica (ATCC 10124) (LI et al., 2000).  

Os conídios de Penicillium expansum, Penicillium chrysogenum, Penicillium 

citrinum, Penicillium digitatum, Penicillium italicum e Penicillium pinophilum foram 

analisados por MALDI-TOF-MS. Através do espectro de massas, foi possível 

identificar íons característicos para cada espécie e também íons comuns a este 

gênero (2662, 2880, 3267, 4823, 5676 e 7242 m/z). Ainda, muitas linhagens de P. 

chrysogenum foram analisadas e obtiveram em todos os espectros valores (m/z 

3140 e 5173) que podem ser usados como biomarcadores para esta espécie 

(CHEN; CHEN, 2005).  

Entretanto, os picos citados na literatura como biomarcadores não foram 

observados em nossos isolados, o que pode ser explicado pela diferença dos meios 

de cultivo utilizados, já que foi constatado que o meio de cultivo afeta diretamente o 

crescimento, formação de estruturas características e a produção de esporos.  

As informações obtidas a partir do dendrograma de MSP permitiram priorizar 

a seleção de isolados que apresentaram pouca similaridade com fungos endofíticos 

pertencentes a gêneros comumente estudados. Foi possível, também, evitar 

selecionar isolados que apresentaram alta similaridade proteica (≥ 98%), sendo 

provavelmente a mesma espécie.  

Assim, foram selecionados isolados que ficaram em chaves distantes das já 

identificadas. Foram selecionados os isolados P210-2F2 e P7AF2F3, pois estes 

ficaram em chaves com 1 ou no máximo 2 isolados, demonstrando, provavelmente, 

serem os menos abundantes dentre os isolados. Ainda, estes 2 isolados 

apresentaram características morfológicas únicas dentre todos os demais. 
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5.3.2 Avaliação da atividade antifúngica das frações AcOEt 

 

A partir do dengrama de similaridade (Figura 9) foram selecionados 60 

isolados para cultivo em meio líquido. Os metabólitos secundários contidos na fração 

acetato de etila foram avaliadas no ensaio “in vitro” de atividade inibitória ao 

crescimento de 4 fitopatógenos. A tabela 3 apresenta os resultados observados nos 

ensaios de inibição aos seguintes fitopatógenos: Colletotrichum gloeosporioides 

(isolado do guaranazeiro), Colletotrichum lindemuthianum (isolado do feijoeiro), 

Fusarium oxysporum f. sp. phaseoli (isolado do feijoeiro) e Phomopsis sojae (isolado 

da soja). 

 

Tabela 3 - Porcentagem de inibição micelial de 60 frações acetato de etila contra 4 fitopatógenos, por 
ensaio de difusão em disco de papel 

 

Porcentagem de inibição dos fitopatógenos (%) 

Código dos 
isolados 

Colletotrichum 

gloeosporioides 

Colletotrichum 

lindemuthianum 

Fusarium oxysporum 

f. sp. phaseoli 

Phomopsis 

sojae 

P2MF3F1 0,00 0,00 3,56 0,00 

P2AH1F1 14,33 15,15 5,59 0,00 

P2MS1F3 14,62 14,53 0,00 5,12 

P2M3F1 5,25 15,73 0,00 0,00 

P2BDA2F1 3,60 26,05 7,67 4,30 

P2MSF2F4 6,50 7,31 0,00 0,00 

P2BDA2F3 8,06 0,00 0,00 0,00 

P2M2F1 44,40 23,02 11,85 11,05 

P2AM3F1 9,37 0,00 0,00 0,00 

P2MS1F2 5,61 8,22 9,29 15,36 

P2AF3F3 24,58 0,00 6,33 10,09 

P2MS1F1 13,90 16,97 8,54 0,00 

P2AM1F1 0,00 7,53 3,67 0,00 

P2MSF2F3 28,04 41,12 25,64 41,53 

P2AF1F1 0,00 12,09 0,00 0,00 

P2MF2F3 3,42 2,50 4,12 8,89 

P2BDA1F1 29,16 4,29 16,15 39,95 

P2MSF1F1 5,15 0,00 0,00 0,00 

P2BDA2F2 3,06 0,00 6,40 14,63 

P2MF1F1 12,14 0,00 6,27 7,09 

P2MSF2F2 6,22 6,62 5,91 4,81 

P2MSF2F5 22,98 19,13 16,12 27,37 

P2AH3F1 3,20 0,00 9,05 12,21 

P210-4F2 12,69 16,41 3,81 20,18 

P2MF1F2 20,31 11,42 11,80 31,10 
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P2AF2F2 0,00 0,00 0,00 0,00 

P2AM1F2 0,00 0,00 0,00 0,00 

P2BDA1F2 3,11 6,01 0,00 0,00 

P2MSF3F3 6,95 0,00 11,22 4,60 

P210-4F1 0,00 0,00 0,00 0,00 

P2MF3F3 13,66 35,26 17,59 27,39 

P2MSF1F2 0,00 0,00 0,00 0,00 

P2MSF2F1 0,00 0,00 0,00 0,00 

P7AM1F1 11,35 14,90 14,72 16,61 

P7MF1F1 8,11 12,83 11,59 14,66 

P7MSF3F1 12,78 10,47 10,59 3,55 

P7AM1F2 8,45 0,00 0,00 0,00 

P7MF2F2 0,00 15,72 10,42 7,11 

P7MS3F2 4,38 30,35 0,00 0,00 

P7BDA3F2 3,70 13,85 4,12 0,00 

P7MF2F3 4,33 33,01 4,81 0,00 

P7MAC3F1 5,43 10,80 0,00 3,78 

P7AF1F2 7,96 0,00 0,00 9,84 

P7MAC2F1 2,31 14,84 0,00 0,00 

P7AH3F1 32,12 16,46 24,42 37,15 

P7AM2F1 4,91 0,00 0,00 8,04 

P7MSF2F1 14,91 10,90 10,88 3,27 

P7MF3F3 10,57 9,81 18,16 4,38 

P7BDA1F2 5,48 7,69 3,42 4,38 

P7MF1F2 7,91 11,30 7,98 0,00 

P7AF2F3 12,11 7,99 3,18 0,00 

P7MF3F1 0,00 1,59 3,89 0,00 

P7BDA3F1 1,68 0,00 0,00 0,00 

P7AF3F1 4,64 1,52 2,86 0,00 

P7MAC2F2 0,00 0,00 0,00 0,00 

P7MS1F3 0,00 0,00 4,00 0,00 

P7AF3F2 0,00 3,15 0,00 0,00 

P7M1F1 0,00 0,00 0,00 0,00 

P7MF3F2 0,00 0,00 0,00 0,00 

P7M3F2 0,00 8,98 0,00 37,60 

Controle M 0,00 0,00 0,00 0,00 

Controle 0,00 0,00 0,00 0,00 
Ensaio de difusão em disco (1mg da fração AcOEt) com duração de 5 dias à 28º C. Controle: fungos 
fitopatogênicos; Controle MeOH: fungos fitopatogênicos frente ao solvente metanol.  

 

Diversas frações apresentaram atividade promissora contra um ou mais dos 

fitopatógenos alvo. Dentre as 60 frações avaliadas, somente 8 frações não 

apresentaram qualquer atividade aos patógenos.  
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Dentre as frações avaliadas, 19 demonstraram baixa (< 15%) inibição ao 

crescimento micelial dos 4 patógenos avaliados. Algumas frações apresentaram 

atividade específica para determinados fungos. As frações P7BDA3F1 (1,68%), 

P7AM1F2 (8,45%), P2MA3F1 (9,37%), P2BDA2F3 (8,06%) e P2MSF1F1 (5,15%) 

foram ativas somente contra C. gloeosporioides. As frações P2AF1F1 (12,09%), 

P7AF3F2 (3,15%) e P7AM3F2 (8.98%) apresentaram atividade contra C. 

lindemuthianum e frações P2MF3F1 (3,56%) e P2MS1F3 (4,00%) inibiram somente 

o crescimento de F. oxysporum. Embora estas frações tenham apresentado 

atividade específica à um fitopatógeno, a porcentagem de inibição foi baixa para 

todos os casos, não sendo priorizado o estudo químico e biológico destes isolados.  

As atividades mais promissoras para cada fitopatógeno foram contra o C. 

gloeosporioides, as frações P2M2F1 (44,4%), P7AH3F1 (32,12%), P2BDA1F1 

(29,16%) e P2MSF2F3 (28,04%). Para C. lindemuthianum foi observado maiores 

valores para as frações P2MSF2F3 (41,12%), P2MF3F3 (35,26%), P7MS3F2 

(30,35%) e P7MF2F3 (33,01%). No ensaio contra F. oxysporum f. sp. phaseoli, as 

frações P2MSF2F3 (25,64%) e P7AH3F1 (24,42%) foram as mais ativas, e para P. 

sojae as frações mais ativas foram P2MSF2F3 (41,53%), P2BDA1F1 (39,95%), 

P7M3F2 (37,60%) e P7AH3F1 (37,15%).  

Embora muitas frações tenham apresentado atividade promissora contra um 

ou mais patógenos, a fração acetato de etila do isolado P2MSF2F3 apresentou 

atividade de inibição do crescimento micelial de todos os fitopatógenos. Sendo 

assim, este (P2MSF2F3) foi selecionado para o estudo químico de isolamento do 

composto ativo guiado por ensaio biológico.  

 

5.4 Estudo do fungo endofítico cód. P2MSF2F3  

 

5.4.1 Identificação taxonômica 

 

O endófito de código P2MSF2F3 foi isolado de folhas de A. loefgrenii 

utilizando o meio de cultivo MSF (meio mínimo de sais + folha). A análise 

morfológica permitiu observar estruturas como conidióforos ramificados 

(biverticilados) e conídios esféricos, características de fungos do gênero Penicillium 

(Figura 11). 
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Figura 11 - Imagem (verso e reverso da colônia) do endófito P2MSF2F3 cultivado em meio de extrato 

de malte (2%) (a); microscopia óptica (1000x) evidenciando as estruturas: conidióforos (1) 
e conídios (2) (b). (Fotos: Sartori, S.B.) 

 

A comparação da sequência do marcador beta-tubulina resultou em 100% 

de identidade com sequências de fungos da espécie Penicillium citrinum 

depositadas no GenBank. A árvore filogenética gerada baseada nesse mesmo 

marcador também suportou o resultado obtido (Figura 12).  

  

 
Figura 12 - Comparação da sequência do marcador beta-tubulina obtida do isolado P2MSF2F3 com 

àquelas depositadas no banco de dados GenBank (ident: porcentagem de identidade) (a); 
Árvore filogenética baseada no marcador beta-tubulina demonstrando a posição do 
isolado P2MSF2F3 (b) 

 

O fungo filamentoso Penicillium citrinum THOM (1910) é um ascomiceto 

pertencente à classe dos Eurotyomicetes, ordem dos Eurotiales e família 

Trichocomaceae (Catalogue of Life, 2016). É um fungo com distribuição mundial 
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2 

a 
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sendo isolado principalmente de solos tropicais e sub-tropicais, mas também de 

ambientes internos como casas, de alimentos e como endófitos de raízes, caules e 

folhas (HOUBRAKEN, FRISVAD, SAMSOM, 2010). 

As colônias de Penicillium citrinum são lisas, filamentosas e aveludadas, 

lanosas ou felpudas. São inicialmente brancas e se tornam verde-azuladas, verde-

acinzentadas, cinza-oliva, amarelas ou rosas com o tempo. O lado posterior da placa 

apresenta uma colônia geralmente pálido-amarelada (LARONE, 1995; ST-GERMAN; 

SUMMERBELL, 1996; SUTTON et al., 1998; de HOOG et al., 2000). O ápice do 

conidióforo é ramificado e em seu final apresenta células conidiogênicas agrupadas 

e ramificadas na forma de fiálides. Os conídios são geralmente unicelulares, 

esféricos ou ovóides, hialinos ou coloridos (quando agrupados) e são produzidos 

nas fiálides, as quais são dispostas em uma ramificação terminal do conidióforo 

lembrando o aspecto de uma vassoura (KIMATI et al., 1978).  

Esta espécie é conhecida pela produção de alguns compostos tóxicos e 

contaminantes de sementes e alimentos (PITT; HOCKING, 2009). Entretanto, este 

micro-organismo tem a capacidade de produzir uma grande variedade de compostos 

biologicamente ativos, que podem ser aplicados em diversos setores da ciência. 

Estudos reportam seu uso na produção de enzimas como as nucleases (OKADO et 

al., 2016), celulases (DUTTA et al., 2008), xilanases (GHOSHAL; BANERGEE; 

SHIVHARE, 2015), fosfatases (GAWAS-SAKHALKAR et al., 2012); hormônio de 

crescimento de plantas como a giberelina (AFZAL-KHAN, et al. 2008); e, 

principalmente, metabólitos secundários com diversas atividades biológicas como 

antibiótica (ZHENG et al., 2016; KHAMTHONG et al., 2012), antifúngica (PARK et 

al., 2014), antitumoral (LIU et al., 2015; LAI et al., 2013, LI et al., 2013), antioxidante 

(SAMANTHI et al., 2015; ARORA; CHANDRA, 2011), dentre outras.  

P. citrinum é um fungo amplamente estudado, entretanto são poucos os 

trabalhos que relatam compostos produzidos por este micro-organimo com atividade 

contra fitopatógenos. 

 

 

 

 

 



 84 

5.4.2 Metabólito(s) secundário(s) com atividade antifúngica à fitopatógenos 

 

O fungo endofítico P. citrinum (cód. P2MSF2F3) foi selecionado e sua fração 

acetato de etila foi avaliada em ensaio “in vitro” ao crescimento micelial à 4 fungos 

fitopatogênicos (Figura 13). 

 
 

Fitopatógenos 

 
C. 

gloeosporioides 
C. 

lindemuthianum 
F. oxysporum 
f. sp. phaseoli 

P. sojae 

P2MSF2F3 

    
Inibição (%) 28,04% 41,12% 25,64% 41,53% 

Controle 

    
Inibição (%) 0% 0% 0% 0% 

Controle 
MeOH 

    
Inibição (%) 0% 0% 0% 0% 

Figura 13 - Ensaio de difusão em disco da fração acetato de etila do fungo Penicillium citrinum 
(P2MSF2F3) contra fungos fitopatogênicos em ensaio de difusão em disco (1mg).  

                     Controle: fungos fitopatogênicos; Controle MeOH: fungos fitopatogênicos frente ao 
solvente metanol 

  

A fração acetato de etila foi ativa aos 4 fitopatógenos avaliados, 

apresentando maior atividade para o fungo P. sojae (41,53%). Este fitopatógeno foi 

utilizado nos ensaios que monitoraram o estudo de isolamento do composto ativo.  

O endófito foi cultivado em maior volume (1,05 L) e particionado com acetato 

de etila gerando duas frações, aquosa e acetato de etila. A fração acetato de etila 

(F3) foi submetida à uma separação cromatográfica segundo a condição 1 (descrita 

no item 4.8.1.1), onde foram obtidas seis frações (F3a → F3f), que foram avaliadas 

em ensaio “in vitro” de inibição do crescimento micelial de P. sojae (Figura 14). 
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Frações 

 F3a F3b F3c F3d F3e F3f 

 

      
Inibição (%) 53,23% 21,69% 42,03% 49,15% 3,23% 12,89% 

   
 
  Controle 

   Controle  
     MeOH 

 

   

  

  

Inibição (%)   0% 0%   

Figura 14 - Ensaio de difusão em disco das frações F3a→F3f contra o fungo fitopatogênico P. sojae 
em ensaio de difusão em disco (1mg). 

                  Controle: fungo fitopatogênico P. sojae; Controle MeOH: fungo fitopatogênico frente ao 
solvente metanol 

 

Neste ensaio a fração que apresentou maior atividade foi F3a (53,23%). 

Entretanto, como observado na figura 14, as frações subsequentes também 

apresentaram inibição significativa ao patógeno, como por exemplo, as frações F3c 

e F3d (42,03% e 49,15%, respectivamente). 

As quatro frações ativas foram analisadas por HPLC-UV-MS visando 

verificar a similaridade química dos compostos presentes. Foi observado no 

cromatograma de todas as frações a presença de um pico largo referente a um 

composto com tempo de retenção de 6,6 minutos. Analisando o espectro de massas 

deste composto, foram observados, para todas as frações, os mesmos íons tanto em 

modo positivo (m/z 233,2; 251,3; 265,2 e 273,2) quanto em modo negativo (m/z 

205,4; 249,4 e 281,4). Verificou-se que a fração F3a foi a que apresentou maior 

porcentagem de atividade e menor número de compostos observados no 

cromatograma. 

A F3a foi submetida à cromatografia em coluna segundo a condição 2 

(descrita no item 4.8.1.1). Nesta, foram obtidas 3 frações (F3a1→F3a3), as quais 

foram avaliadas em bioensaio (Figura 15). 
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                  Frações 

 F3a1 F3a2 F3a3 

 

   
Inibição (%) 59,20 % 7,37 % 16,64% 

         Controle            Controle MeOH 

 

                      
Inibição (%)                     0 %                         0 % 

Figura 15 - Ensaio de difusão em disco das frações F3a1→F3a3 contra o fungo fitopatogênico P. 
sojae em ensaio de difusão em disco (1mg).  

                    Controle: fungo P. sojae; Controle MeOH: fungo fitopatogênico frente ao solvente MeOH. 

 

A fração F3a1 teve atividade inibitória de 59,20% e foi submetida à análise 

por HPLC-UV-MS. O cromatograma obtido pelo HPLC e os espectros podem ser 

observados na figura 16.  

 

 
Figura 16 - Cromatograma da fração F3a1 monitorado no λ= 312 nm (a); Espectro de UV da fração 

F3a1 (b); Espectro de massas de baixa resolução da fração F3a1 em modo positivo (c) e 
negativo (d); 

                    Condições de análise: coluna Waters X-Terra MS-C18 (50x2,1 mm; 3,5 µm) com eluição 
em modo gradiente de H2O em MeOH/ACN (proporção inicial de H2O:MeOH:ACN 
(90:5:5) e MeOH:ACN (1:1) após 16 minutos), vazão: 0,5 mL min-1, por 20 minutos 
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Pela análise constatou-se que esta fração apresentava bom grau de pureza 

com a presença de um pico intenso (referente a um composto) com tempo de 

retenção em 6,6 minutos. No espectro de absorção na região do UV, foram 

observadas bandas de absorção (λmáx) em 215,4; 250,7 e 320,8 nm. Na análise do 

espectro de massas em modo positivo foi possível observar sinais em m/z 251,2 e 

273,2. A diferença nas unidades de m/z observadas nos dois espectros sugere que 

o primeiro apresenta a massa molar do composto protonada [M+H]+ e [M+Na]+. No 

modo negativo, um sinal em m/z 249,4, referente à massa molar desprotonada [M-

H]-, sugerindo que a massa molar deste composto seja provavelmente de 250 Da.  

A partir destas informações, foi realizada uma busca no banco de dados 

“Dictionary of Natural Products” (DNP), disponível no endereço 

“http://dnp.chemnetbase.com”, utilizando-se como palavras-chave de busca a massa 

do composto (250 Da) e a fonte biológica (Penicillium). O resultado da busca foi 

compatível com 18 compostos. Dentre os possíveis compostos conhecidos somente 

os compostos citrinina (CAS: 518-75-2) e penicitrinol F-1,15-Diepimer, O-de-Me 

(CRC- QTO18-X) são descritos como sendo produzidos por Penicillium citrinum.  

Para confirmar a identidade do composto ativo, a fração F3a1, foi purificada 

em HPLC preparativo com detector de ultravioleta (UV), sendo obtida a fração 

F3a1b. Esta foi submetida à análise por UPLC-HRMS XEVO G2-XS QTof (Waters®) 

com detector de ZSpray ESI/APCI/ESCI (Figura 17). 

 

 
Figura 17 - Espectro de massas de alta resolução em modo positivo da fração F3a1b. 
                  Condições de análise: coluna Waters® ACQ UPLC BEH C18 (2,1 x 50 m; 1,7 µm) com fase 

móvel em gradiente de H2O em ACN (proporção inicial de H2O:ACN (98:2) e ACN (100%) 
após 9 minutos), vazão: 0,5 mL min-1 à 4º C, por 10 minutos. 
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Analisando o espectro de massas de alta resolução em modo positivo, foram 

observados sinais em m/z 251,1018 referente a [M+H]+ e 273,0755 referente a 

[M+Na]+, corroborando com os dados obtidos através do espectro de massas de 

baixa resolução. Ainda, foi possível obter a massa calculada encontrada do 

composto de 250,0938 Da. 

A fração foi, então, submetida à análise de ressonância magnética nuclear 

de 1H (RMN-1H). Foi possível obter os dados sobre os valores de deslocamento de 

hidrogênios do composto F3a1b em DMSO-d6 (600 MHz), o qual foi comparado com 

o da literatura de Barber et al. (1981) e Do Rosario Marinho et al. (2005) em CDCl3 

(400 MHz) (Tabela 4). O espectro de RMN de 1H pode ser observado no ANEXO 2. 

 
Tabela 4 – Comparação de dados de RMN 1H do composto F3a1b (DMSO-d6 / 600 MHz) e da 

citrinina (CDCl3 / 400 MHz)  

 Citrinina - δH, multiplicidade e J (Hz) 

Posição do H F3a1b Barber et al. (1981) Do Rosario Marinho et al. (2005) 

1 8,61 s 8,24 s 8,25 s 

3 4,99 q (6,58) 4,78 q (6,8) 4,80 q (6,7) 

4 3,21 q (7,0) 2,99 q (7,3) 2,98 q (7,1) 

9 (CH3) 1,26 d (6,6) 1,35 d (6,8) 1,35 d (6,7) 

10 (CH3) 1,13 d (7,0) 1,23 d (7,3) 1,23 d (7,3) 

11 (CH3) 1,97 s 2,02 s 2,02 s 

s: singleto; d: dupleto; q: quadrupleto. δH: deslocamento de hidrogênios; J: constante de 
acoplamento. 

 

Pelo espectro de RMN 1H, foi possível verificar os valores de deslocamento 

químico dos hidrogênios referem-se às 3 metilas em δ 1,13 (d, J= 7,0 Hz, 10-CH3), δ 

1,26 (d, J= 6,6 Hz, 9-CH3) e δ 1,97 (s, 11-CH3) e pelo deslocamento de hidrogênios 

nos carbonos de posição 1, 3 e 4, com valores em δ 3,21 (q, J= 7,0 Hz, 4-H), δ 4,99 

(q, J= 6,58 Hz, 3-H) e δ 8,61 (s, 1-H).  

Os valores de massa molecular e de deslocamento químico, multiplicidade e 

constante de acoplamento foram compatíveis e, portanto, não foram necessárias 

análises adicionais. Assim, foi confirmado que o composto F3a1b produzido por P. 

citrinum refere-se ao composto citrinina (Figura 18). 
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Figura 18 - Estrutura química do composto citrinina (CAS: 518-75-2) 

 

A citrinina ou (3R, 4S)-4,6-dihidro-8-hidroxi-3, 4, 5-trimetil-6-oxo-3H-2-

benzopirano-7-ácido carboxílico (CAS No.: 518-75-2) é um pentacetídeo, 

biossintetizado a partir de cinco unidades de Acetil-CoA, que pertence à classe dos 

benzopiranos. Possui fórmula molecular C13H14O5, com máxima absorção ultravioleta 

em 250 nm e 333 nm e apresenta-se como um cristal ácido com coloração amarelo-

limão (BARBER et al., 1981; XU et al., 2006).  

O fluxograma a seguir sumariza o estudo de isolamento químico do 

composto ativo citrinina (Figura 19). 

 

 
Figura 19 – Fluxograma do estudo químico da fração ativa de P. citrinum (P2MSF2F2). 
                   m= massa da fração; Fração em destaque= fração ativa 
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Este metabólito secundário foi isolado primeiramente de Penicillium citrinum 

Thom (HETHERINGTON; RAISTRICK, 1931), sendo isolado, também, de espécies 

de Aspergillus (DERUITER et al., 1992; HAJJAJ et al., 1999) e Monascus (BLANC; 

LORET; GOMA, 1995). A citrinina apresenta atividade antibiótica e antibacteriana e, 

posteriormente, estudos relataram outras atividades, como contra bacteriófagos, 

sarcomas, protozoários, células animais e vegetais (BERNDT, 1990; CHAGAS et al., 

1995).  

Muitos estudos apontaram a citrinina como uma substância tóxica crônica, 

responsável por causar problemas hepáticos e renais (KNASMÜLLER et al., 2004), 

além de ser considerada uma substância contaminante de cereais como milho, arroz 

e trigo (ABRAMSON et al., 1999; JANARDHANA, et al., 1999), em queijo (BAILLY et 

al., 2002) e em frutas apodrecidas (SCHNEWEIS et al., 2001; AZIZ; MOUSSA, 

2002). 

No Brasil existe resolução (nº 34/76) para algumas micotoxinas, por exemplo 

para as aflatoxinas (produzidas por fungos do gênero Aspergillus), que são tóxicas 

nos limites máximos de 30 µg kg-1 em alimentos. Para o composto isolado, citrinina, 

não há limites máximos previsto na legislação brasileira (ANVISA, 2002).  

A citrinina pura isolada foi submetida à avaliação antifúngica por 2 métodos: 

ensaio por difusão em disco de papel e microdiluição. 

 

5.4.2.1 Avaliação antifúngica por ensaio de difusão em disco de papel 

 

O composto citrinina (F3a1b) foi submetido a um ensaio final contra os 

fitopatógenos: C. gloeosporioides, C. lindemuthianum, F. oxysporum f. sp. phaseoli e 

P. sojae. Neste ensaio foi determinada a porcentagem de inibição de crescimento 

micelial em comparação com 4 fungicidas comerciais (Figura 20). As fotos do ensaio 

completo podem ser observadas no ANEXO 3. 
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Figura 20 - Ensaio por difusão em disco da fração F3a1b (1 mg) contra fungos fitopatogênicos em 

ensaio de difusão em disco 
                    Controle positivo: Fungicidas comerciais (1 mg de composto ativo);  

 

No ensaio de difusão em disco contra o fitopatógeno C. gloeosporioides, o 

composto citrinina (F3a1b) apresentou atividade inibitória de 53,01%. Dentre os 

fungicidas, o Score® apresentou maior atividade inibitória de 70,25%. Os fungicidas 

Comet®, Captan SC® e Dithane NT® apresentaram atividade inibitória inferior ao 

composto isolado (46,06; 9,84 e 1,52%, respectivamente).  

Para o fitopatógeno C. lindemuthianum, o composto citrinina apresentou 

estatisticamente a mesma inibição que o fungicida Score® (66,10 e 65,20 %, 

respectivamente). Os fungicidas Captan SC® e Dithane NT® apresentaram baixa 

atividade de inibiçao (9,51 e 2,71 %, respectivamente).  

Para o fitopatógeno F. oxysporum f. sp. phaseoli, o composto citrinina 

apresentou atividade de 47,60%. A maior inibição foi verificada para o fungicida 

Score® (57,79%). Comet® apresentou 37,31% e Captan SC® 7,21% de atividade 

inibitória. O fungicida Dithane NT® não apresentou inibição ao fitopatógeno.  

O fungicida Score® apresentou maior atividade para o fitopatógeno P. sojae. 

O composto citrinina e o fungicida Comet® apresentaram atividade semelhante 

(56,10 e 57,95%, respectivamente). Já os fungicidas Captan SC® e Dithane NT® não 

foram ativos ao P. sojae.  
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Dentre os 4 fungicidas utilizados, o Score® apresentou as melhores 

atividades inibitórias para os 4 fitopatógenos. Já o composto isolado se mostrou 

mais ativo que os fungicidas para o fitopatógeno C. lindemuthianum. Para os demais 

fitopatógenos, a citrinina apresentou melhores atividades que os fungicidas Comet®, 

Captan SC® e Dithane NT®. 

 

5.4.2.2 Avaliação antifúngica por ensaio de microdiluição 

 

A determinação da concentração mínima inibitória do composto isolado e 

dos fungicidas comerciais foi realizada pelo método de ensaio por microdiluição. 

Neste experimento foram avaliados o crescimento de 4 fitopatógenos (por 

leitura de densidade óptica) em 12 concentrações (do composto citrinina e dos 4 

fungicidas comerciais), durante 96 horas (com leituras a cada 4 horas até 48 horas e 

após, a cada 12 horas). Os resultados obtidos neste ensaio são apresentados na 

íntegra no ANEXO 4. 

Especialmente para o fungicida comercial Comet®, as concentrações mais 

altas de 500, 250, 125 e 62,5 µg mL-1 de composto ativo não foram consideradas 

neste estudo pois apresentaram cor (devido a outros componentes inertes do 

fungicida) que interferiram na leitura de densidade óptica.  

No ensaio contra o fitopatógeno C. gloeosporioides, a citrinina inibiu 100% 

do crescimento micelial na concentração de 125 µg mL-1. Os fungicidas Score® e 

Comet® foram capazes de inibir em concentrações menores (MIC = 0,48 e 7,81 µg 

mL-1, respectivamente). Captan SC® inibiu o crescimento na concentração de 500 µg 

mL-1 e o fungicida Dithane NT® não causou inibição nas concentrações avaliadas 

(ANEXO 4a). 

Como a maior inibição da citrinina ao fitopatógeno C. gloeosporioides 

ocorreu na concentração de 125 µg mL-1, este foi comparado aos fungicidas 

comerciais nesta mesma concentração (Figura 21). 

 



 93 

 
Figura 21 - Avaliação de crescimento micelial de C. gloeosporioides na presença da citrinina e dos 

fungificas comerciais na concentração de 125 µg ml-1 

 

Neste experimento foi possível observar que o composto isolado apresenta 

atividade inibitória maior que os fungicidas Captan SC® e Dithane NT®.  

Na avaliação do fitopatógeno C. lindemuthianum, a citrinina apresentou MIC 

de 0,48 µg mL-1. Score® foi o único fungicida que apresentou MIC menor que a 

citrinina (0,24 µg mL-1). Para o fungicida Comet®, o MIC foi de 3,9 µg mL-1. Já o 

Captan SC® e Dithane NT® inibiram o fungo somente na concentração de 500 µg 

mL-1 (ANEXO 4b).  

O melhor resultado obtido para a citrinina (0,48 µg mL-1) foi comparado aos 

fungicidas (Figura 22). 

 

 
Figura 22 - Avaliação de crescimento micelial de C. lindemuthianum na presença da citrinina e dos 

fungificas comerciais na concentração de 0,48 µg mL-1 

 

Na concentração de 0,48 µg mL-1 a citrinina apresentou atividade inibitória 

melhor que os fungicidas Comet®, Captan SC® e Dithane NT®. 
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Os resultados obtidos neste ensaio demonstram possivelmente alguma 

especificidade da citrinina aos fitopatógenos, pelo fato de inibir com concentrações 

diferentes fungos do mesmo gênero (Colletotrichum). 

Para P. sojae, a concentração mais ativa de citrinina foi de 250 µg mL-1. 

Tanto o fungicida Score® quanto o Comet® se mostraram eficientes (MIC de 0,24 µg 

mL-1 e 3,9 µg mL-1, respectivamente). Captan SC® inibiu o crescimento na 

concentração de 500 µg mL-1 e Dithane NT® não apresentou atividade ao 

fitopatógeno (ANEXO 4c). 

A menor concentração ativa de citrinina (250 µg mL-1) foi comparada aos 

fungicidas (Figura 23). 

 

 
Figura 23 - Avaliação de crescimento micelial de P. sojae na presença da citrinina e dos fungificas 

comerciais na concentração de 250 µg mL-1 

 

A citrinina, na concentração de 250 µg mL-1, teve melhor atividade inibitória 

que os fungicidas Captan SC® e Dithane NT®.  

Para o fungo F. oxysporum f. sp. phaseoli, a citrinina apresentou MIC de 125 

µg mL-1. O fungicida Comet® se mostrou o mais ativo com MIC de 7,81 µg mL-1. Os 

fungicida Score®, Captan SC® e Dithane NT® não apresentaram atividade inibitória 

nas concentrações avaliadas (ANEXO 4d).  

O resultado da melhor concentração de citrinina (125 µg mL-1) foi comparada 

com os fungicidas (Figura 24). 
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Figura 24 - Avaliação de crescimento micelial de F. oxysporum f. sp. phaseoli na presença da citrinina 

e dos fungificas comerciais na concentração de 125 µg mL-1 

 

Comparando a citrinina com os fungicidas, na mesma concentração (125 µg 

mL-1), observa-se que o composto isolado tem melhor atividade inibitória que os 

fungicidas comerciais Score®, Captan SC® e Dithane NT®. 

Mesmo que a citrinina não tenha apresentado atividade mínima inibitória nas 

mesmas concentrações que alguns dos fungicidas, os resultados mostraram que 

este composto foi capaz de inibir o crescimento micelial dos 4 fitopatógenos durante 

todo o ensaio. 

Nos ensaios de atividade inibitória por difusão em disco e por microdiluição 

foram utilizados 4 fungicidas comerciais como controle positivo. São fungicidas que 

agem sobre um amplo espectro de fitopatógenos de diversas culturas, entretanto, 

cada um possui um mecanismo de ação específico na célula do fungo.  

O fungicida Score® tem como ingrediente ativo o difenoconazol 

(C19H17Cl2N3O3) de nome químico cis-trans-3-cloro-4-[4-metil-2-(1H-1,2,4-triazol-1-

ilmetil)-1,3-dioxolan-2-il]fenil 4-clorofenil-éter, um composto pertencente ao grupo 

dos triazóis (Figura 25) que agem na membrana celular dos fungos. 

 

 
Figura 25 - Estrutura química do princípio ativo difenoconazol (Score®) e do grupo dos triazóis 
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Os compostos do grupo dos triazóis são responsáveis pela inibição da 

biossíntese de esteróis da membrana. Esteróis são componentes funcionais da 

manutenção da membrana formados por lipídeos, sendo um dos principais o lipídeo 

ergosterol, característico de fungos ascomicetos e basidiomicetos.  Os fungicidas 

que atuam através da inibição do esterol podem ser divididos em dois grupos: os 

inibidores da demetilação do C14, do qual os triazóis fazem parte, e os inibidores de 

Δ8,7 isomerase e Δ14 redutase (FISHEL; DEWDNEY, 2013).  

Os triazóis inibem a enzima esterol-C14 demetilase (citocromo P-450) 

impedindo a demetilação do lanosterol, um precursor do ergosterol. Os esteróis 

formados não conseguem executar funções específicas, o que leva a um 

desequilíbrio entre os lipídios das membranas, com inibição de fosfolipídios e 

acúmulo de ácidos graxos livres, que chegam a níveis tóxicos para os fungos. A falta 

de ações específicas dos esteróis demetilados, mais o desequilíbrio lipídico, levam 

os fungos à morte. Com doses elevadas de fungicida observa-se dano direto sobre a 

membrana assim como alterações morfológicas. Estas alterações se caracterizam 

por inchamento das células, vacuolização excessiva, septação incompleta, 

aparecimento de vesículas entre a membrana e a parede celular e a formação de 

inclusões membranosas (FORCELINI, 1994; TOMLIN, 2002).  A maioria dos triazóis 

é de ação sistêmica, sendo absorvidos e translocados pela planta, podendo atuar 

como protetores ou curativos. Apresentam elevada fungitoxicidade, rápida 

penetração e translocação nos tecidos vegetais (EHR; KEMMITT, 2002).  

O difenoconazol é o princípio ativo presente em fungicidas utilizados em 

pulverização foliar e tratamento de sementes. Pode ser aplicado em diversas 

culturas, como abacate, amendoim, banana, berinjela, café, citros, feijão, mamão, 

manga, melão, morango, soja, tomate, uva, dentre outros; e atuam no controle de 

fungos como C. gloeosporioides, Mycosphaerella musicola, Alternaria solani, 

Phomopsis sojae, Cercospora beticola, etc. (MAPA, 2016).  

O princípio ativo do fungicida Comet® é a piraclostrobina (C19H18ClN3O4), 

nome químico metil N-{2-[1-(4-clorofenil)-1H-pirazol-3-iloximetil]fenil}(Nmetoxi) 

carbamato, e faz parte do grupo das estrobilurinas (Figura 26) que agem na 

respiração mitocondrial.  
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Figura 26 - Estrutura química do princípio ativo piraclostrobina (Comet®) e do grupo das estrobilurinas 

 

Os inibidores de respiração mitocondrial privam o organismo de seu principal 

produto, o ATP. A cadeia transportadora de elétrons é uma das etapas respiratórias 

para produção de ATP e pode ser fracionada em quatro componentes, cada um 

associado com uma atividade característica: Complexo I: NADH Coenzima Q; 

Complexo II: Succinato Coenzima Q; Complexo III: Coenzima Q Citocromos (b c1 c) 

e Complexo IV: Citocromos (b c1 c) Citocromos (a a3) O2 (VENÂNCIO et al, 1999).  

O grupo das estrobilurinas atua na inibição do complexo III da cadeia de 

elétrons. Uma coenzima liga-se aos elétrons que estão no complexo I e no complexo 

II e os transporta para o complexo III; o citocromo c faz o transporte do complexo III 

para o complexo IV, o último da cadeia de transporte. (GUTIERREZ; TRUMPOWER, 

2002). As estrobilurinas bloqueiam a transferência de elétrons entre o citocromo b 

(complexo III) e o citocromo c1 (complexo IV), no sítio Qo, interrompendo a síntese 

de ATP e levando as células à morte. Estes fungicidas são sistêmicos, inibindo a 

germinação de esporos e o desenvolvimento dos fungos nos estágios iniciais de 

pós-germinação, com atividade antiesporulante. As moléculas são absorvidas pelas 

folhas de forma gradual e constante, conferindo uma proteção na superfície por 

tempo mais prolongado e difundindo-se pela folha. São eficientes contra um grande 

número de fitopatógenos, em todas as classes de fungos a baixas concentrações, 

permitindo um maior intervalo entre as aplicações (VENÂNCIO et al., 1999).  

Fungicidas que apresentam piraclostrobinas em sua composição, como o 

Comet®, são utilizados no controle de C. gloeosporioides, C. lindemuthianum, 

Alternaria porri, Pseudocercospora personata, Septoria glycines, Plasmopara 

vitticola, dentre outros patógenos (MAPA, 2016).  

Os fungicidas Captan SC® e Dithane NT® possuem princípios ativos que 

atuam como interferentes generalizados das funções celulares (atividade multi-sítio). 

Piraclostrobina Estrobilurina 
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Estes compostos causam desregulações simultâneas na célula fúngica, provocadas 

pela ação múltipla dos compostos em diferentes grupos enzimáticos e passos 

metabólicos vitais. Os efeitos observados afetam a respiração celular, a 

permeabilidade da membrana e, principalmente, na atuação das enzimas (FISHEL; 

DEWDNEY, 2013). São caracterizados por compostos não-sistêmicos que formam 

uma superfície protetora contra infecções, atuam de forma curativa ou erradicante 

contra colônias fúngicas já estabelecidas.  

Captan SC® tem como principio ativo a captana (C9H8Cl3NO2S), de nome 

químico N-(tricloro metiltio)ciclohex-4-eno-1,2-dicarboximida, pertencente ao grupo 

das ftalimidas (figura 27). 

 

 
Figura 27 - Estrutura química do princípio ativo captana (Captan SC®) e do grupo das ftalimidas 

 

Quando no interior das células fúngicas, as fitalimidas reagem 

preferencialmente com enzimas que contém grupos sulfidrila, podendo também 

reagir com grupos de aminoácidos. Estes fungicidas podem também inibir a síntese 

de enzimas que não possuam grupos sulfidrila. Os compostos deste grupo reagem 

com o tiol, com glutationas e sulfenil. Podem ocorrer estruturas de formação de gás 

do tipo sulfito de hidrogênio, cloreto de hidrogênio e sulfito de carbono. A reatividade 

que causa a adição de tióis e a formação de estruturas de trialotio é reconhecida por 

ser a base da fungitoxidade (DELEN; TOSUN, 2003). Os fungicidas à base de 

enxofre, como o Captan, promovem efeito protetor inibindo a germinação de 

conídios devido ao enxofre atuar em diversos sítios bioquímicos (TOMLIN, 2002). 

Podem inibir a respiração celular através de seus produtos de redução, como sulfito 

de hidrogênio, interferir na síntese de proteínas e formar quelatos com metais 

pesados na célula do fungo.  

Captana Ftalimida 
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O Captan SC® é utilizado, principalmente, em culturas de batata, cebola, 

maçã, uva, feijão, milho, soja, algodão e tomate. É capaz de inibir fungos como 

Botrytis cinerea, Elsinoe ampelina, Colletotrichum gossypii, Rhizoctonia solani, 

Fusarium oxysporum, Phomopsis sojae, dentre outros (MAPA, 2016).  

O fungicida Dithane NT® possui em sua composição o principío ativo 

mancozeb (C8H19O2PS3), de nome químico complexo polimérico (dithiocarbamato) 

com sais de zinco e manganês, que faz parte do grupo dos ditiocarbamatos (Figura 

28). 

 

 
Figura 28 - Estrutura química do princípio ativo mancozeb (Dithane NT®) e do grupo dos 

ditiocarbamatos 

 

Os fungicidas ditiocarbamatos, de um modo geral, são compostos que 

interferem na produção de energia, podendo ser considerados inibidores específicos 

(thiram) ou não específicos de ação múltipla (mancozeb, maneb) (AZEVEDO, 2003). 

São potentes agentes quelantes que privam a célula das necessidades de metais 

(fixação a complexo de metais; fixação e união a proteínas).  

Todos os compostos do grupo dos ditiocarbamatos são derivados do ácido 

carbâmico, um composto sintético. Este grupo pode ser classificado em 5 sub-

grupos: bissulfitos de tetrametiltiuram (tiram), dimetilditiocarbamatos metálicos 

(ferbam, ziram), etilenobisditio carbamatos metálicos (zinebe, manebe, mancozeb), 

propineb bisditiocarbamato metálico (propineb) e N-metilcarbamato de sódio 

(metam-sódio). Estes compostos formam radicais livres que podem inibir um grande 

número de enzimas e, portanto, interferir em muitos processos metabólicos além dos 

específicos, como na respiração celular interrompendo o ciclo de Krebs.  

O sub-grupo ao qual o mancozeb faz parte contém protetores de amplo 

espectro, utilizados no tratamento foliar, tratamento de solo e tratamento de 

sementes (TOMLIN, 2002) contra os fungos C. gloesporioides, C. lindemuthianum, 

Mancozeb Ditiocarbamato 

+ 
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diversas espécies de Alternaria, Diaporthe citri, Botrytis gladiolorum, Phomopsis 

vitícola, dentre outros (MAPA, 2016).  

Embora sejam fungicidas amplamente utilizados, segundo o MAPA (2016) 

todos são classificados como Classe II (Produto muito perigoso ao meio ambiente), 

de acordo também com a portaria normativa Ibama nº 84 (IBAMA, 1996). A 

aplicação aérea destes produtos é proibida em áreas situadas a uma distância 

inferior a 500 metros de povoação e de mananciais de captação de água para 

abastecimento público, e de 250 metros de mananciais de água, moradias isoladas, 

agrupamentos de animais e culturas suscetíveis a danos. Em relação à saúde 

humana, os fungicidas Score®, Dithane NT® e Captan SC® são classificados como 

extremamente tóxico (Classe I) e o Comet®, classificado como altamente tóxico 

(Classe II) (Tabela 5). 

  
Tabela 5 - Informações sobre os fungicidas comerciais utilizados 

Fungicida 

Doses 
usadas 

nas 
culturas 

Dados agudos 
Dados 

crônicos 

Dose (mg kg-1) ou (mg L-1)* Sintoma Sintoma 

Score® 
14 a 50 

mL/100 L 
água 

DL50= 2470 (via oral) 
DL50= 4000 (via cutânea) 

Irritante e 
inflamatório 
aos olhos 

Sobrecarga 
funcional do 

fígado 

Comet® 
10 a 40 

mL/100 L 
água 

DL50= 200 (via oral) 
DL50= 4000 (via cutânea) 

Dispinéia; 
apatia;diarréia; 

irritante aos 
olhos e pele 

Toxicidade no 
fígado; perda 

de peso. 

Captan 
SC® 

250 a 300 
mL/100 L 

água 

DL50= 5000 (via oral) 
DL50= 5000 (via cutânea) 

DL50= 2,14 (via inalatória – pó)* 

Irritante aos 
olhos 

Carcinogênico 
e teratogênico 

Dithane 
NT® 

150 a 350 
mL/100 L 

água 

 
DL50= 5000 (via oral) 

DL50= 5000 (via cutânea) 
DL50= 1,11 (via inalatória – pó)* 
DL50= 5,14 (via inalatória- aerossol)* 

Irritante aos 
olhos e pele; 

 

Queda do 
nível de 

hormônios da 
tireóide 

Dados obtidos do MAPA (2016). Doses avaliadas em roedores. DL = Dose letal. 

  

Os dados apresentados na tabela 5 mostram que são necessárias doses 

entre 200 a 5000 mg kg-1 dos fungicidas para que seja observado sintomas agudos 

em roedores. Este cálculo foi desenvolvido levando em consideração a formulação 

do fungicida e não somento do princípio ativo. 

O uso de fungicidas sintéticos apresenta desvantagens, como persistência 

no ambiente, potencial de bioacumualação e mobilidade quando solúveis em água, 

levando a contaminação da água e do solo, intoxicação dos seres humanos, 
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aparecimento de pragas resistentes, entre muitos outros problemas (LUCHINI; 

ANDRÉA, 2000; COSTA; SILVA; FIUZA, 2004).  

Estudos na literatura mostram que a citrinina apresenta como principial 

mecanismo de ação a alteração da permeabilidade da membrana das mitocôndrias e 

inibição de diversas enzimas relacionadas à cadeia respiratória, afetando a 

produção de ATP, em testes realizados com roedores (CHAGAS et al., 1995).  

Em nosso estudo foi possível observar que muito provavelmente a citrinina 

apresenta um mecanismo de ação semelhante ao apresentado pelo fungicida 

Comet®, o que explica as porcentagens similares de inibição do crescimento micelial 

aos fitopatógenos.  

Apesar de relatos sobre a toxicidade da citrinina, diversos estudos na 

literatura mostram que para se chegar a uma dose letal deveria ser consumida uma 

grande quantidade de alimento com este composto.  

Por exemplo, em estudos realizados com citrinina produzida por espécies de 

Monascus em arroz vermelho, os autores relatam que são consideradas como doses 

letais valores entre 10 e 100 mg kg-1 de massa corporal, determinadas em 

camundongos e ratos. Os autores ainda ressaltam que, tomando-se por referência 

uma pessoa de 60 kg, a dosagem máxima de corante produzido por Monascus sp. 

permitida pela legislação (0,01%), a dose mínima letal de citrinina (10 mg kg-1), e 

ainda, o teor de citrinina freqüentemente encontrado nos extratos importados (0,03 

mg g-1), seria necessário o consumo de 200 kg de alimento colorido com extrato de 

Monascus para a ocorrência do efeito letal (RENHE et al., 2006).  

Estudos sobre a metabolização da citrinina no organismo de roedores 

indicam que aproximadamente 75% do composto é eliminado pelo sistema renal 

(REDDY; WALLACE; BERNDT, 1982). Lee, Lee e Pan (2010) estudaram os efeitos 

crônicos de diferentes concentrações de citrinina misturadas em arroz (1, 2, 10, 20 e 

200 mg kg-1) usando ratos. Mesmo nas maiores doses testadas, não foram 

observadas alterações toxicológicas significativas durante 90 dias. As concentrações 

de citrinina reportadas em alimentos variam de 420 a 998 µg kg-1 em grãos usados 

na alimentação. Foram encontrados valores aproximados de citrinina em derivados 

de grãos (42 µg kg-1), ervas (355 µg kg-1), sucos e vegetais (0,2 µg kg-1) e outros 

alimentos (EFSA, 2012). Baseando-se nestes e em outros estudos, a EFSA (2012) 

concluiu que não há preocupação com a nefrotoxicidade da citrinina em humanos 

com um nível de exposição de 0,2 µg kg-1 do peso corpóreo por dia, embora, 
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baseando-se nos dados disponíveis, não possa ser descartada a preocupação com 

a genotoxidade e carcigenotoxidade do composto.  

Mesmo sendo considerada um metabólito secundário tóxico, estudos 

apontam a capacidade da citrinina em inibir o crescimento de bactérias, fungos e 

outros patógenos nocivos aos seres humanos, em concentrações menores à 

considerada tóxica ao ser humano.  

A atividade antimicrobiana da citrinina foi relatada em um estudo feito com o 

fungo Penicillium sp. (FF001) isolado da esponja marinha Melophlus sp. A 

concentração mínima inibitória (CMI) foi avaliada em ensaio de antibiose contra 

bactérias resistentes a alguns antibióticos. A citrinina apresentou atividade 

antibacteriana contra Staphylococcus aureus resistente à metilicina (3,90 µg mL-1), 

S. aureus resistente à rifampinica (0,97 µg mL-1), uma cepa selvagem de S. aureus 

(1,95 µg mL-1), Enterococcus faecium resistente à vancomicina (7,81 µg mL-1). Além 

disto, apresentou atividade contra a levedura patogênica Cryptococcus neoformans 

(3,90 µg mL-1) (SUBRAMANI et al., 2013).  

Ainda com atividade antimicrobiana, a citrinina isolada do fungo Monascus 

purpureus TISTR 3541 também foi ativa contra várias bactérias patogênicas no 

trabalho de Sroykesorn, Wanleeluk e Kongruang (2011). Neste, foi avaliado o halo 

de inibição formado (mm) por 50 µL (1mg mL-1) de citrinina pura contra Bacillus 

subtilis (3,8 mm), Escherichia coli (1,7 mm) Pseudomonas aeroginosa (3,8 mm), 

Salmonella typhimurium (2,0 mm) e S. aureus (3,4 mm). 

No trabalho de Prabha Devi et al. (2009), o potencial de inibição da citrinina 

produzida por P. chrysogenum isolado da planta Porteresia coarctata (Roxb.), foi 

avaliado contra bactérias e fungos patogênicos pelo ensaio de difusão em disco de 

papel contendo 250 µg e 300 µg de citrinina por disco para bactérias e fungos, 

respectivamente. Streptomicina (100 µg disco-1) e nistatina (100 µg disco-1) foram 

usados como controle positivo. A citrinina foi capaz de inibir o crescimento das 

bactérias E. coli, P. aeroginosa, S. aureus, Shigella flexineri e Vibrio cholerae 

igualmente à streptomicina (~5 mm de inibição). No caso dos fungos, a citrinina 

inibiu o crescimento de Fusarium sp. (13 mm), F. nivale (12 mm) e A. niveus (6 mm), 

não sendo observado inibição pela nistatina.  

Quanto à atividade à fitopatógenos, a citrinina também isolada de P. citrinum 

obtido da rizospera da planta Cicer arietinum (grão-de-bico) foi avaliada contra o 

fitopatógeno Botrytis cinerea. Após inoculação do patógeno na planta de grão-de-
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bico, 8 ppm de citrinina foi pulverizada e avaliada durante 72 horas. A atividade foi 

avaliada em uma escala de 1 a 6, onde 1 significa que não foi observado 

contaminação e 6 indica contaminação em mais de 70% da planta. A citrinina 

apresentou escala de 0,7 a 2,0 nas primeiras horas de ensaio, observando-se 

aumento da contaminação da planta a partir de 24 horas, o que indica que a citrinina 

foi capaz de retardar a infecção da planta, mas não causou a morte do patógeno. 

Entretanto, não foram observados efeitos tóxicos na planta (SREEVIFYA et al., 

2015). 

Mesmo existindo estudos da atividade antimicrobiana da citrinina, são 

escassos os trabalhos sobre o seu potencial como fungicida à fitopatógenos. No 

melhor de nosso entendimento, este é o primeiro relato da citrinina como agente 

antifúngico aos fitopatógenos C. gloeosporioides, C. lindemuthianum, F. oxysporum 

f. sp. phaseoli e Phomopsis sojae. 

 

5.4.3 Metabólito(s) secundário(s) com atividade antileishmaniose 

 

No decorrer do estudo dos metabólitos secundários de P. citrinum com 

atividade antifúngica, as frações foram avaliadas em outro ensaio biológico, o de 

atividade antileishmaniose. 

Após o fracionamento por cromatografia em coluna da fração acetato de etila 

(F3) (Figura 19), foram obtidas oito frações que foram avaliadas em ensaio de 

atividade antileishmaniose. Os resultados podem ser observados na tabela 6. 
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Tabela 6 - Porcentagem de atividade antileishmaniose de oito frações de P. citrinum 

Fração 
Atividade antileishmaniose 

% de morte do parasita 

F3a1 0 

F3a2 0 

F3a3 100 

F3b 0 

F3c 0 

F3d 0 

F3e 0 

F3f 0 

                   Ensaio realizado na concentração de 500 µg mL-1. 

 

Dentre as frações testadas, a fração F3a3 apresentou 100% de inibição das 

formas promastigotas do parasita Leishmania infantum. Esta foi então submetida a 

uma separação por HPLC e foram obtidas 14 frações (figura 29). 

 

 
Figura 29 - Cromatograma da fração F3a3 monitorado em λ= 254 nm. 
                  Condições de análise: coluna Phenomenex® Kinetex C18 100A (250 x 4,6 mm; 5 µm) com 

eluição em modo gradiente de H2O em MeOH/ACN (proporção inicial de H2O:MeOH:ACN 
(90:5:5) e MeOH:ACN (1:1) após 30 minutos), vazão: 1 mL min-1, por 40 minutos  

 

Após separação, as 14 frações obtidas foram analisadas por HPLC para 

obtenção de seus perfis químicos. Doze destas frações (F3a3a, b, c, d, e, g, h, i, k, 

l, m e n) se apresentaram muito complexas, ou seja, com presença de muitos 

compostos, portanto precisariam de novas etapas de purificação.  

As frações F3a3f e F3a3j, por se apresentarem menos complexas, foram 

analisadas quimicamente por HPLC-UV-MS. Para a fração F3a3f foi obtido o 

cromatograma e os seguintes espectros (Figura 30). 

 

a b c 

d 

e 

f 

g 

h 

i 

j k 
l m n 



 105 

 
Figura 30 - Cromatograma da fração F3a3f monitorado em λ= 250 nm (a); espectro de absorção do 

UV (b); espectro de massas da fração F3a1 em modo positivo (c) e negativo (d). 
                  Condições de análise: coluna Waters X-Terra MS-C18 (50x2,1 mm; 3,5 µm) com eluição 

em modo gradiente de H2O em MeOH/ACN (proporção inicial de H2O:MeOH:ACN (90:5:5) 
e MeOH:ACN (1:1) após 16 minutos), vazão: 0,5 mL min-1, por 20 minutos 

 

A análise da fração F3a3f mostrou um composto majoritário com λmáx. 244 

nm. Foi observado no espectro de massas sinais em m/z 209,3 [M+H]+, e 207,3 [M-

H]-, sugerindo que possivelmente a massa molar do composto seja 208,3 Da. 

Os cromatogramas e os espectros de massas gerados forneceram 

informações para busca no banco de dados DPN, utilizou-se como palavras-chave 

de busca a fonte biológica “Penicillium” ou “fungus” e a massa do composto 

prioritário nas frações semi-puras.  

Ainda, como método de comparação com a literatura, foram utilizadas 

informações dos processos de protonação e desprotonação dos íons moleculares 

dos compostos, onde substâncias que apresentam grupamentos básicos, 

principalmente aminas, amidas e ésteres, normalmente são analisadas no modo 

positivo, dada a relativa facilidade com que as mesmas são protonadas. Por outro 

lado, substâncias contendo funções ácidas, tais como, hidroxilas (OH) ácidos 
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carboxílicos (COOH) e fenóis (C6H6O) são mais facilmente desprotonadas e, 

consequentemente, são analisadas no modo negativo (CROTTI et al., 2006; 

VESTAL, 2001; COLE, 1997).  

Seguindo esta metodologia para os dados obtidos para a fração F3a3f, 

foram encontrados 9 compostos no DPN, usando como palavras-chave a massa do 

composto, a fonte biológica e a absorção máxima. Todos os compostos encontrados 

são produzidos por espécies de Penicillium sp., possuem massa molecular similar 

variando de 208,12 a 208,3 Da. A absorção máxima foi em aproximadamente 245 

nm e possuem grupamentos hidroxilas, ou seja, seus íons moleculares podem ser 

observados no espectro de massas em modo negativo, assim como composto da 

fração F3a3f. Alguns destes compostos possuem atividade inibitória do ciclo de 

células de mamíferos (CUI et al., 1996) e  agem como substâncias tóxicas (COX et 

al., 1979). 

Ao analisar o cromatograma da fração f3a3j, foi observado um bom grau de 

pureza, com apenas um pico intenso com λmáx. 235,4 nm (Figura 31).  
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Figura 31 - Cromatograma da fração F3a3j monitorado em λ= 250 nm (a); espectro de absorção do 

UV (b); espectro de massas em modo positivo (c) e negativo (d); espectro de massas de 
alta resolução em modo positivo (e). 

                  Condições de análise: HPLC: coluna Waters X-Terra MS-C18 (50x2,1 mm; 3,5 µm) com 
eluição em modo gradiente de H2O em MeOH/ACN (proporção inicial de H2O:MeOH:ACN 
(90:5:5) e MeOH:ACN (1:1) após 16 minutos), vazão: 0,5 mL min-1, por 20 minutos; UPLC: 
coluna Waters® ACQ UPLC BEH C18 (2,1 x 50 m; 1,7 µm) com fase móvel em gradiente de 
H2O em ACN (proporção inicial de H2O:ACN (98:2) e ACN (100%) após 9 minutos), vazão: 
0,5 mL min-1 à 4º C, por 10 minutos 

 

 
No espectro de massas foi observado os picos em m/z 377,3 [M+H]+ e 375,3 

[M-H]-, mostrando que a massa do composto é, possivelmente, de 376,3 Da. Por 

apresentar um bom grau de pureza, a fração F3a3j foi analisada em UPLC-HRMS. O 
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espectro de massas de alta resolução em modo positivo foi de acordo com a 

informação obtida no espectro de massas de baixa resolução, onde foi observado o 

íon protonado em m/z 377,1957, sendo a possível massa calculada do composto de 

376,1877 Da. 

A partir das informações de massa deste composto, foi realizada uma busca 

no DNP. Não foram encontrados resultados compatíveis com a massa do composto 

com duas casas decimais (376,18 Da), usando como palavras-chave “Penicillium” e 

“fungus”. Quando buscado a massa sem utilizar informações de fontes biológicas, 

foram obtidos 133 resultados para esta massa molecular. Dentre as principais fontes 

biológicas descritas como produtoras deste composto estão um dinoflagelado 

marinho do gênero Amphidinium sp., uma linhagem de Apergillus niger, 

Streptomyces sp., algumas plantas do gênero Zingiber, Curcuma, Mikania, Sinularia, 

Lingauria, Sauvia, dentre outros. Foram descritas algumas atividades biológicas para 

os compostos com esta massa molecular, como citotóxica, antileucêmica e inibidora 

da HGM-CoA redutase (DPN, 2016).  

O fluxograma abaixo sumariza o estudo dos metabólitos secundários de P. 

citrinum com atividade antileishmaniose (Figura 32). 

 

 
Figura 32 - Fluxograma do estudo químico do fungo endofítico P. citrinum (P2MSF2F3) com atividade 

antileishmaniose 
                  m= massa da fração; fração em destaque= fração ativa; frações em negrito= semi-puras 
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As duas frações (F3a3f e F3a3j) que foram obtidas com melhor grau de 

pureza ainda necessitam de purificações, para posteriormente serem obtidos os 

espectros de RMN e ser feita a identificação inequívoca dos compostos. Devido à 

pequena quantidade de massa estas não foram avaliadas no ensaio 

antileishmaniose. 

Muitos são os compostos produzidos por fungos do gênero Penicillium que 

apresentam potencial atividade biológica para serem usados no tratamento de 

diversas doenças humanas. Alguns destes compostos apresentaram atividade 

contra a leishmaniose.  

Em 1972, o composto vermiculina foi isolado de P. vermiculatum obtido do 

solo. Este composto foi avaliado contra Trypanosoma cruzi, Leishmania braziliensis 

e algumas bactérias gram-positiva em ensaios de difusão em ágar. O composto 

apresentou atividade contra bactérias em concentrações variáveis de 10 a 500 µg e 

foi ativo contra T. cruzi e L. braziliensis nas concentrações de 10 e 0,5 µg, 

respectivamente. Embora tenha se mostrado ativo, a vermiculina mostrou efeito 

citotóxico com 420 mg kg-1 (FUSKA; NEMEC; KUHR, 1972).  

Em um estudo feito com promastigotas de Leishmania braziliensis expostos 

às micotoxinas aflatoxina (0,5 mg mL-1), fumonisina (0,025 µg mL-1) e citrinina (10 

mg mL-1), foi observado uma redução de 15-30% na capacidade de infecção de 

macrófagos pelo parasita. Ainda, foi observado que a citrinina causou um aumento 

na proliferação dos parasitas, induzindo as formas promastigotas a sofrerem mitose 

e como consequência disto, a sofrerem apoptose (SOUZA, et al., 2000).  

O fungo Penicillium janthinellum, isolado dos frutos de Melia azedarach, foi 

cultivado por 20 dias, onde os policetídeos conhecidos citrinina, emodina, 1,6,8-

triidróxi-3-hidroximetilantraquinona, e uma nova antraquinona modificada, 

denominada janthinona, foram produzidos. A citrinina foi usada pela primeira vez 

contra Leishmania e inibiu em 100% o crescimento dos parasitas a uma 

concentração de 40 μg mL-1 (do ROSARIO MARINHO et al. 2005). Posteriormente, 

cinco policetídeos foram isolados de P. herquei, endófito de Melia azedarach.  O 

composto emodina inibiu 50% dos parasitas a uma concentração de 320 µg mL-1, 

enquanto que os compostos citreoserina e janthinona inbiram aproximadamente 

20% e 22% dos parasitas (do ROSARIO MARINHO; MARINHO, 2011).  

Diversos estudos apontaram que a citrinina apresenta atividade 

antileishmaniose. Sendo assim, o composto citrinina isolado no presente estudo foi 
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avaliado em ensaio de atividade contra formas promastigotas de L. infantum.  A 

citrinina apresentou atividade inibitória de 100 % na concentração de 500 µg mL-1. 

 

5.5 Estudo do fungo endofítico cód. P210-4F2 

 

5.5.1 Identificação taxonômica 

 

O fungo endofítico sob o código P210-4F2 foi isolado da folha triturada de A. 

loefgrenii em solução salina (0,85%). Foi selecionado para estudo por apresentar um 

perfil espectral por MALDI-TOF-MS distinto e por apresentar características 

morfológicas únicas dentre todos os isolados. 

 Pela análise morfológica pode-se observar a presença de conidióforo 

ramificado e a presença de fiálides, característico do gênero Penicillium (Figura 33). 

 

 
Figura 33 - a) Endófito P210-4F2 (verso e reverso da colônia) cultivado em meio de extrato de malte 

(2%); b) microscopia óptica (1000x) evidenciando o conidióforo (1). 

 

As sequências ITS e beta-tubulina desse isolado foram comparadas com 

aquelas depositadas no banco de dados do GenBank, obtendo-se 100% de 

identidade com sequências de fungos da espécie Penicillium simplicissimum. A 

análise filogenética baseada no mesmo marcador revelou que o isolado em questão 

está próximo de P. simplicissimum (Figura 34). 

 

 

a 

b 

1 
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Figura 34 - Comparação da sequência ITS obtida do isolado P210-4F2 com àquelas depositadas no 

banco de dados GenBank (ident: porcentagem de identidade); b) Árvore filogenética 
baseada no marcador ITS e beta-tubulina demonstrando a posição filogenética do 
isolado P210-4F2 

 

O fungo ascomiceto P. simplicissimum (Oudemans) Thom pertence à classe 

dos Eurotyomicetes, ordem dos Eurotiales e família Trichocomaceae (Catalogue of 

Life, 2016). As colônias de P. simplicissimum são aveludadas à flocosas, geralmente 

possuindo coloração branca ou levemente amarelada, com micélios densos e 

sulcados, podendo apresentar pigmentos solúveis avermelhados. Apresenta 

conidióforos relativamente curtos, filíades ampuliformes e seus conídios podem ser 

elipsoidal ou esférico (PITT; HOCKING, 2009). 

Este fungo é comumente encontrado em vegetação em decomposição e no 

solo. Existem ocorrências deste micro-organismo como contaminante em alimentos 

como presunto curado (MONTE; VILLANUEVA; DOMÍNGUES, 1986), castanhas de 

caju, amendoins e brotos de feijão (PITT, 1993). Algumas toxinas como 

fumitremogeno B, ácido penicílico e viridicatumtoxina (EL-BANNA et al., 1987; PITT; 

LEISTNER, 1991) foram reportadas, embora sua produção natural e sua ação em 

seres humanos e animais não tenham sido demonstrada (PITT; HOCKING, 2009).  

Atualmente, fungos desta espécie são utilizados como produtores de 

compostos com diversas aplicações tecnológicas e ambientais, como exemplo na 

biotransformação de esteróides (YANG et al., 2014), hidrólise de celulose (YUAN et 

al., 2012), biossorção e degradação de corantes e plásticos (CHEN; TING, 2015; 

BERGSTEN-TORRALBA et al., 2009; YAMADA-ONODERA et al., 2001). São 

produtores de enzimas importantes como lacase (ZENG et al., 2006), lipase 

(GUTARRA et al., 2009) e galactotransferase (CRUZ et al., 1999). Seus metabólitos 

secundários isolados têm apresentado atividade antifúngica (LI et al., 2014; KOMAI 

a 
b 
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et al., 2006), inseticida (HAYASHI et al., 1989), antibiótica (IGARASHI et al., 2000), 

dentre outras.  

Embora esta espécie de fungo seja amplamente distribuída e com muitas 

utilidades biotecnológicas, não foram encontrados estudos de metabólitos 

secundários produzidos por P. simplicissimum com atividade a doenças parasitárias, 

como a leishmaniose. 

 

5.5.2 Metabólitos secundários com atividade antileishmaniose 

  

O endófito foi cultivado em maior volume e particionado com acetato de etila 

gerando duas frações, aquosa e acetato de etila. A fração aquosa foi descartada e a 

fração acetato de etila (cód. F2) utilizada nas etapas cromatográficas.  

A fração F2 foi submetida à cromatografia em coluna de acordo com a 

condição 3 (item 4.8.1.2), sendo obtidas oito frações (F2a-F2h) as quais foram 

enviadas para ensaio de atividade antileishmaniose (Tabela 7). 

 

Tabela 7 - Porcentagem de atividade antileishmaniose de oito frações de P. simplicissimum 

Fração 
Atividade leishmanicida 

% de morte do parasita 

F2a 0 

F2b 100 

F2c 0 

F2d 0 

F2e 0 

F2f 0 

F2g 0 

F2h 0 

                  Ensaio realizado na concentração de 500 µg mL-1. 

 

Neste ensaio a fração F2b apresentou 100% de inibição das formas 

promastigotas do parasita Leishmania infantum. Esta fração foi, então, submetida a 

cromatografia em coluna de acordo com a condição 4 (item 4.8.1.2), resultando em 6 

novas frações (F2b1-F2b6). Os perfis químicos das 6 frações foram analisados e 

seus compostos foram isolados por HPLC de acordo com a condição descrita no 

item 4.8.3. 
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A partir da fração F2b2 foram obtidas 11 frações, constituídas de picos e 

intervalos conforme cromatograma abaixo (Figura 35). 

 

 
Figura 35 - Cromatograma da fração F2b2 monitorado no λ= 220 nm 
                  Condições de análise: coluna Phenomenex® Kinetex C18 100A (250 x 4,6 mm; 5 µm) com 

eluição em modo gradiente de H2O em MeOH/ACN (proporção inicial de H2O:MeOH:ACN 
(90:5:5) e MeOH:ACN (1:1) após 30 minutos), vazão: 1 mL min-1, por 40 minutos.  

 

As 11 frações foram analisadas por HPLC para obtenção de seus perfis 

químicos. Destas, as frações F2b2a, b, c, d, e, f, g, h, i e k, por estarem muito 

complexas, ou seja, com presença de muitos compostos, precisariam de novas 

etapas de purificação.  

A fração F2b2j, com tempo de retenção em 24,07 min, apresentou bom grau 

de pureza e foi analisada por HPLC-UV-MS (Figura 36). 
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Figura 36 - Cromatograma da fração F2b2j monitorado no λ= 250 nm (a); Espectro de UV da fração 

F2b2j (b); Espectro de massas de baixa resolução da fração F3a1 em modo positivo (c) e 
negativo (d) 

                  Condições de análise: coluna Waters X-Terra MS-C18 (50x2,1 mm; 3,5 µm) com eluição 
em modo gradiente de H2O em MeOH/ACN (proporção inicial de H2O:MeOH:ACN (90:5:5) 
e MeOH:ACN (1:1) após 16 minutos), vazão: 0,5 mL min-1, por 20 minutos. 

 

Pela análise, constatou-se que esta fração apresentava um bom grau de 

pureza. No espectro de absorção na região do UV, foram observadas λmáx. em 235,4 

e 279,1 nm. Na análise do espectro de massas de baixa resolução em modo 

positivo, foram observados sinais em m/z 487,4; 509,3 e 973,9, referentes à massa 

do composto protonada [M+H]+, [M+Na]+ e [2M+H]+, respectivamente. No espectro 

de massas em modo negativo, foram observados os sinais em m/z 485,5 e 972,0, 

referentes à massa do composto desprotonada [M-H]- e [2M-H]-. Sendo assim, 

sugere-se que possivelmente a massa molar do composto seja de 486 Da. 

Com base nestas informações, foi realizada uma busca no banco de dados 

DPN, utilizando-se como palavras-chave a massa do composto e a fonte biológica 

“Penicillium”. O resultado desta busca foi compatível com 4 compostos. Dentre os 

possíveis compostos encontrados na literatura, ambos possuem λmáx. e massa 

molecular semelhante ao composto presente na fração F2b2j. Para confirmar a 
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identificação do composto, a fração foi analisada em UPLC-HRMS, sendo obtido seu 

espectro de massas de alta resolução em modo positivo (Figura 37). 

 

 
Figura 37 -  Espectro de massas de alta resolução em modo positivo da fração F2b2j 
                  Condições de análise: coluna Waters® ACQ UPLC BEH C18 (2,1 x 50 m; 1,7 µm) com fase 

móvel em gradiente de H2O em ACN (proporção inicial de H2O:ACN (98:2) e ACN (100%) 
após 9 minutos), vazão: 0,5 mL min-1 à 4º C, por 10 minutos 

 

A análise do espectro de massas de alta resolução em modo positivo 

confirmou os íons moleculares em m/z 487,2788 refente a [M+H]+, 509,2538 

referente a [M+Na]+ e 973,5313 [2M+H]+ referente a [2M+H]+, confirmando os sinais 

obtidos no espectro de massas de baixa resolução. Assim, foi possível encontrar a 

massa do composto de 486,2608 Da. Ao se comparar o valor da massa molecular 

da fração F2b2j com os compostos da literatura, pode-se pressupor que se trata do 

composto andrastina A (massa exata = 486,261755 Da).  

A fração F2b2j foi, então, submetida a análises de RMN uni e bidimensionais 

de 1H (600 MHz) e 13C (150 MHz) para comparação com os resultados de RMN de 

1H (270 MHz) e 13C (67,8 MHz) do composto andrastina A isolado no estudo de 

UCHIDA et al. (1996) (Tabela 8). Os espectros de RMN referentes ao composto 

isolado estão no ANEXO 5. 
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Tabela 8 – Comparação dos dados de RMN 1H (600 MHz) e 13C (150 MHz) do composto F2b2j 

(DMSO-d6) e andrastina A (MeOH-d4 / 270 e 67,8 MHz) 

 Andrastina A 
Posição do 

1H e 13C 
Fração F2b2j 

UCHIDA et al. (1996) 
Fração F2b2j 

UCHIDA et al. 
(1996) 

 1H (δ; multip.; J) 1H (δ; multip.; J) 13C (δ) 13C (δ) 

1 0,91 m; 2,15 m 0,91 m; 2,227 m 27,80 28,9 
2 1,23 m; 2,04 1,59 m;2,05 m 23,38 24,3 
3 4,50 t (2,4; 2,4) 4,62 t (2,3; 2,3) 77,18 79,1 
4 - -  36,96 38,0 
5 1,57 dd (2,7; 13,2) 1,84 dd (2,4; 15,7) 48,25 49,9 
6 1,46 m; 2,02 m  1,70 m; 2,07 m 16,85 17,9 
7 2,17 m; 3,00* 2,25 m; 3,02 td (3,9; 12,9)  32,20 33,5 
8 - - 41,39 42,9 
9 2,00 s 2,13 br. s 53,21 54,8 
10 - - 52,09 53,5 
11 5,21 s 5,38 br. s 121,36 123,4 
12 - - 136,0** 137,1 
13 - - 56,04** 57,8 
14 - - 67,36** 68,8 
15 - - ? 188,8 
16 - - 111,28** 114,2 
17 - - ? 200,5 
18 - - 171,57 172,3 
19 1,91 s 2,05 s 21,36 21,1 
20 0,86 s 0,95 s  26,77 27,1 
21 0,78 s 0,87 s 21,47 21,5 
22 1,12 s 1,24 s 19,49 19,8 
23 10,09 s 10,18 s 206,2 207,0 
24 1,66 s 1,75 br. s 19,49 20,0 
25 1,02 s 1,16 s 16,02 16,1 
26 - - 170,39 172,2 
27 3,49 s 3,58 s 51,90 52,1 
28 1,50 s 1,59 s 7,75 6,5 

s: singleto; d: dupleto; m: multipleto. δH: deslocamento de hidrogênios; J: constante de acoplamento. 
* deslocamento observado no espectro de HSQC; ** deslocamento observado no espectro de HMBC. 

 

Pelo espectro de RMN 1H e 13C, observou-se correlação da fração F2b2j 

com o composto andrastina A, pelos deslocamentos químicos dos hidrogênios de 8 

metilas (-CH3) em δ 1,91 (s, CH3- 19), δ 0,86 (s, CH3-20), δ 0,78 (s, CH3-21), δ 1,12 

(s, CH3-22), δ 1,66 (s, CH3-24), δ 1,02 (s, CH3-25), δ 3,49 (s, CH3-27), δ 1,50 (s, 

CH3-28). 

Foi verificado a presença de 5 metinas (-CH) devido à correlação direta H-C, 

pelo espectro de RMN bidimensional por HSQC, de δH 4,50 (t, CH) com δC 77,18 

(CH-3); δH 1,57 (dd, CH) com δC 48,25 (CH-5); δH 2,00 (s, CH) com δC 53,21 (CH-9); 

δH 5,21 (s, CH) com δC 121,36 (CH-11) e δH 10,09 (s, CO) com δC 206,2 (CHO-23). 

Foi observado, ainda por HSQC, 4 metilenos de δH 0,91 e 2,05 (m, CH2) com δC 

27,80 (CH2-1); δH 1,23 e 2,04 (m, CH2) com δC 23,38 (CH2-2); δH 1,46 e 2,02 (m, 

CH2) com δC 16,85 (CH2-6) e δH 2,17 e 3,00 (m, CH2) com δC 32,20 (CH2-7).  
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Pela análise bidimensional de longa distância entre H-C (HMBC), foram 

verificados 9 carbonos quaternários: δH 3,49 (H3-19) com δC 171,57 (COO-18); δH 

4,51 (H-3), 0,86 (s, H3-20), 0,78 (s, H3-21) com δC 36,96 (C-4); δH 1,12 (s, H3-22) 

com δC 41,39 (C-8); δH 10,09 (s, H-23) com δC 52,09 (C-10); δH 1,66 (s, H3-24) com 

δC 136,0 (C-12); δH 1,02 (s, H3-25) com δC 56,04 (C-13) e 67,36 (C-14); δH 1,50 (s, 

H3-28) com δC 111,28 (C-16) e δH 3,49 (s, H3-27) com δC 170,39 (C-26).  

A figura 38 ilustra as correlações encontradas nos espectros de RMN 

obtidos. 

 

 
Figura 38 - Estrutura química do composto F2b2j com esquema de correlações HSQC e HMBC. 
                  Números em azul indicam valores de deslocamento de hidrogênio; números em vermelho 

indicam valores de deslocamento de carbono; setas verdes indicam correlações por 
HMBC. * ocorrência de tautomerismo ceto-enólico 

 

Embora grande parte dos átomos de H e C do composto F2b2j tenha 

apresentado correlação com a molécula andrastina A, não foram observados os 

carbonos de posição 15 e 17 na molécula (sinalizados com (*) na Figura 38). O fato 

destes carbonos não serem observados nos espectros de RMN pode se dar pela 

ocorrência de tautomerismo ceto-enólico nesta região da molécula.  

O tautomerismo ceto-enólico é a interconversão de cetonas em íons enolato. 

Este mecanismo de enolação envolve duas etapas distintas de transferência de 

próton, sendo estas catalisadas por traços de ácidos ou bases. Quando o 

mecanismo é catalisado por bases, como exemplo um íon hidróxido (OH-), ocorre a 

perda de um próton do carbono vizinho ao carbono que apresenta o grupo cetona, 
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resultando em uma ligação conjugada entre estes carbonos. A formação desta 

ligação conjugada causa a formação de um ânio enolato (CO-). Uma molécula de 

água age como ácido, transferindo um hidrogênio para o ânion enolato, formando 

um enol (COH). A transferência de um próton do solvente para o carbono vizinho 

reverte a reação, formando novamente o grupamento cetona. Quando o mecanismo 

é catalisado por ácidos, por exemplo um íon hidrônio (H3O+), um próton é transferido 

para o grupo cetona, formando um cátion enolato (COH+). Uma molécula de água 

age como base, retirando um próton do carbono vizinho, resultado em uma ligação 

conjugada e na formação do enol. Para compostos monocarboníla simples, tais 

como acetona, a quantidade da forma enol presente no equilíbrio é pequena (menor 

que 1%) (SOLOMON; FRYHLE, 2002; CAREY, 2011;). 

Em outro estudo onde foi isolado o composto andrastina A, o tautomerismo 

foi confirmado pela adição de bromo (Br) na reação de síntese desta molécula. Foi 

observado a formação de 2 derivados p-bromo benzoil: 15-(p-bromobenzoil)-

andrastina A e 17-(p-bromobenzoil)-andrastina A, sendo então, elucidada a estrutura 

planar do composto andrastina (Figura 39). 

 

 
Figura 39 - Estrutura química da andrastina A (CAS: 174232-42-9) 

 

A andrastina A (CAS: 174232-42-9) é um meroterpenóide (apresenta 

estrutura parcial de um terpenóide), com nome químico Metil-3-(acetiloxi)-

4,4,8,12,16-pentametil-15,17,19-trioxoandrost-11-eno-14-carboxylato, tem como 

fórmula química C28H38O7, com λmáx. em 286 (MeOH); 209, 258 (MeOH/HCl) e 286 

(MeOH/NaOH).  

Este composto foi isolado primeiramente do fungo Penicillium sp. F-3929, 

juntamente com os compostos andrastina B e C. Os compostos isolados 
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apresentaram atividade inibitória da proteína RAS farneziltransferase (UCHIDA et al., 

1996). A enzima proteína farnezyltransferase liga grupos farnesil ao aminoácido 

cisteína no final de cadeias proteicas, tais como de proteínas RAS. A cadeia farnezil 

é essencial para o funcionamento da proteína RAS, uma vez que RAS é intimamente 

envolvida com a transferência de sinais de crescimento na superfície da célula. As 

células cancerígenas que apresentam mutações na proteína RAS, também contam 

com essa cadeia farnesil para ligar as formas hiperativas da proteína à membrana 

celular. A inibição desta enzima pode impedir a produção da proteína RAS, 

diminuindo o crescimento de células cancerígenas (GOODSELL, 2003). 

A produção da andrastina A por linhagens de Peniciilium roqueforti foi 

quantificada no estudo de Nielsen et al. (2005). Neste estudo, o composto foi 

quantificado diretamente de amostras de 23 tipos de queijo azul produzidos na 

Europa. Foram encontradas concentrações consistentes do composto em todos os 

queijos entre 0,1 e 3,7 µg g-1 de queijo. Em outro estudo, 5 linhagens de P. roqueforti 

foram isoladas de 6 variedades de queijo azul produzidos na Espanha. Foi 

observada a produção do composto por todas as linhagens em concentrações entre 

0,01 a 0,15 µg g-1 de micélio seco. Foi observado, também, concentrações de 

andrastina A em todos os queijos azuis analisados (~18,26 µg g-1 de queijo) 

(FERNÁNDEZ-BODEGA et al., 2009). 

Outros estudos relatam, também, a produção da andrastina A por outras 

espécies de Penicillium, como P. albocoremium (OVERY et al., 2005) e P. crustosum 

(SONJAK; FRISVAD; GUNDE-CIMERMAN, 2005).  

Entretanto, não foram encontrados estudos que relatem a produção deste 

composto por Penicillium simplicissimum. 

No estudo da fração F2b1, esta foi separada por HPLC onde foram obtidas 

18 frações, coletadas segundo a figura 40. 
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Figura 40 - Cromatograma da fração F2b1 monitorada em λ= 220 e 254 nm 
                  Condições de análise: coluna Phenomenex® Kinetex C18 100A (250 x 4,6 mm; 5 µm) com 

eluição em modo gradiente de H2O em MeOH/ACN (proporção inicial de H2O:MeOH:ACN 
(90:5:5) e MeOH:ACN (1:1) após 30 minutos), vazão: 1 mL min-1, por 40 minutos.  

 

As frações foram analisadas em HPLC para obtenção de seus perfis 

químicos. Das 18 fraçoes obtidas, as frações i (15,147 min), n (18,648 min) e p 

(20,772 min) foram selecionadas para serem estudadas por estarem aparentemente 

puras. As demais frações se mostraram complexas e não foram priorizadas.  

A fração F2b1i apresentou bom grau de pureza e foi analisada por HPLC-

UV-MS (Figura 41). 
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Figura 41 - Cromatograma da fração F2b1i monitorado em λ= 300 nm (a); espectro de absorção do 

UV (b); espectro de massas em modo positivo (c) e negativo (d); espectro de massas de 
alta resolução em modo positivo (e) 

                  Condições de análise: HPLC: coluna Waters X-Terra MS-C18 (50x2,1 mm; 3,5 µm) com 
eluição em modo gradiente de H2O em MeOH/ACN (proporção inicial de H2O:MeOH:ACN 
(90:5:5) e MeOH:ACN (1:1) após 16 minutos), vazão: 0,5 mL min-1, por 20 minutos; UPLC: 
coluna Waters® ACQ UPLC BEH C18 (2,1 x 50 m; 1,7 µm) com fase móvel em gradiente de 
H2O em ACN (proporção inicial de H2O:ACN (98:2) e ACN (100%) após 9 minutos), vazão: 
0,5 mL min-1 à 4º C, por 10 minutos 

 

Na fração F2b1i foi observado um pico referente a um composto com λmáx. 

em 296,9 e 370,7 nm. Na análise do espectro de massas em modo negativo, foi 

observado um íon molecular em m/z 224,4. Já no espectro em modo positivo, foi 

observado somente um íon correspondente protonado com sódio em m/z 248,2, o 

qual foi observado, também, no espectro de massas de alta resolução em modo 
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positivo (m/z 248,0904). Assim, a possível massa molecular do composto presente 

na fração é de 225,1014 Da. 

Pela busca feita no DPN não foram encontrados compostos utilizando as 

palavras-chave “Penicilllium” ou “fungus”. Na busca utilizando somente a massa do 

composto, foram obtidos 2 compostos derivados do aminoácido adenina: a citocinina 

B (CAS: 1214-39-7) e N9-benzil-adenina (CAS: 4261-14-7), ambos produzidos por 

plantas (Figura 42). 

 

 
Figura 42 – Estrutura química dos compostos citocinina B e N9-benzil-adenina 

 

Foi obtido o espectro de RMN de 1H para este composto (Anexo 6), 

entretanto os valores de deslocamentos não foram compatíveis com os possíveis 

compostos encontrados. Sendo assim, para a elucidação deste composto serão 

necessários adquirir os espectros bidimensionais. 

No estudo da fração F2b1n foi realizada a análise por HPLC-UV-MS (Figura 

43). 
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Figura 43 - Cromatograma da fração F2b1n monitorado em λ= 300 nm (a); espectro de absorção do 

UV (b); espectro de massas em modo positivo (c) e negativo (d); espectro de massas de 
alta resolução em modo positivo (e) 

                  Condições de análise: HPLC: coluna Waters X-Terra MS-C18 (50x2,1 mm; 3,5 µm) com 
eluição em modo gradiente de H2O em MeOH/ACN (proporção inicial de H2O:MeOH:ACN 
(90:5:5) e MeOH:ACN (1:1) após 16 minutos), vazão: 0,5 mL min-1, por 20 minutos; UPLC: 
coluna Waters® ACQ UPLC BEH C18 (2,1 x 50 m; 1,7 µm) com fase móvel em gradiente de 
H2O em ACN (proporção inicial de H2O:ACN (98:2) e ACN (100%) após 9 minutos), vazão: 
0,5 mL min-1 à 4º C, por 10 minutos 

 

Para esta fração foi observado 1 composto com λmáx. em 298,1 nm. O 

espectro de massas desta fração apresentou íons moleculares em m/z 274,3 

[M+H]+, 296,3 [M+Na]+ e 272,3 [M-H]-. O íon molecular protonado com Na+ foi 

observado, também, no espectro de massas de alta resolução em m/z 296,0605, 

sendo a possível massa molar deste composto de 273,1015 Da. 
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De acordo com a busca feita no DPN utilizando a massa e o gênero do 

endófito como palavras-chave, foi encontrado o composto penicisoquinolina (CAS: 

1236802-53-1), um composto isolado de uma linhagem de Penicillium sp. PSU-F40 

(obtida do mar da Tailândia) (TRISUWAN et al., 2010). 

 Foi obtido o espectro de RMN de 1H para este composto (Anexo 7), e os 

valores de deslocamento de 1H (600 MHz) foram comparados com o composto 

penicisoquinolina (300 MHz) isolado no estudo de Trisuwan et al. (2010) (Tabela 9). 

 

Tabela 9 – Comparação de dados de RMN 1H do composto F2b1n (DMSO-d6 / 600 MHz) e 
penicisoquinolina (CDCl3 / 300 MHz) 

 Penicisoquinolina - δH, multiplicidade e J (Hz) 

Posição do H F2b1n Trisuwan et al. (2010) 

4 7,06 d (7,9) 7,72 d (8,4) 

5 6,87 d (8,0) 7,36 d (8,4) 

6 7,08 s 7,79 s  

9 8,55 s 9,48 s 

10 4,09 s 4,89 s 

11 2,38 m 2,36 m 

12 (CH3) 0,85 s 0,97 br s 

13 (CH3) 1,23 s 1,19 br s 

s: singleto; d: dupleto; m: multipleto. δH: deslocamento de hidrogênios; J: constante de acoplamento. 

 

Pelo espectro de RMN 1H observou-se correlação da fração F2b1n com o 

composto penicisoquinolina, pelos deslocamentos químicos dos hidrogênios de 2 

metilas (-CH3) em δ 0,85 (s, CH3-12) e δ 1,23 (s, CH3-13), 1 metileno (-CH2) em δ 

4,09 (s, CH2-10) e 5 metinas (-CH) com δ 7,06 (d, J= 7,9; CH-4), δ 6,87 (d, J= 8,0; 

CH-5), δ 7,08 (s, CH-6), δ 8,55 (s, CH-8) e δ 2,38 (m, CH-11). 

Os valores de massa molecular e deslocamento químico, multiplicidade e 

constante de acoplamento foram compatíveis e, portanto, não foram necessárias 

análises adicionais. Assim, foi confirmado que o composto F2b1n produzido por P. 

simplicissimum refere-se ao composto penicisoquinolina (Figura 44). 
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Figura 44 – Estrutura química da penicisoquinolina (CAS: 1236802-53-1) 

 

A penicisoquinolina é um alcaloide heterocíclico do grupo das quinolinas, 

formados por um anel benzeno ligado à um anel piridina. O composto isolado 

possue nome químico 2,10-Dihidro-7-metil-2-(1-metiletil)furo[3,2-h]isoquinolin-3-ona 

e fórmula química C15H15NO4. 

Este composto foi isolado de uma linhagem de Penicillium sp. PSU-F40, 

obtida no mar da Tailândia. A penicisoquinolina foi avaliada em ensaio de atividade 

antimicrobiana contra Staphylococcus aureos ATCC 25923, entretanto não se 

mostrou ativo na concentração de 200 µg mL-1 (TRISUWAN et al., 2010). 

Não foram encontrados outros estudos na literatura relatando o isolamento 

deste composto, sendo relatado pela primeira vez para o fungo Penicillium 

simplicissimum. 

No estudo da fração F2b1p, foi realizada análise por HPLC-UV-MS para 

obtenção de seu perfil químico (Figura 45). 
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Figura 45 - Cromatograma da fração F2b1p monitorado em λ= 254 nm (a); espectro de absorção do 

UV (b); espectro de massas em modo positivo (c) e negativo (d); espectro de massas de 
alta resolução em modo positivo (e) 

                  Condições de análise: HPLC: coluna Waters X-Terra MS-C18 (50x2,1 mm; 3,5 µm) com 
eluição em modo gradiente de H2O em MeOH/ACN (proporção inicial de H2O:MeOH:ACN 
(90:5:5) e MeOH:ACN (1:1) após 16 minutos), vazão: 0,5 mL min-1, por 20 minutos; UPLC: 
coluna Waters® ACQ UPLC BEH C18 (2,1 x 50 m; 1,7 µm) com fase móvel em gradiente de 
H2O em ACN (proporção inicial de H2O:ACN (98:2) e ACN (100%) após 9 minutos), vazão: 
0,5 mL min-1 à 4º C, por 10 minutos 

 

Para a fração F2b1p foi observado somente um composto com λmáx. 223,6; 

267,3 e 310,0 nm. No espectro de massas deste composto foram observados os 

íons moleculares em m/z 179,3 [M+H]+ e 177,4 [M-H]-. No espectro de massas de 

alta resolução em modo positivo, foi observado o íon molecular em m/z 197,0702, 

assim, a possível massa molar para este composto é de 178,0622 Da. 
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Utilizando estes dados para comparação no banco de dados, foi encontrado 

o composto penicisochroman J (CRC: RGF47-K) (Figura 46) isolado primeiramente 

de Penicillium sp. BCC18034, obtido do solo por Bunbamrung et al. (2014).  

 

 
Figura 46 – Estrutura química do composto penicisochroman J 

 

Foi obtido o espectro de RMN de 1H (Anexo 8) para este composto. 

Entretanto os valores de deslocamentos não foram compatíveis com o composto de 

mesma massa molar encontrada no banco de dados DPN. Por exemplo, não são 

observados no espectro de RMN adquirido para o composto isolado valores de 

deslocamentos químicos na região de 7 ppm, típico de deslocamentos de hidrogênio 

de anéis aromáticos. Sendo assim, para a elucidação deste composto serão 

necessários adquirir os espectros bidimensionais. 

A partir da fração F2b3, a qual teve seus compostos separados por HPLC, 

foram obtidas 8 frações (Figura 45). 

 

 
Figura 47 - Cromatograma da fração F2b3 monitorada em λ= 220 nm 
                  Condições de análise: coluna Phenomenex® Kinetex C18 100A (250 x 4,6 mm; 5 µm) com 

eluição em modo gradiente de H2O em MeOH/ACN (proporção inicial de H2O:MeOH:ACN 
(90:5:5) e MeOH:ACN (1:1) após 30 minutos), vazão 1 mL min-1, por 40 minutos.  
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As 9 frações obtidas foram analisadas por HPLC e foram obtidos seus perfis 

químicos. As frações F2b3a, b, c, d, e, f, h e i, por estarem muito complexas, não 

foram priorizadas.  

A fração F2b3g, a qual se apresentou, aparentemente, pura, teve seus 

dados analisados por HPLC-UV-MS (Figura 48). 

 

 
Figura 48 - Cromatograma da fração F2b3g monitorado em λ= 225 nm (a); espectro de absorção do 

UV (b); espectro de massas em modo positivo (c) e negativo (d); espectro de massas de 
alta resolução em modo positivo (e) 

                  Condições de análise: HPLC: coluna Waters X-Terra MS-C18 (50x2,1 mm; 3,5 µm) com 
eluição em modo gradiente de H2O em MeOH/ACN (proporção inicial de H2O:MeOH:ACN 
(90:5:5) e MeOH:ACN (1:1) após 16 minutos), vazão: 0,5 mL min-1, por 20 minutos; UPLC: 
coluna Waters® ACQ UPLC BEH C18 (2,1 x 50 m; 1,7 µm) com fase móvel em gradiente de 
H2O em ACN (proporção inicial de H2O:ACN (98:2) e ACN (100%) após 9 minutos), vazão: 
0,5 mL min-1 à 4º C, por 10 minutos 
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Foi observado para a fração F2b3g uma λmáx. em 215,4; 249,6; 293,4 e 

370,7 nm. No espectro de massas em modo positivo, foi observado os íons 

moleculares em m/z 222,3 e 244,2, referentes à massa do composto protonadas 

[M+H]+ e [M+Na]+. No espectro de massas em modo negativo foi observado o íon 

molecular em m/z 220,3, referente à massa do composto desprotonada [M-H]-. No 

espectro de massas de alta resolução em modo positivo, foram observados os íons 

moleculares em m/z 222,0760 [M+H]+ e 244,0582 [M+Na]+, sendo a possível massa 

do composto de 221,0680 Da.  

Não foram encontrados compostos já citados na literatura através da busca 

no DPN, utilizando como palavras-chave a massa do composto e “Penicillium”. 

Quando realizada uma busca no DPN utilizando-se somente da massa do composto 

(221,06 Da), foram obtidos 22 resultados de compostos isolados de diversos 

organismos como o composto cappamensina A (CRC:  NOX51-F), isolado de raízes 

da planta Capparis sikkimensis ssp. formosana, que apresentou atividade 

anticancerígena com IC50= 4mg mL-1 (WU et al., 2003); o composto 

streptoverticillinona (CAS: 941687-54-3) isolado de  Streptomyces 

morookaense (SC1169) apresentou atividade inibitória ao fungo Peronophythora 

litchii na concentração de 250 µg mL-1 no estudo de Feng et al. (2007); o antibiótico 

NP25301 (CRC: OBD42-F) isolado, também, de Streptomyces sp. (UMA-044) 

(ZHANG et al., 2003), dentre outros compostos.  

No estudo químico da fração F2b5, foi realizada separação por HPLC, 

obtendo-se 11 frações, sendo estas coletadas de acordo com a figura 49. 

 

 
Figura 49 - Cromatograma da fração F2b5 monitorada em λ= 254 nm 
                  Condições de análise: coluna Phenomenex® Kinetex C18 100A (250 x 4,6 mm; 5 µm) com 

eluição em modo gradiente de H2O em MeOH/ACN (proporção inicial de H2O:MeOH:ACN 
(90:5:5) e MeOH:ACN (1:1) após 30 minutos), vazão 1 mL min-1, por 40 minutos. 
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http://dnp.chemnetbase.com/species2000.do?method=Species2000link&url=http://www.catalogueoflife.org/annual-checklist/2016/details/species/id/45b1aed893e6a2488e6587a265fd9c5c
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Os perfis químicos das 11 frações foram obtidos por HPLC. As frações 

F2b5a, b, c, d, e, g, h, j e k, por se apresentarem muito complexas, não foram 

priorizadas.   

A fração F2b5f foi analisada por HPLC-UV-MS para obtenção de seu perfil 

químico (Figura 50). 

 

 
Figura 50 - Cromatograma da fração F2b5f monitorado em λ= 230 nm (a); espectro de absorção do 

UV (b); espectro de massas em modo positivo (c); espectro de massas de alta resolução 
em modo positivo (d) 

                  Condições de análise: HPLC: coluna Waters X-Terra MS-C18 (50x2,1 mm; 3,5 µm) com 
eluição em modo gradiente de H2O em MeOH/ACN (proporção inicial de H2O:MeOH:ACN 
(90:5:5) e MeOH:ACN (1:1) após 16 minutos), vazão: 0,5 mL min-1, por 20 minutos; UPLC: 
coluna Waters® ACQ UPLC BEH C18 (2,1 x 50 m; 1,7 µm) com fase móvel em gradiente de 
H2O em ACN (proporção inicial de H2O:ACN (98:2) e ACN (100%) após 9 minutos), vazão: 
0,5 mL min-1 à 4º C, por 10 minutos 
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Para a fração F2b5f foi observado um composto com λmáx. 215,4 e 270,8 nm 

e, em seu espectro de massas, foram observados os íons moleculares em m/z 322,3 

e 344,2, referentes à massa protonada [M+H]+ e [M+Na]+, respectivamente. No 

espectro de massas de alta resolução em modo positivo, foi observado o íon em m/z 

322,1547. Assim, pressupõe-se que a possível massa molar do composto seja de 

321,1467 Da (Figura 50). 

Buscando a massa do composto e utilizando a palavra-chave “Penicillium” 

no DPN, foi obtido o composto neoechinulina B (CAS: 55179-53-8) (Figura 51), 

isolado de Penicillium griseofulvum. Este composto foi primeiramente isolado de 

Eurotium sp. SF-5989, obtido de corais da Antártica, e é descrito como um potente 

inibidor de vírus influenza (KIM et al., 2013). 

 

 
Figura 51 – Estrutura química da neoechinulina B 

 

Foi obtido o espectro de RMN de 1H (Anexo 9) para este composto. 

Entretanto os valores de deslocamentos não foram compatíveis com o composto de 

mesma massa molar encontrada no banco de dados DPN. Sendo assim, para a 

elucidação deste composto serão necessários adquirir os espectros bidimensionais. 

No estudo da fração F2b5i seu perfil químico foi analisado por HPLC-UV-MS 

(Figura 52). 
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Figura 52 - Cromatograma da fração F2b5i monitorado em λ= 290 nm (a); espectro de absorção do 

UV (b); espectro de massas em modo positivo (c); espectro de massas de alta resolução 
em modo positivo (d) 

                  Condições de análise: HPLC: coluna Waters X-Terra MS-C18 (50x2,1 mm; 3,5 µm) com 
eluição em modo gradiente de H2O em MeOH/ACN (proporção inicial de H2O:MeOH:ACN 
(90:5:5) e MeOH:ACN (1:1) após 16 minutos), vazão: 0,5 mL min-1, por 20 minutos; UPLC: 
coluna Waters® ACQ UPLC BEH C18 (2,1 x 50 m; 1,7 µm) com fase móvel em gradiente de 
H2O em ACN (proporção inicial de H2O:ACN (98:2) e ACN (100%) após 9 minutos), vazão: 
0,5 mL min-1 à 4º C, por 10 minutos 
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de massas de alta resolução em m/z 282,2804 [M+H]+. Sendo assim, a possível 

massa molar para este composto é de 281,2724 Da. 

Na busca realizada no DPN não foram encontrados compostos com a massa 

encontrada. Sendo assim, para a elucidação deste composto serão necessários 

adquirir os espectros bidimensionais. 

O fluxograma abaixo sumariza o estudo dos metabólitos secundários de P. 

simplicissimum com potencial atividade antileishmaniose (Figura 53). 

 

 
Figura 53 - Fluxograma do estudo químico do fungo endofítico P. simplicissimum (P210-4F2) com 

atividade antileishmaniose 
                   m= massa da fração; fração em destaque apresentou 100% de atividade; Frações em 

negrito = puras. 

 

Como apontado anteriormente, fungos da espécie P. simplicissimum 

apresentam grande potencial biotecnológico devido à produção de algumas enzimas 

de interesse econômico, como lacases e lipases. Entretanto, são poucos os estudos 

focados em moléculas bioativas de baixa massa molecular. A partir de uma busca 

realizada no DPN por produtos naturais isolados de P. simplicissimum, foram 

encontrados somente 60 compostos.  
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Dos compostos descritos no DPN, alguns apresentam alguma atividade 

biológica, como os compostos decarestrictinas E-M, isolados de P. simplicissimum 

(FH-A 6090) e apresentaram atividade contra a biossíntese do colesterol (GRABLEY 

et al., 1992). O composto xantoepocina, isolado da linhagem IFO5762, que 

apresentou atividade inibitória à Bacillus subtilis e Stapylococcus aureus (MIC= 0,78-

1,56 µg mL-1), atividade inibitória à Saccharomyces cerevisiae e Candida albicans 

(MIC= 3,13-25 µg mL-1 e atividade citotóxica à células tumorais (IC50= 35µg mL-1) 

(IGARASHI et al., 2000). Os alcalóides peniprequinolina, penigequinolona A e 3-

metoxi-4,6-diidroxi-4-(4’-metoxifenil)quinolinona apresentaram atividade contra o 

nematoide Pratulenchus penetrans (patógeno de raízes) em 82,4%, 69,2% e 57,7% 

respectivamente, na concentração de 1g L-1 (KUSANO et al., 2000). 

Embora estudos relatem a atividade biológica de compostos produzidos por 

P. simplicissimum, não foram encontrados estudos na literatura sobre a atividade 

antileishmaniose de metabólitos secundários produzidos por este micro-organismo. 

Assim, a elucidação, identificação e, posterior ensaio biológico dos compostos 

isolados no presente estudo podem contribuir para a descoberta de novas moléculas 

ativas.    

 
5.6 Estudo do fungo endofítico cód. P7AF2F3 

 

5.6.1 Identificação taxonômica  

 
O endófito P7AF2F3 foi isolado de folhas de A. alcatrazense utilizando-se o 

meio AF, um meio composto somente por nutrientes presentes nas folhas da mesma 

planta. Foi selecionado para estudo por apresentar um perfil espectral por MALDI-

TOF-MS distinto e por apresentar características morfológicas únicas dentre todos 

os isolados. 

A análise morfológica revelou colônias de aspecto leveduriforme de 

coloração escura apresentando micélios septados e conídios elipsoidais, de 

tamanhos variados. A partir das características morfológicas observadas, foi possível 

presumir que este isolado pertence ao gênero Aureobasidium (Figura 54). 
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Figura 54 - a) Endófito P7AF2F3 (verso e reverso da colônia) cultivado em meio de extrato de malte 

(2%); b) microscopia óptica (400x) evidenciando hifas (1) e os blastoconídios (2) 

 

A sequência ITS obtida desse isolado foi comparada com outras sequências 

depositadas no banco de dados do GenBank onde foi obtido 100% de identidade 

com a espécie Aureobasidium pullulans (Figura 55a). Entretanto, a análise 

filogenética baseada com sequências de referência desse gênero revelou que o 

isolado P7AF2F3 agrupou-se com outros isolados identificados como A. 

melanogenum (Figura 55b). 

 

 
Figura 55 - a) Comparação da sequência ITS obtidado isolado P7AF2F3 com àquelas depositadas no 

banco de dados GenBank (ident: porcentagem de identidade); b) Árvore filogenética 
baseada no marcador ITS demonstrando a posição filogenética do isolado P7AF2F3 

  

Este gênero é formado por fungos com características leveduriformes (yeast-

like fungi), cosmopolitas e popularmente conhecidos com leveduras negras devido a 
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sua produção de melanina (de HOOG, 1993). São fungos encontrados 

principalmente no solo, incluindo solos da Antártica, água, rochas, madeira e como 

epifíticos e endofíticos de plantas (OLSTORPE; SCHNURER; PASSOTH, 2010; 

URZI et al, 1999). Nos últimos anos, eles também foram encontrados amplamente 

distribuídos em habitats hipersalinos, águas costeiras, em alto mar, sedimentos 

marinhos da Antártida e sistemas de mangue (CHI et al, 2012; GUNDE-CIMERMAN, 

et al. 2000; ZHANG, et al. 2012). 

O gênero Aureobasidium compreende 27 táxons (espécies e variedades), 

sendo A. pullulans o mais estudado destes. Embora a distinção entre variedades de 

A. pullulans tenha sido sugerida, este ainda é usado como principal fungo do gênero 

para busca em banco de dados (GOSTINCAR, et al. 2014). 

Na tentativa de se chegar a uma taxonomia e filogenia mais precisa deste 

gênero, diversos loci já foram sequenciados como o ITS (internal trasncribed 

spaccer), espaço intergênico 1, tradução do fator-1α de elongação, β-tubulina e RNA 

polimerase II (ZALAR, et al. 2008; CROUS, et al. 2011; PETERSON; 

MANITCHOTPSITI; LEATHERS, 2013; MANITCHOTPSITI, et al. 2009). Baseado 

nestas análises multilocus de uma seleção mundial de isolados de A. pullulans, foi 

confirmado que fungos antes descritos como uma variedade desta espécie, como 

exemplo A. pullulans var. melanogenum, são na realidade uma espécie distinta 

denominada A. melanogenum (GOSTINCAR, et al. 2014). Embora fosse necessário 

o sequenciamento de outras regiões do DNA para total confirmação à nível de 

espécie, o isolado P7AF2F3 teve como identificação a espécie A. melanogenum 

baseando-se na filogenia e na literatura. 

A espécie A. melanogenum é um ascomiceto pertencente à classe 

Dothideomycetes, ordem Dothideales e família Dothioraceae (THAMBULAGA et al., 

2014). Suas colônias são lisas, de crescimento rápido e cobertas por massas 

viscosas de conídios de coloração inicial creme tornando-se marrom ou preta. Suas 

hifas são hialinas e septadas, podendo apresentar coloração com a idade e 

adquirindo paredes espessas. Os conídios são hialinos de paredes lisas, elipsoidais, 

podendo apresentar tamanhos variáveis (RUSSEL; PATERSON; LIMA, 2016). 

São fungos com distribuição mundial e diversas utilizações biotecnológicas. 

Recentemente são utilizados na produção de óleos para biodiesel (WANG et al., 

2014), biodegradação enzimática de hidrocarbonetos poliaromáticos (LEELARUJI et 

al., 2014) e na produção de pululana, um polissacarídeo amplamente usado como 
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agente de revestimento, formador de biofilmes, usado na produção de cápsulas para 

suplementos alimentares, substituinte da gelatina, entre outros (LAZARIDOU et al., 

2002). Mesmo sendo um fungo com diversas utilidades na indústria e 

biorremediação de ambientes, não existem estudos de seus metabólitos secundários 

como agente leishmanicida. 

 

5.6.2 Metabólitos secundários com atividade antileishmaniose 

 

O endófito A. melanogenum foi cultivado em maior volume (3,15 L) e 

particionado com o solvente n-butanol, gerando a fração butanólica (F1). A fração F1 

foi submetida à cromatografia em coluna na condição 5 (item. 4.8.1.3), sendo obtidas 

6 frações (F1a-F1f).  

Através de análise química por CCD, foi observada na fração F1d a 

presença de compostos nitrogenados que reagiram com o revelador Dragendorff e, 

portanto, esta fração foi selecionada para a continuidade do estudo. Esta foi então 

submetida a cromatografia em coluna segundo a condição 6 (item 4.8.1.3), onde 

foram obtidas 3 fraçõs (F1d1-F1d3). A análise química por CCD mostrou a presença 

dos compostos nitrogenados na fração F1d2. Esta fração foi fracionada por 

cromatografia de permeação em gel de acordo com a condição 7 (item 4.8.1.3), 

gerando 17 frações (F1d2a-q).  

As 17 frações obtidas foram analisadas em HPLC para obtenção de seus 

perfis químicos. Dentre estas, a fração F1d2o se apresentou menos complexa, ou 

seja, com menor número de compostos. Nesta fração foi observado um pico intenso 

referente a um composto com tempo de retenção em 17,009 min (Figura 56). 

 

 
Figura 56 - Cromatograma da fração F1d2o monitorada em λ= 254 nm 
                  Condições de análise: coluna Phenomenex® Kinetex C18 100A (250 x 4,6 mm; 5 µm) com 

eluição em modo gradiente de H2O em MeOH/ACN (proporção inicial de H2O:MeOH:ACN 
(90:5:5) e MeOH:ACN (1:1) após 30 minutos), vazão 1 mL min-1, por 40 minutos. 
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A fração F1d2o foi, então, purificada em HPLC para otenção do composto 

puro F1d2o2, o qual teve seu perfil químico analisado por HPLC-UV-MS (Figura 57). 

 

 
Figura 57 - Cromatograma da fração F1d2o2 monitorado em λ= 225 nm (a); espectro de absorção do 

UV (b); espectro de massas em modo positivo (c) e negativo (d) 
                  Condições de análise: coluna Waters X-Terra MS-C18 (50x2,1 mm; 3,5 µm) com eluição 

em modo gradiente de H2O em MeOH/ACN (proporção inicial de H2O:MeOH:ACN (90:5:5) 
e MeOH:ACN (1:1) após 16 minutos), vazão 0,5 mL min-1, por 20 minutos. 

 

Pela análise dos dados obtidos, foi observado sinais em m/z 183,3 no 

espectro de massas em modo positivo e m/z 181,4 no espectro de massas em modo 

negativo, referentes à massa do composto protonada [M+H]+ e desprotonada [M-H]-. 

Assim, foi realizado uma busca no DPN por compostos com massa molecular de 

182,3 Da e utilizado como palavras-chave “Aureobasidium” ou “fungus”. Entretanto, 

não foram encontrados compostos compatíveis na busca.  

Visando identificar este composto, foi realizada uma análise por UPLC-

HRMS, sendo obtido o espectro de massas de alta resolução em modo positivo 

(Figura 58). 
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Figura 58 - Espectro de massas de alta resolução em modo positivo da fração F1d2o2. 
                  Condições de análise: coluna Waters® ACQ UPLC BEH C18 (2,1 x 50 m; 1,7 µm) com fase 

móvel em gradiente de H2O em ACN (proporção inicial de H2O:ACN (98:2) e ACN (100%) 
após 9 minutos), vazão: 0,5 mL min-1 à 4º C, por 10 minutos 

 

No espectro de massas de alta resolução foi observado o sinal em m/z 

183,0657 [M+H]+, corroborando o íon molecular encontrado previamente para este 

composto no espectro de massas de baixa resolução. Sendo assim, a possível 

massa do composto foi determinada como 182,0577 Da.  

Como não foram encontrados compostos na literatura utilizando-se de 

palavras-chave, foi realizada nova busca utilizando como palavra-chave a massa do 

composto (182,05 Da) produzida por diferentes fontes biológicas. Foram obtidos 150 

resultados de possíveis compostos para a massa analisada.  

A fração F1d2o2 foi, então, submetida à análise de RMN de H1 (ANEXO 10). 

Comparando os valores de deslocamento de hidrogênio do composto isolado com a 

literatura foi compatível com o composto metil-orsellinato. Os valores de RMN 1H 

foram comparados com o estudo de Li et al. (2006) (Tabela 10). 

 
Tabela 10 – Comparação dos dados de RMN 1H do composto F1d2o2 (DMSO-d6 / 600 MHz) e do 

metil-orselinato (Acetona-d6 / 500 MHz) 

 Metil-orselinato - δH, multiplicidade e J (Hz) 

Posição do H F1d2o2 Li et al. (2006) 

3 6,16 d (1,73) 6,23 d (1,8) 

5 6,17 d (2,34) 6,29 d (2,35) 

8 (CH3) 2,28 s 2,45 s 

9 (CH3) 3,80 s 3,91 s 

s: singleto; d: dupleto.  
δH: deslocamento de hidrogênios; J: constante de acoplamento. 
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Pela análise do espectro de RMN 1H foi possível verificar os valores de 

deslocamento químico dos hidrogênios de 2 metilas em δ 2,28 (s, CH3-8) e δ3,80 (s, 

CH3-9) e pelos deslocamentos de hidrogênios nos carbonos 3 e 5, com valores em δ 

6,16 (d, J= 1,73 Hz, H-3) e δ 6,17 (d, J= 2,34 Hz, H-5). 

Os valores de massa molecular e de deslocamento químico, multiplicidade e 

constante de acoplamento foram compatíveis com o composto da literatura e, 

portanto, não foram necessárias análises adicionais. Assim, foi confirmado que o 

composto F1d2o2 produzido por A. melanogenum, isolado de A. alcatrazense refere-

se ao composto Metil-orsellinato (CAS: 3187-58-4) (Figura 59). 

 

 
Figura 59 – Estrutura química do composto metil-orselinato (CAS: 3187-58-4) 

 

O composto metil-orselinato é um metabólito secundário formando por um 

orcinol, ou seja, apresenta em sua estrutura um fenol que ocorre geralmente em 

líquens. Possue o nome químico metil-2,4-dihidroxi-6-metilbenzoato, fórmula 

estrutural C9H10O4 e λmáx. em 203, 217, 263 e 300 nm. 

De acordo com a literatura, o composto metil-orselinato é comumente 

isolado de várias espécies de líquens coletados em diversos ambientes. Relatos 

apontam sua produção pelo líquen Stereocaulon alpinum, coletado na Antartica 

(SEO et al. 2009); Parmotrema tsavoense, coletado no Vietnã (DUONG et al., 2015); 

Peltigera leucophlebia e Peltigera aphthosa, coletados na Islândia 

(INGÓLFSDÓTTIR et al. 1985; 2002); Pseudocyphellaria nudata, uma espécie 

endêmica da América do Sul (CUELLAR et al., 2008). Outros organismos são 

capazes de produzir este composto como o musgo Plagiochila killarniensis 

(RYCROFT et al., 1999), a planta Rhododendron primulaeflorum (LI et al., 2008) e o 

fungo basidiomiceto Sparassis crispa (WOODWARD et al., 1993).  

Alguns estudos apontam o potencial biológico do metil-orselinato. Em um 

estudo onde esse composto foi isolado da parte aérea de Flourensia cernua, foi 
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constatada sua atividade fitotóxica contra plantas da Amaranthus hypochondriacus 

(IC50= 9,2 10-4 M) e Echinochloa crus-galli (IC50= 3,1 10-4 M) utilizando-se teste em 

placas de Petri (MATA et al., 2003). As propriedades fitotóxicas deste composto já 

haviam sido demonstradas no estudo de Rojas et al. (2000). Sua atividade foi 

constatada também no estudo de Seo et al. (2009), onde o metil-orselinato isolado 

do líquen Umbilicaria antartica apresentou atividade inibitória (IC50 = 277,6 µM) à 

proteína tirosina fosfatase 1B (PTP1B), uma proteína relacionada com a diabetes 

tipo 2 e obesidade.  

O metil-orselinato isolado do líquen Parmotrema tinctorum apresentou 

atividade antioxidante pelo teste do DPPH com IC50=167,25 mM (LOPES et al., 

2008). Este composto, isolado da mesma espécie de líquen, apresentou atividade 

contra células de carcinoma em valores de IC50 ≥ 50 µg mL-1 (BOGO et al., 2010).  

Com excessão do basidiomiceto Sparassis crispa (citado acima), não foram 

encontrados estudos que apontem a produção do metil-orselinato por outros micro-

organismos, sendo relatado pela primeira vez como um metabólito secundário de 

Aureobasidium melanogem no presente estudo.  

As frações F1a, b, c, e, f; F1d1, 3 e F1d2a-q, obtidas nas etapas 

cromatográficas foram avaliadas ensaio de atividade antileishmaniose e os 

resultados são apresentados na Tabela 11. 

 
Tabela 11 - Porcentagem de atividade antileishmaniose de 24 frações de A. melanogenum 

Fração 
Atividade leishmanicida 

Fração 
Atividade leishmanicida 

% de morte do parasita % de morte do parasita 

F1a 0 F1d2f 0 

F1b 0 F1d2g 0 

F1c 0 F1d2h 0 

F1e 0 F1d2i 0 

F1f 0 F1d2j 0 

F1d1 0 F1d2k 0 

F1d3 0 F1d2l 100 

F1d2a 0 F1d2m 0 

F1d2b 0 F1d2n 0 

F1d2c 0 F1d2o 0 

F1d2d 0 F1d2p 0 

F1d2e 0 F1d2q 0 

        Ensaio realizado na concentração de 500 µg mL-1 
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Das 24 frações enviadas para ensaio antileishmaniose somente a fração 

F1d2l apresentou composto(s) capazes de causar 100% de inibição de L. infantum. 

Esta fração foi separada por HPLC, sendo geradas 15 frações (Figura 60). 

 

 
Figura 60 - Cromatograma da fração F1d2l monitorada em λ= 310 nm 
                  Condições de análise: coluna Phenomenex® Kinetex C18 100A (250 x 4,6 mm; 5 µm) com 

eluição em modo gradiente de H2O em MeOH/ACN (proporção inicial de H2O:MeOH:ACN 
(90:5:5) e MeOH:ACN (1:1) após 30 minutos), vazão 1 mL min-1, por 40 minutos. 

 

As 15 frações foram analisadas por HPLC para obtenção de seus perfis 

químicos. Destas, as frações F1d2l10 e F1d2l11 apresentaram, aparentemente, 

apenas 1 composto. As demais frações (F1d2l1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14 e 15) 

se apresentaram muito complexas e, portanto, não foram priorizadas.  

No estudo da fração F1d2l10 foi realizada análise por HPLC-UV-MS para 

obtenção de seu perfil químico (Figura 61). 
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Figura 61 - Cromatograma da fração F1d2l10 monitorado em λ= 296 nm (a); espectro de absorção do 

UV (b); espectro de massas em modo positivo (c); espectro de massas de alta resolução 
em modo positivo (d) 

                  Condições de análise: HPLC: coluna Waters X-Terra MS-C18 (50x2,1 mm; 3,5 µm) com 
eluição em modo gradiente de H2O em MeOH/ACN (proporção inicial de H2O:MeOH:ACN 
(90:5:5) e MeOH:ACN (1:1) após 16 minutos), vazão: 0,5 mL min-1, por 20 minutos; UPLC: 
coluna Waters® ACQ UPLC BEH C18 (2,1 x 50 m; 1,7 µm) com fase móvel em gradiente de 
H2O em ACN (proporção inicial de H2O:ACN (98:2) e ACN (100%) após 9 minutos), vazão: 
0,5 mL min-1 à 4º C, por 10 minutos 

 

A fração F1d2l10 apresentou um composto com λmax em 206 e 287,4 nm. No 

espectro de massas em modo positivo foi observado um sinal em m/z 394,4 [M+H]+. 

Este sinal também foi observado no espectro de massas de alta resolução em modo 
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positivo (394,347 [M+H]+), sendo a possível massa molar do composto de 393,3391 

Da.  

Quando realizada uma busca no DPN utilizando-se somente da massa do 

composto (393,33 Da), foram obtidos 2 resultados de compostos, a oncinotina-11-

ona (CAS: 181486-83-9) e a oncinotina-12-ona (CAS: 181486-84-0) (Figura 62). 

Estes compostos são alcaloides isolados de folhas de Oncinotes tenuiloba por Doll; 

Guggisberg; Hesse (1996). Não foram encontrados relatos de compostos com esta 

massa produzidos por micro-organismos.  

 

 
Figura 62 – Estruturas químicas dos composto oncinotina-11-ona e oncinotina-12-ona 

 

Foi obtido o espectro de RMN de 1H (Anexo 11) para este composto. 

Entretanto os valores de deslocamentos não foram compatíveis com os compostos 

de mesma massa molar encontrada no banco de dados DPN. Sendo assim, para a 

elucidação deste composto serão necessários adquirir os espectros bidimensionais. 

Para o estudo da fração F2d2l11, esta foi analisada por HPLC-UV-MS 

(Figura 63). 
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Figura 63 - Cromatograma da fração F1d2l11 monitorado em λ= 263 nm (a); espectro de absorção do 

UV (b); espectro de massas em modo positivo (c) e negativo (d); espectro de massas de 
alta resolução em modo positivo (e) 

                  Condições de análise: HPLC: coluna Waters X-Terra MS-C18 (50x2,1 mm; 3,5 µm) com 
eluição em modo gradiente de H2O em MeOH/ACN (proporção inicial de H2O:MeOH:ACN 
(90:5:5) e MeOH:ACN (1:1) após 16 minutos), vazão: 0,5 mL min-1, por 20 minutos; UPLC: 
coluna Waters® ACQ UPLC BEH C18 (2,1 x 50 m; 1,7 µm) com fase móvel em gradiente de 
H2O em ACN (proporção inicial de H2O:ACN (98:2) e ACN (100%) após 9 minutos), vazão: 
0,5 mL min-1 à 4º C, por 10 minutos. 

 

A fração F1d2l11 apresentou um composto com λmax em 217,7; 264,9 e 

300,5 nm. No espectro de massas em modo positivo foram observados os sinais em 

m/z 295,3 [M+H]+ e 317,3 [M+Na]+, 589,4 [2M+H]+ e 611,4 [2M+Na]+. No espectro de 

massas em modo negativo foi observado o sinal em m/z 293,4 [M-H]-. No espectro 
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de massas de alta resolução em modo positivo foi observado somente o íon 

molecular em m/z 295,1551 [M+H]+, sendo assim, a possível massa molar do 

composto é de 294,1471 Da. 

Quando realizada uma busca no DPN utilizando-se a massa do composto 

(294,14 Da) e a palavra-chave “Fungus”, foi obtido como resultado o composto 

14,15-secocurvularina (CRC: BOW67-H), um composto isolado de um fungo não 

identificado obtido da esponja marinha Spirastrela vagabunda (ABRELL et al., 1996) 

(Figura 64). 

 

 
Figura 64 – Estrutura química do composto 14,15-secocurvularina 

 

Foi obtido o espectro de RMN de 1H (Anexo 12) para este composto. 

Entretanto os valores de deslocamentos não foram compatíveis com os compostos 

de mesma massa molar encontrada no banco de dados DPN. Sendo assim, para a 

elucidação deste composto serão necessários adquirir os espectros bidimensionais. 

Além dos compostos F1d2l10 e F1d2l11 isolados a partir da fração com 

atividade antileishmaniose, outras 2 frações foram purificadas e apresentaram 

apenas um composto.  

No estudo da fração F1d2n3, seu perfil químico foi obtido por HPLC-UV-MS 

(Figura 65). 
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Figura 65 - Cromatograma da fração F1d2n3 monitorado em λ= 250 nm (a); espectro de absorção do 

UV (b); espectro de massas em modo positivo (c) e negativo (d); espectro de massas de 
alta resolução em modo positivo (e) 

                  Condições de análise: HPLC: coluna Waters X-Terra MS-C18 (50x2,1 mm; 3,5 µm) com 
eluição em modo gradiente de H2O em MeOH/ACN (proporção inicial de H2O:MeOH:ACN 
(90:5:5) e MeOH:ACN (1:1) após 16 minutos), vazão: 0,5 mL min-1, por 20 minutos; UPLC: 
coluna Waters® ACQ UPLC BEH C18 (2,1 x 50 m; 1,7 µm) com fase móvel em gradiente de 
H2O em ACN (proporção inicial de H2O:ACN (98:2) e ACN (100%) após 9 minutos), vazão: 
0,5 mL min-1 à 4º C, por 10 minutos 

 

 Esta fração apresenta um composto com λmax em 220,1; 259 e 3518 nm. No 

espectro de massas em modo positivo, foram observados os íons moleculares em 

m/z 243,2 [M+H]+, 265,3 [M+Na]+ e 485,3 [2M+H]+. No espectro de massas em modo 
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negativo foi observado o íon molecular em m/z 241,5 [M-H]-. No espectro de massas 

de alta resolução em modo positivo foi observado o íon molecular em m/z 243,087 

[M+H]+, sendo a possível massa do composto de 242,0792 Da. 

Quando realizada uma busca no DPN utilizando-se a massa do composto 

(294,14 Da) e a palavra-chave “Fungus”, foi obtido como resultado o composto 1,3-

Dihidro-4,5,6-trihidroxi-7-metil-1,3-dimetoxiisobenzofurano (CAS: 151325-14-3) 

(Figura 66), com λmax em 208; 230 e 268 nm, isolado de um fungo não identificado 

(cód. F-124), com atividade inibitória à enzima peroxidase (KOBAYASHI et al., 

1993). 

 

 
Figura 66 - Estrutura química do composto 1,3-Dihidro-4,5,6-trihidroxi-7-metil-1,3-

dimetoxiisobenzofurano 

 

Foi obtido o espectro de RMN de 1H (Anexo 13) para este composto. 

Entretanto os valores de deslocamentos não foram compatíveis com o composto de 

mesma massa molar encontrada no banco de dados DPN. Por exemplo, não são 

observados no espectro de RMN adquirido para o composto isolado valores de 

deslocamentos químicos na região de 7 ppm, típico de deslocamentos de hidrogênio 

de anéis aromáticos. 

No estudo da fração F1d2g1 foram obtidos os cromatogramas e espectros 

para análise do perfil químico (Figura 67). 

 

1,3-Dihidro-4,5,6-trihidroxi-7-metil-

1,3-dimetoxiisobenzofurano  



 149 

 
Figura 67 - Cromatograma da fração F1d2g1 (a); espectro de maasas da fração F1d2g1 (b); espectro 

de massas em modo positivo (c); espectro de massas de alta resolução em modo positivo 
(d) 

                  Condições de análise: HPLC: coluna Waters X-Terra MS-C18 (50x2,1 mm; 3,5 µm) com 
eluição em modo gradiente de H2O em MeOH/ACN (proporção inicial de H2O:MeOH:ACN 
(90:5:5) e MeOH:ACN (1:1) após 16 minutos), vazão: 0,5 mL min-1, por 20 minutos; UPLC: 
coluna Waters® ACQ UPLC BEH C18 (2,1 x 50 m; 1,7 µm) com fase móvel em gradiente de 
H2O em ACN (proporção inicial de H2O:ACN (98:2) e ACN (100%) após 9 minutos), vazão: 
0,5 mL min-1 à 4º C, por 10 minutos 

 

O composto presente na fração F1d2g1 não possue absorbância no UV, 

entretanto reage com o revelador de Dragendorff, indicando que este composto 

pode ser um alcalóide ou um composto nitrogenado. No espectro de massas foi 

possível observar um composto com tempo de retenção em 4,65 min. Foi observado 

um sinal em m/z 186,4, referente a massa protonada [M+H]+. No espectro de 
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massas alta resolução em modo positivo foi observado o íon molecular em m/z 

186,2260, referente à massa do composto protonada [M+H]+, sendo a possível 

massa do composto de 185,2180 Da. 

Por meio de buscas no banco de dados do DNP e na literatura, não foi 

encontrado nenhum composto com essa massa molecular. A massa encontrada 

para este composto indica a presença de nitrogênio na molécula, o que corrobora o 

resultado da análise química por CCD. Análises adicionais poderão ajudar a elucidar 

a estrutura deste composto. 

O fluxograma abaixo sumariza o estudo dos metabólitos secundários de A. 

melanogenum com potencial atividade antileishmaniose (Figura 68). 

 

 
Figura 68 - Fluxograma do estudo químico do fungo endofítico A. melanogenum (P7AF2F3) com 

atividade antileishmaniose 
                    m= massa da fração; fração em destaque apresentou 100% de atividade; Frações em 

negrito = puras. 
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Fungos do gênero Aureobasidium, com destaque para a espécie A. 

pullulans, são utilizados na indústria por produzirem o polissacarídeo pululana. 

Entretanto, de acordo com uma busca feita no DPN, foram encontrados somente 17 

compostos identificados produzidos por fungos deste gênero. Dentre estes, pode-se 

citar a aureobasidina (CAS: 1158821-31-8), um composto anti-incrustante isolado de 

Aureobasidium sp. de origem marinha e que também apresentou atividade 

antimicrobiana (ABDEL-LATEFF et al., 2009) e a aureoquinona (CRC:  JTH42-S), 

um novo inibidor enzimático que apresenta atividade à diversas proteases como 

tripsina, papaína, termolisina, colegenase e zinco-protease (BERG et al., 2000).  

No presente estudo, as frações obtidas deste micro-organismo apresentam 

potencial atividade antileishmaniose, entretanto é necessária a elucidação dos 

compostos puros e posterior ensaio biológico para determinar quais compostos são 

responsáveis pela atividade. Embora existam alguns estudos demonstrando a 

capacidade de fungos do gênero Aurobasidium em produzir compostos ativos, não 

foi encontrado na literatura compostos isolados, sendo que este é o primeiro relato 

do isolamento de compostos de A. melanogenum. 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 152 

  



 153 

6 CONCLUSÕES 

 
No presente estudo foi realizado o isolamento de fungos endofíticos de 

plantas do gênero Anthurium: A. loefgrenii (cód. P2), nativa da Mata Atlântica e 

Anthurium alcatrazense (cód. P7), endêmica da Ilha de Alcatrazes.   

Para o isolamento dos fungos endofíticos foram utilizados 10 meios de 

cultivo com diferentes composições nutritivas, o que permitiu o isolamento de uma 

maior quantidade e variedade de fungos endofíticos, totalizando 106 isolados. O 

maior número de isolados foi obtido dos meios de cultivo que continham fragmentos 

da folha infundidas. 

Estes isolados foram analisados por espectrometria de massas por MALDI-

TOF, onde foi possível agrupá-lo de acordo com seu perfil espectral, gerando um 

dendrograma de MSP. Foi possível inserir nesta análise linhagens certificadas 

(identificadas por técnicas morfológicas e moleculares) para comparar com os 

isolados. Com isso, algumas chaves agruparam isolados que apresentaram alta 

similaridade com gêneros comuns de endófitos, como Colletotrichum, Cladosporium, 

Penicillium, Aspergillus e Xylaria. 

Com base no dendrograma gerado foram priorizados 2 isolados (cód. P210-

4F2 e P7AF2F3) para estudo químico, pelo fato de terem apresentado apenas 1 ou 

no máximo 2 isolados na mesma chave. Além disto, foram observadas 

características morfológicas diferenciadas.  

Dentre os 106 isolados, foram selecionados 60 para avaliação biológica 

antifúngica de seus metabólitos secundários. Após a obtenção da fração AcOEt, 

estas foram avaliadas em ensaio “in vitro” pelo método de difusão em disco contra 4 

fitopatógenos de revelância na agricultura. Neste estudo, o isolado P2MSF2F3 se 

destacou por produzir compostos que inibiram os 4 fitopatógenos: Phomopsis sojae 

(41,53%), Colletotrichum lindemuthianum (41,12%), Colletotrichum gloeosporioides 

(28,04%), e Fusarium oxysporum f. sp. phaseoli (25,64%).  

Ao todo, foi realizado o estudo de 3 fungos que foram identificados por 

técnicas morfológicas e moleculares como sendo Penicillium citrinum (cód. 

P2MSF2F3), Penicillium simplicissimum (cód. P210-4F2) e Aureobasidium 

melanogenum (cód. P7AF2F3). 

No estudo com os metabólitos secundários de P. citrinum, foi isolado o 

composto citrinina que apresentou atividade inibitória superior ou igual aos 
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fungicidas comerciais Score®, Captan SC® e Dithane NT® em ensaio por difusão em 

disco (1mg de composto ativo). As concentrações mínimas inibitórias do composto 

citrinina foram de 125 µg mL-1 (C. gloeosporioides e F. oxysporoum f. sp. phaseoli), 

0,48 µg mL-1 (C. lindemuthianum) e 250 µg mL-1 (P. sojae). No melhor de nosso 

entendimento, este é o primeiro estudo relatando a atividade inibitória da citrinina 

contra estas espécies de fitopatógenos. 

Outras frações obtidas do meio metabólico de P. citrinum (frações F3a3 e 

citrinina) apresentaram atividade inibitória (100% de inibição) à formas promastigotas 

de Leishmania infantum. 

No estudo dos metabólitos secundários de P. simplicissimum foi obtida a 

fração F2b que apresentou atividade inibitória à L. infantum (100% de inibição). 

Desta foram isolados os compostos andrastina A e penicisoquinolina, sendo este o 

primeiro relato da produção destes compostos por P. simplicissimum. 

Ainda, foram isolados da fração F2b de P. simplicissimum 5 compostos não 

identificados até o momento. 

No estudo dos metabólitos secundários de A. melanogenum foi isolado o 

composto metil-orselinato, um composto geralmente produzido por líquens, sendo 

este o primeiro relato de sua produção por esta espécie de fungo. 

A fração F1d2l, isolado de Aureobasidium melanogenum, apresentou 

atividade antileishmaniose (100% de inibição), sendo isolado desta os compostos 

F1d2l10 e F1d2l11, ainda não identificados.  

Foram isolados, ainda, do meio metabólico de A. melanogenum os 

compostos F1d2n3 e F1d2g1, ainda não identificados. 

As frações ainda não identificadas estão em processo de elucidação 

estrutural sendo, possivelmente, compostos inéditos e/ou nunca descritos para estes 

micro-organismos.  

Estudos químicos e biológicos de fungos endofíticos isolados de plantas de 

ilhas são escassos no Brasil, sendo este o primeiro relato de metabólitos 

secundários obtidos de fungos endofíticos de antúrios da ilha de Alcatrazes. Este 

trabalho apresenta contribuição no conhecimento sobre fungos endofíticos e seu 

potencial metabólico com aplicações nas áreas agronômica e médico-farmacológica.  
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Anexo 1a - Fungos endofíticos (verso e reverso das colônias) isolados da planta 2 (A. loefgrenii) 

 

 

 

  
*n.i. - gêneros não identificados até o momento. 
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Anexo 1b - Fungos endofíticos (verso e reverso das colônias) isolados da planta 7 (A. alcatrazense)            
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Anexo 2 - Espectro de RMN 1H do composto citrinina (F2a1b) em DMSO-d6 (600 MHz) 
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Anexo 3 - Ensaio de difusão em disco da fração F3a1b contra o fungo fitopatogênico P. sojae em 
ensaio de difusão em disco (1mg) 

Compostos 
analisados 

Fitopatógenos 

C. 
gloeosporioides 

C. 
lindemuthianum 

F. oxysporum f. 
sp. phaseoli 

P. sojae 

Fração 
F3a1b 

    
Inibição 53,01% 66,10% 47,60% 56,10% 

Comet® 

    
Inibição 46,06% 52,93% 37,31% 57,95% 

Score® 

    
Inibição 70,25% 65,20% 57,79% 71,45% 

Captan 
SC® 

    
Inibição 9,84% 9,51% 7,21% 0% 

Dithane 
NT® 

    
Inibição 1,52% 2,71% 0% 0% 

Controle 

    

Inibição 0% 0% 0% 0% 

Controle 
MeOH 

    
Inibição 0% 0% 0% 0% 

Controle positivo: Fungicidas comerciais (1 mg de composto ativo); 
Controle negativo: fungos fitopatogênicos; Controle MeOH: fungos fitopatogênicos frente ao solvente 
metanol. 
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Anexo 4a - Curva de crescimento micelial (Abs) de Colletotrichum gloeosporioides em relação aos 
compostos avaliados em 12 diferentes concentrações, durante 96 horas 
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Anexo 4b - Curva de crescimento micelial (Abs) de Colletotrichum lindemuthianum em relação aos 
compostos avaliados em 12 diferentes concentrações, durante 96 horas 
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Anexo 4c - Curva de crescimento micelial (Abs) de Phomopsis sojae em relação aos compostos 
avaliados em 12 diferentes concentrações, durante 96 horas 
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Anexo 4d - Curva de crescimento micelial (Abs) de Fusarium oxysporum f. sp. phaseoli em relação 
aos compostos avaliados em 12 diferentes concentrações, durante 96 horas 
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Anexo 5a - Espectro de RMN 1H do composto Andrastina A (F2b2j) em DMSO-d6 (600 MHz) 
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Anexo 5b - Espectro de RMN 13C do composto Andrastina A (F2b2j) em DMSO-d6 (150 MHz) 
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Anexo 5c - Espectro de RMN HSQC 1H-13C do composto Andrastina A (F2b2j) em DMSO-d6 (600 e 150 MHz) 
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Anexo 5d - Espectro de RMN HMBC 1H-13C do composto Andrastina A (F2b2j) em DMSO-d6 (600 e 150 MHz) 
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Anexo 6 - Espectro de RMN 1H da fração F2b1i em DMSO-d6 (600 MHz) 
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Anexo 7 - Espectro de RMN 1H do composto penicisoquinolina (F2b1n) em DMSO-d6 (600 MHz) 
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Anexo 8 - Espectro de RMN 1H da fração F2d1p em DMSO-d6 (600 MHz) 
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Anexo 9 - Espectro de RMN 1H da fração F2b5f em DMSO-d6 (600 MHz). 
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Anexo 10 - Espectro de RMN 1H do composto Metil-orselinato (F1d2o2) em DMSO-d6 (600 MHz) 
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Anexo 11 - Espectro de RMN 1H da fração F1d2l10 em DMSO-d6 (600 MHz) 
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Anexo 12 - Espectro de RMN 1H da fração F1d2l11 em DMSO-d6 (600 MHz) 
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Anexo 13 - Espectro de RMN 1H da fração F1d2n3 em DMSO-d6 (600 MHz) 

 


