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RESUMO 
 
 

BORGES, W. S. Estudo de fungos endofíticos associados a plantas da família Asteraceae 
como fontes de metabólitos secundários e em processos de biotransformações. 2008. 350 
f. Tese (Doutorado). Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto – Universidade 
de São Paulo, Ribeirão Preto, 2008. 
 
Fungos endofíticos constituem uma fonte promissora e ainda pouco explorada de novas 
substâncias potencialmente bioativas, que podem ter aplicações na medicina, agricultura e 
biologia química. Neste trabalho foram isolados cinco fungos endofíticos das folhas de 
Tithonia diversifolia, os quais foram cultivados em pequena escala e avaliados em diversos 
bioensaios. O fungo endofítico Phoma sorghina foi cultivado em escala ampliada, produzindo 
nove substâncias, sendo três derivados antraquinônicos inéditos na literatura. Três fungos 
endofíticos associados à Viguiera robusta foram estudados. De Colletotrichum 

gloeosporioides foram isoladas oito substâncias, sendo um derivado dicetopiperazínico e um 
derivado iminoaçúcar inéditos na literatura. Diaporthe phaseolorum produziu três derivados 
dicetopiperazinicos, um inédito na literatura. Chaetomium globosum produziu treze 
substâncias, sendo oito derivados azaphilônicos inéditos. Algumas linhagens endofíticas 
foram avaliadas em experimentos de biotransformação de três naftoquinonas e da 1-tetralona, 
catalisando reações de oxidação e redução. O fungo Diaphorte phaseolorum catalisou uma 
reação de metilação inédita na literatura de biotransformação.  

  

 
Palavras-chave: Fungos endofíticos; Biotransformação; Metabólitos secundários; 
Chaetoviridinas; Antraquinonas. 



1 INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 Produtos naturais bioativos de origem microbiana 

 

 

A busca por novos produtos para as indústrias, farmacêutica e agroquímica, é um 

processo que requer otimização contínua. Os produtos naturais constituem a estratégia de 

maior sucesso para a descoberta de novos fármacos. Comparando-se as principais fontes 

fornecedoras de compostos protótipos de novos fármacos (síntese orgânica, produtos naturais, 

química combinatória e bibliotecas virtuais), a mais ampla diversidade química encontrada 

está associada às substâncias de origem natural (HARVEY, 2000). A importância da 

quimiodiversidade dos produtos naturais no processo de desenvolvimento de fármacos é 

discutida amplamente na literatura (NEWMAN; CRAGG; SNADER, 2003; BUTLER, 2004; 

PATERSON; ANDERSON, 2005; CHIN et al., 2006; DEMAIN, 2006; GULLO et al., 2006; 

VIEGAS Jr; BOLZANI; BARREIRO, 2006; LAM, 2007; GALM; SHEN, 2007; NEWMAN; 

CRAGG, 2007). 

A pesquisa de novos agentes farmacologicamente ativos, obtidos por triagem de fontes 

naturais, tem levado a descoberta de fármacos potentes com um papel importante no 

tratamento das doenças humanas (SHU, 1998). Aproximadamente 63% e 75% dos fármacos 

aprovados entre 1981 e 2006 para combate do câncer e doenças infecciosas, respectivamente, 

são produtos naturais ou derivados de produtos naturais (NEWMAN; CRAGG, 2007). Cerca 

da metade de todos os fármacos utilizados são de origem natural (PATERSON; ANDERSON, 

2005). Este número não é surpresa se for assumido que estes produtos são desenvolvidos 

pelos organismos produtores para autodefesa (ROUHI, 2003).  



Com a contínua necessidade de novos protótipos para ensaios contra um número 

crescente de alvos moleculares, a diversidade química dos produtos naturais permanecerá 

relevante no futuro da descoberta de fármacos (HARVEY, 2000), uma vez que a natureza está 

continuamente desenvolvendo a sua versão de química combinatória, fornecendo estruturas 

ricas em estereoquímica, anéis concatenados e grupos funcionais reativos (VERDINE, 1996; 

PATERSON; ANDERSON, 2005). 

Os microrganismos compreendem uma enorme diversidade em espécies e, apesar das 

inúmeras aplicações biológicas reportadas na literatura (NEWMAN; CRAGG; SNADER, 

2000; BUTLER, 2004, CHIN et al., 2006; LAM, 2007; GALM; SHEN, 2007), os fungos e 

bactérias constituem um dos grupos menos estudados do ponto de vista do metabolismo 

secundário (STROBEL et al., 1996). 

Os fungos constituem uma fonte excepcionalmente rica de importantes fármacos, 

incluindo: antibióticos antibacterianos (β-lactâmicos, aminoglicosídeos, tetraciclinas, 

macrolídeos, glicopeptídeos e estreptograminas), antibióticos antitumorais (antraciclinas, 

bleomicinas, actinomicinas, mitomicinas e ácidos aureólicos), agentes redutores do colesterol 

sanguíneo (estatinas), agentes imunossupressores (ciclosporina A), entre outros (NEWMAN; 

CRAGG; SNADER, 2000; DEMAIN, 1999). Aproximadamente um quarto de todos os 

produtos naturais biologicamente ativos conhecidos foram obtidos de fungos 

(KONGSAEREE et al., 2003) 

 Existem diferentes estimativas em relação a quantidade de espécies de fungos que 

habitam nosso planeta (MUELLER; SCHMIT, 2007). Hawksworth (2001) estima que haja 

cerca de 1,5 milhões de fungos, dos quais apenas 5% das espécies estão descritas (PEARCE, 

1997). Entre as espécies descritas (69.000), somente 16% (11.500) têm sido cultivadas 

(DEMAIN, 1999). Estes dados ilustram o grande potencial químico e biológico a ser 

explorado com estudos de metabólitos secundários produzidos por fungos. 



Uma das vantagens em se trabalhar com microrganismos é a possibilidade de controle 

sobre os processos operacionais de maneira relativamente simples. Em comparação com as 

plantas, os fungos apresentam crescimento mais rápido em menor tempo e espaço. Além 

disso, as condições de cultivo (tempo, pH, nutrientes, temperatura, aeração) podem ser 

modificadas a fim de aumentar ou de direcionar a produção de metabólitos de interesse 

(PEARCE, 1997). Alguns estudos têm mostrado a influência de certos fatores ambientais 

como alternativa na melhoria dos sistemas de fermentação, pois o metabolismo microbiano 

requer gasto energético, é altamente regulado e normalmente submetido ao controle 

fisiológico que responde a fatores ambientais (ALDRED; MAGAN; LANE, 1999). 

Dentre toda as classes de fungos, uma que merece destaque é a dos fungos endofíticos 

devido a grande diversidade química, ineditismo de moléculas e suas atividades biológicas 

(TAN; ZOU, 2001; SCHULZ et al., 2002; STROBEL, 2002; STROBEL; DAISY, 2003; 

GUNATILAKA, 2006; PUPO et al., 2006; ZHANG; SONG; TAN, 2006; VALACHOVA; 

MUCKOVA; STURDIKOVA, 2007; FIRAKOVA; STURDIKOVA; MUCKOVA, 2007; 

GALLO et al., 2007; GUO et al., 2008). As figuras 1 e 2 mostram algumas substâncias 

isoladas de fungos endofíticos. 



 

Figura 1. Metabólitos secundários isolados de fungos endofíticos. I – LIN et al., 2008. II – 
RUKACHAISIRIKUL et al., 2008. III – WIJERATNE et al., 2008. IV – HUANG et al., 2007. V – HU et al., 

2008. VI – LOSGEN et al., 2008. VII – DAI et al., 2007. VIII – KOCK et al., 2007. IX – PONGCHAROEN et 
al., 2007. X – SETO et al., 2007.  

 

 



 

Figura 2. Fármacos produzidos por fungos endofíticos. Camptotecina – REHMAN et al, 2008. 
Hipericina – Kusari et al., 2008. Podofilotoxina – PURI et al., 2006. EYBERGER; DONDAPATI; PORTER, 
2007. Taxol – GUO et al., 2006.  GANGADEVI; MUTHUMARY, 2008. Vincristina – YANG et al., 2004. 

 

 

1.2 Fungos endofíticos 

 

 

A associação entre os seres vivos é um fenômeno bastante difundido na natureza. Os 

organismos vivos procuram condições de vida mais favoráveis à sobrevivência, incluindo 

maior quantidade de nutrientes, proteção contra espécies predatórias e abrigo, vencendo as 

dificuldades do ambiente e se adaptando a ele, constituindo o fenômeno muito difundido na 

natureza e conhecido com simbiose. Simbiose “viver junto” é, portanto, a associação entre 

organismos de espécies diferentes. Existem vários tipos de relações simbiônticas. 



Um exemplo bastante comum de simbiose que ocorre na natureza é entre fungos e 

plantas (KOGEL; FRANKEN; HUCKELHOVEN, 2006). Fungos vivem em mutualismo, 

comensalismo ou antagonismo com uma ampla faixa de organismos (KRIEL; SWART; 

CROUS, 2000). Estes diferentes estilos de vida dependem do hospedeiro (REDMAN; 

DUNIGAN; RODRIGUEZ, 2001; FAETH, 2002) e de interações bióticas e abióticas 

(MULLER; KRAUSS, 2005; FAETH, 2002). Os fungos não produzem clorofila (são 

heterotróficos), então, em alguns casos, sua sobrevivência depende do sucesso da sua 

associação com outros seres vivos, especialmente as plantas (ZOBERI, 1972). 

As interações mais comuns são as parasitárias e mutualísticas (RICHARDSON, 1999). 

Nas associações parasitárias o fungo vive no interior dos tecidos da planta, de onde obtém 

proteção e nutrientes necessários para seu desenvolvimento. Neste caso, geralmente o 

metabolismo do fungo é prejudicial à planta, ou pelo consumo de seus elementos vitais ou 

pela biossíntese de substâncias tóxicas a planta. O parasitismo está relacionado a 

patogenicidade e pode, eventualmente, levar a planta a morte (AGRIOS, 1988). 

No caso das associações mutualísticas, a convivência entre fungo e planta é pacífica, 

uma vez que os dois organismos sobrevivem assintomaticamente à associação, ambos sendo 

beneficiados. O fungo recebe nutrição e abrigo da planta hospedeira, aumentando sua 

sobrevivência, a planta aumenta sua capacidade competitiva e sua resistência contra fatores 

bióticos (CLAY; SCHARDL, 2002) e abióticos (SAIKKONEN et al., 1998; SCHARDL; 

LEUCHTMANN; SPIERING, 2004). Outro beneficio ao fungo é sua disseminação à próxima 

geração do hospedeiro quando ocorre transmissão vertical (FAETH; FAGAN, 2002; 

MULLER; KRAUSS, 2005). O mecanismo pelo qual o fungo beneficia e aumenta o 

desempenho do seu hospedeiro é através da excreção de metabólitos (SCHULZ et al., 1995). 

Este caso pode ser chamado de mutualismo defensivo, pois o fungo protegendo a planta estará 



protegendo a si próprio (CLAY, 1988a), de alguma forma sugerindo uma adaptação recíproca 

que vem de longa data. 

A pesquisa de novos produtos que sejam eficazes contra as mais diversas doenças é 

um processo contínuo. Schulz et al. (2002) sugerem que a busca por novos metabólitos 

secundários, oriundos da natureza, deveria ser feita em organismos que habitem nichos 

ecológicos ainda pouco explorados, e neste contexto se inserem os fungos endofíticos. 

O termo endofítico vem sendo usado deste o começo do século XIX (AZEVEDO, 

1999; GIMENEZ et al., 2007) e começou a ser citado com mais freqüência durante os anos de 

1980 sendo, primeiramente, empregado para designar fungos que foram encontrados vivendo 

em plantas (WENNSTRON, 1994), não levando em conta o status da relação, pois no sentido 

mais básico da palavra, endofítico poderia somente se referir à localização do microrganismo 

(endo=dentro e fítico=planta), não distinguindo um endofítico de um fitopatógeno (WILSON, 

1995). Bary (1866) foi quem primeiro delineou a diferença entre os endofíticos e os 

fitopatógenos. 

O microrganismo que habite todo, ou pelo menos um período de seu ciclo de vida, o 

interior de uma planta hospedeira e não lhe cause doenças com sintomas aparentes pode ser 

considerado endofítico (ZIKMUNDOVA et al., 2002; TAN; ZOU, 2001), podendo a 

colonização ser inter ou intracelular, localizada ou sistêmica (SCHULZ; BOYLE, 2005). 

Os fungos endofíticos podem ser transmitidos de uma geração para outra. Excluindo-

se os fungos endofíticos de gramíneas, a grande maioria destes fungos parece ser transmitida 

horizontalmente, por esporos (CARROLL, 1988), diferentemente dos fungos que são 

transmitidos verticalmente através de sementes do seu hospedeiro (CLAY, 1988a) ou 

propágulos vegetativos (CARROLL, 1988). Os endofíticos podem estar presentes em todos os 

órgãos de uma planta hospedeira (PETRINI et al., 1992), possuindo as exoenzimas 

necessárias para colonizar seus hospedeiros (SCHULZ et al., 2002), mas, usualmente, 



habitam as partes superiores de plantas como folhas, galhos, casca, pecíolo e estruturas 

reprodutivas (FAETH & FAGAN, 2002). Estes microrganismos foram descobertos em todas 

as plantas examinadas até o momento (ARNOLD et al., 2000), sendo capazes de colonizar 

uma ampla faixa de hospedeiros, alguns mostrando especificidade a certas plantas (KRIEL; 

SWART; CROUS, 2000). A diversidade de fungos endofíticos em uma planta pode ser muito 

alta. Algumas espécies de plantas podem ter mais de 100 espécies de fungos associados em 

somente um tecido, mas, geralmente, estas comunidades são dominadas por poucas espécies 

que são hospedeiro-específicas. 

 Já que muitas destas associações têm se mostrado benéficas para ambos os 

organismos, o termo endofítico tem sido utilizado como sinônimo de mutualismo (FAETH; 

HAMONN, 1997) pois o principal fator para serem considerados como tal se deve ao fato 

destes fungos produzirem substâncias que são tóxicas aos herbívoros da planta hospedeira, 

porém alguns fungos encontrados em plantas lenhosas não desempenham nenhum efeito sobre 

patógenos do seu hospedeiro (FAETH; FAGAN, 2002). 

Há um gradiente entre as distinções dos termos endofíticos, epifíticos (aqueles que 

vivem na superfície das plantas) e fitopatógenos (aqueles que causam doenças nas plantas), 

portanto às vezes torna-se difícil descrever limites para distinguir cada categoria (AZEVEDO 

et al., 2000). Devido a esta dificuldade de distinção, muitos fungos que não são endofíticos 

podem ser classificados como tal (WENNSTROM, 1994). Então a natureza da relação torna-

se fator importante na descrição de um endofítico (WILSON, 1995). Schulz e Boyle (2005) 

descrevem o termo endofítico como sendo fungos que podem ser detectados, em um momento 

particular, em tecidos de plantas aparentemente sadias, descartando o futuro status da relação. 

Ocorre um balanço dinâmico de antagonismos entre a virulência fúngica e a defesa do 

hospedeiro. Qualquer fator de estresse do hospedeiro ou mudança em condições fisiológicas 



de um dos envolvidos na interação pode perturbar este balanço e levar ao desenvolvimento de 

doença. 

Estes microrganismos têm uma estreita relação co-evolucionária com o seu hospedeiro 

(KRIEL; SWART; CROUS,2000; WILSON, 1993) e podem, por exemplo, proteger a planta 

hospedeira contra herbívoros (CLAY, 1988b; CLARK; MILLER; WHITNEY, 1989; 

CARROLL, 1995; SCHULZ et al., 1995) e outros patógenos fúngicos (CARROLL, 1988), 

aumentando a defesa da planta (SCHULZ et al., 1995).  

Alguns endofíticos podem ser usados como agentes no controle biológico de pragas e 

doenças (WHIET; COLE, 1985) promovendo aumento de resistência a estresse ambiental 

(GAO et al., 2005). Podem produzir substâncias bioativas como fitohormônios (YUE et al., 

2000) que aumentam o crescimento (VILA-AIUB; GUNDEL; GHERSA, 2005) e 

competitividade do hospedeiro na natureza (KRIEL; SWART; CROUS, 2000; TAN; ZOU, 

2001; RUDGERS; KOSLOW; CLAY, 2004; SELOSSE; BAUDOIN; VANDENKOORNHUYSE, 

2004), induzindo, por exemplo, o aumento na produção de sementes do seu hospedeiro 

(CLAY, 1988b). Poderiam ser utilizados como micoherbicidas no controle de ervas daninhas 

(CERKAUSKAS, 1987) e promover a invasão da planta em comunidades diversas 

(RUDGERS; MATTINGLY; KOSLOW, 2005). 

Fungos fitopatogênicos podem se tornar endofíticos em determinado período de sua 

vida (WILSON, 1995), através de alterações mutagênicas para crescerem como endofíticos 

não patogênicos (FREEMAN;  RODRIGUES, 1993). De fato, tem sido sugerido que a origem 

evolucionária de muitos endofíticos pode recair em patógenos assintomáticos ou latentes 

(SAIKKONEN et al., 1998). O contrário também pode ocorrer. Fungos endofíticos que 

interajam mutualisticamente com seu hospedeiro podem se tornar patogênicos em algum 

momento de estresse do hospedeiro (SCHULZ; BOYLE, 2005; KOGEL; FRANKEN; 

HUCKELHOVEN, 2006). 



Os fungos endofíticos mais estudados, até o momento, são os associados a espécies de 

gramíneas, devido ao fato da importância que estes fungos desempenham na agricultura 

(SAIKKONEN et al., 1998). Estes produzem uma ampla quantidade de metabólitos 

secundários (SCHULZ; BOYLE, 2005). Pertencem à família Clavicipitaceae e são 

Ascomicetos da tribo Balansiae e se resumem a apenas cinco gêneros (Atkinsonella, Balansia, 

Balansiopsis, Epichloë e Myriogenospora) totalizando aproximadamente 30 espécies (CLAY, 

1988b). Saikkonen et al. (1998) encontraram um pouco mais de 200 referências na literatura 

descrevendo aspectos ecológicos ou evolucionários de associações de endofíticos com seu 

hospedeiro ou herbívoros, com aproximadamente 75% descrevendo interações de fungos 

endofíticos de gramas, principalmente de duas espécies agronomicamente importantes, 

Festuca arundinaceae e Lolium perenne, demonstrando a grande porcentagem de estudos 

biológicos acerca dos fungos endofíticos associados a espécies de gramíneas em relação a 

endofíticos associados a outras espécies de plantas. 

Como resultado direto da função que os metabólitos secundários bioativos exercem na 

natureza, eles podem apresentar aplicações na medicina, agricultura e indústria (STROBEL, 

2002). Devido a estreita relação entre os microrganismos endofíticos e as plantas hospedeiras, 

há um grande potencial de isolamento de novas estruturas químicas e substâncias bioativas 

destes microrganismos. De fato, na última década a literatura registra um aumento no número 

de trabalhos envolvendo o estudo químico de fungos endofíticos. Em programas de triagem 

em bioensaios, a proporção de microrganismos endofíticos de plantas e algas que produzem 

substâncias biologicamente ativas foi significativamente superior aos microrganismos de solo 

(SCHULZ et al., 2002). Adicionalmente, cerca de 51% das substâncias bioativas isoladas de 

fungos endofíticos ate 2002 eram previamente desconhecidas (STROBEL, 2002). 

Os microrganismos endofíticos constituem uma fonte potencial de produtos naturais 

pouco explorada, quando comparada as plantas e organismos marinhos. A maioria das 



pesquisas com endofíticos tem sido realizadas em países do hemisfério norte e Nova Zelândia. 

Os resultados de regiões tropicais são menos numerosos, mas têm mostrado que as plantas 

tropicais apresentam grande diversidade de microrganismos endofíticos, muitos deles ainda 

não classificados e que podem pertencer a novos gêneros e espécies (AZEVEDO et al., 2000; 

STROBEL, 2002). Uma grande diversidade de metabólitos pode ser encontrada com o estudo 

dos fungos obtidos em uma única espécie vegetal, pois se estima que cerca de 1,3 x 106 

endofíticos habitem as 270.000 plantas vasculares conhecidas (BRADY; CLARDY, 2000). 

Strobel e Daisy (2003) afirmam que a seleção das plantas hospedeiras para o 

isolamento de fungos endofíticos, que sejam interessantes do ponto de vista químico e 

biológico, deveria ser feita baseada em alguns critérios: i) a planta deve apresentar um 

histórico etnobotânico, ii) deve se adaptar facilmente ao meio ambiente, podendo apresentar 

atividade alelopática, iii) deve crescer em regiões de alta biodiversidade e/ou iv) deve 

endêmica. A planta Tithonia diversifolia cumpre a maioria destes requisitos. 

 

 

1.3 A família Asteraceae e a espécie Tithonia diversifolia 

 

 

Asteraceae (ou Compositae) é uma das maiores famílias entre as angiospermas e está 

bem representada no Brasil. É composta por 1.535 gêneros e aproximadamente 23.000 

espécies, agrupadas em 3 subfamílias e 17 tribos (BREMER, 1994). É predominante em 

regiões de cerrado, área de elevada biodiversidade vegetal (GOTTLIEB; KAPLAN; BORIN, 

1996). 

Inúmeras espécies possuem importância econômica e biológica, sendo empregadas na 

terapêutica (fitoterápicos), na medicina popular e na alimentação, muitas delas mundialmente 

consagradas. Como exemplos de espécies economicamente importantes para o homem, 



podem ser citadas a arnica (Arnica montana), a alface (Lactucca sativa), a chicórea 

(Cichorium intybus), a camomila (Matricaria chamomilla), a alcachofra (Cynara scolymus), a 

calêndula (Calendula officinale), o crisântemo (Chrysanthemum spp), a carqueja (Baccharis 

trimera), o guaco (Mikania glomerata), a marcela (Achyrocline satureoides) e o falso boldo 

(Vernonia condensata), dentre muitas outras. 

Há também um grande número de substâncias, biologicamente ativas, isoladas de 

espécies de Asteraceae, incluindo diferentes classes de terpenóides, flavonóides, cumarinas e 

poliacetilenos, todas micromoléculas características dessa família (BOHLMANN; ZDERO, 

1990; HEYWOOD; HARBORNE; TURNER, 1977; PICMAN, 1986; RODRIGUEZ et al., 

1976). As substâncias mais investigadas da família Asteraceae, sob diversos aspectos, são as 

lactonas sesquiterpênicas (LST). Além de apresentarem diversas atividades biológicas 

(PICMAN, 1986; RODRIGUEZ; TOWERS; MITCHELL, 1976), são importantes marcadores 

taxonômicos (SEAMAN, 1982), visto que alguns tipos de esqueletos carbocíclicos, padrões 

de oxidação e de substituição são peculiares de determinados grupos de espécies (SPRING; 

BUSCHMANN, 1996; SEAMAN, 1982). Essa classe de substâncias é predominante em toda 

família, ocorrendo esporadicamente em outras angiospermas. 

 A tribo Heliantheae é a segunda maior da família Asteraceae, englobando 35 subtribos 

e cerca de 250 gêneros, segundo Robinson (1981), ou 10 tribos com aproximadamente 200 

gêneros, segundo Bremer (1994), com mais de 2.500 espécies. Dentre as espécies 

economicamente importantes que pertencem a esta tribo, pode-se citar o yacon (Smallanthus 

sonchifolius), que possui atividade hipoglicemiante, o girassol (Helianthus anuus), que 

produz terpenóides com atividades biológicas e é empregado na produção de óleo comestível, 

o picão (Bidens pilosa e Bidens spp), com emprego na medicina popular contra hepatite, o 

margaridão (Tithonia diversifolia), planta invasora introduzida no Brasil cujas substâncias 



possuem atividade antiinflamatória e alelopática, além da equinácea (Echinacea angustifolia), 

cujo fitoterápico dela obtido é um dos mais vendidos imunoestimulantes no mundo.  

Tithonia diversifolia Hemls A. Gray é um arbusto alto (3-5 m) (figura 3) de textura 

semi-herbácea, ereto, vigoroso, ramificado, com ramagem vigorosa mais quebradiça. Folhas 

inteiras ou lobadas e pubescentes. Possui inflorescências terminais e axilares, com flores 

amarelas vistosas, reunidas em capítulos solitários grandes, semelhante aos girassóis, 

formados nos meses de outono-inverno sendo pouco tolerante a baixa temperatura (LORENZI; 

SOUZA, 2001). A planta é nativa do México e América Central (PEREZ et al., 1984, 

SCHUSTER et al., 1992). Também cresce em partes da África, Austrália, Ásia, América do 

Norte (GU et al., 2002) e Índia Ocidental (GOFFIN et al., 2002). Tem sido introduzida em 

várias partes do mundo (PEREZ et al., 1984), sendo usada para propósitos ornamentais 

(OWOYELE et al., 2004) tornando-se uma planta dominante em algumas regiões onde está 

presente (PEREZ et al., 1984). Isto sugere que a planta seja altamente competitiva e possa 

apresentar atividade alelopática sobre outras espécies vegetais (TONGMA; KOBAYASHI; 

USUI, 1998). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Tithonia diversifolia (margaridão) 

 



Investigações fitoquímicas resultaram no isolamento de cadinanos, flavonóides, 

cromenos, sesquiterpenos eudesmanos e germacranos (GU et al., 2002). Extratos de T. 

diversifolia têm sido usados tradicionalmente no tratamento da diarréia, febre, hepatites, 

feridas (GU et al., 2002; GOFFIN et al., 2002; MADUREIRA et al., 2002;) e malária  (GU et 

al., 2002; GOFFIN et al., 2002; MADUREIRA et al., 2002; ELUFIOYE; GABEDAHUNSI, 

2004). Atividades amebicida (TONA et al., 1998, 2000),  inseticida (ADERIRE; 

AKINNEYE, 2004), espasmolítica (TONA et al., 2000), antidiabética (MIURA et al., 2002, 

2005), antibacteriana (OBAFEMI et al., 2006), antifúngica, antiviral e antiinflamatória, 

também têm sido descritas para extratos da planta (GOFFIN et al., 2002; COS et al., 2002). 

Substâncias isoladas da planta confirmam as atividades biológicas demonstradas pelo extrato, 

apresentando atividades antibacteriana (OBAFEMI et al., 2006; BOUBERT et al, 2006a), 

antinflamatória (HERRERA et al., 2007), antifúngica (BOUBERT et al, 2006a, 2006b), 

fitotóxica (BOUBERT et al, 2006a, 2006b), citotóxica (KURODA et al., 2007) e potencial 

quimiopreventivo ao câncer de cólon e de mama (GU et al., 2002). A LST tagitinina C (IV), 

principal componente do extrato em éter das partes aéreas, apresentou atividade promissora 

contra Plasmodium falciparum (GOFFIN et al., 2002). A figura 4 apresenta os principais 

esqueletos carbônicos de LSTs isoladas de T. diversifolia: furanoeliangolido (XI), 

heliangolido (XII), guaianolido (XIII) e germacrolido (tagitinina C. XIV) 

 
Figura 4. Principais esqueletos de lactonas sesquiterpênicas encontrados em T. diversifolia 

 

 



Juntamente com os fungos isolados da planta T. diversifolia descritos neste trabalho, 

foram isolados 12 fungos da planta Viguiera robusta (Asteraceae) (MOMESSO, 2004) e 34 

da planta V. arenaria (GUIMARÃES et al., 2008). Todos estes fungos pertencem à coleção 

de cepas do laboratório de Química Farmacêutica sob a responsabilidade da Profa. Dra. 

Mônica Tallarico Pupo e estão depositados no Laboratório de Enzimologia Industrial sob a 

responsabilidade da Profa. Dra. Suraia Said. 

 

 

1.4 Biotransformações utilizando fungos 

 

 

Os fungos, além de produzirem uma ampla diversidade de estruturas químicas, 

também são bastante utilizados em processos de biotransformação. 

Biotransformações tem sido utilizadas pelo homem desde meados do século XIX. A 

primeira aplicação de uma biotransformação foi feita em 1858 por Pasteur, usando o fungo 

Penicillium glaucum, obtendo-se L-tartarato de amônio de DL-tartarato de amônio 

(HANSON, 1995). Entretanto, somente no século XX, estudos acerca das biotransformações 

passaram a receber maior atenção, principalmente após o desenvolvimento de hidroxilações 

microbianas em esteróides bioativos ou em produtos intermediários utilizados na síntese de 

corticosteróides. A α hidroxilação em um único passo, da progesterona usando Rhizopus 

arrhizus foi descrita em 1952 (PETERSON et al., 1952). Esta reação foi muito importante 

para a síntese de hormônios adrenocorticoides (corticosterona, cortisona e hidrocortisona) e 

abriu caminho para a preparação de uma série de derivados bioativos (prednisona, 

prednisolona e triancinolona) (VEZINA, 1987). Uma hidroxila na posição 11β nos esteróides 

é essencial para sua atividade biológica.  A introdução desta hidroxila via biotransformação 



foi descrita primeiramente em 1953 usando Cunninghamella blakesleeana e Curvularia 

lunata (figura 5). Cortexolona foi 11β-hidroxilada produzindo hidrocortisona com 60-70% de 

rendimento usando C. lunata (VEZINA, 1987). 

 

Figura 5. Biotransformação da cortexolona pelos fungos Cunninghamella blakesleeana e Curvularia lunata. 
 

 

Atualmente, biotransformações tem se tornado uma poderosa ferramenta para o 

desenvolvimento de novas tecnologias e para a síntese de compostos com alto valor agregado. 

Fungos são capazes de catalisar um amplo espectro de reações químicas. Eles também exibem 

alta tolerância a uma diversa variedade de substâncias químicas (FABER, 1997).  Apresentam 

alta taxa de crescimento e de metabolismo levando a uma eficiente biotransformação do 

substrato adicionado. Podem distinguir entre grupos funcionais que estão quimicamente 

situados em regiões diferentes da molécula. Podem realizar reações em regiões que 

dificilmente se obteriam por síntese química, isto é, funcionalização de posições não ativadas 

em moléculas orgânicas, tal como hidroxilações em cadeias alifáticas (FABER, 1997). 

O uso de fungos ou enzimas isoladas é mais barato quando comparado a catalise 

metálica e normalmente reduz o número de passos da reação. Em geral, as reações de 

biotransformação são realizadas a pH variando entre 5-8, a temperatura ambiente e pressão 

atmosférica, uma vantagem sobre processos químicos que requerem significantes aumentos de 

energia. Estas condições miniminizam problemas comuns em alguns tipos de reações como 



decomposição, isomerização, racemização ou rearranjo, comuns nas metodologias 

tradicionais (FABER, 1997). 

As biotransformações são ecologicamente seguras, pois as realizadas em água. As 

células são completamente biodegradáveis, as enzimas são normalmente secretadas para o 

meio extracelular e não apresentam toxicidez (VEZINA, 1987).  

Os procedimentos utilizados em biotransformação podem ser cuidadosamente 

planejados. Alguns aspectos relevantes requerem atenção: i) seleção do composto alvo e 

possíveis reações (oxidação, redução, etc), ii) avaliação da atividade catalítica de enzimas 

isoladas, iii) determinação das condições de reação ideais (temperatura, tempo, pH, solvente, 

concentração do substrato), iv) a escolha do método analítico apropriado (CG, CE, HPLC, 

RMN, etc), v) elucidação da configuração absoluta dos produtos, vi) aumento da escala 

(industrial ou preparativa) e vii) escolha do microrganismo a ser usado. 

Fungos endofíticos são uma fonte praticamente inexplorada nos estudos de 

biotransformação, visto que existem pouquíssimos relatos na literatura sobre este tipo de 

estudo. Pode-se destacar: 

1 - Benzoxazinonas, uma classe de fitoanticipinas que ocorrem nas famílas 

Gramineae, Acanthaceae, Ranunculaceae e Scrophulariaceae, apresentam atividade 

antibacteriana, antifúngica e inseticida. O fungo Fusarium moniliforme, um dos mais comuns 

associados à Zea mays L. mostrou ser capaz de metabolizar o substrato 6-metoxi-

benzoxazolinona (MBOA) e 2-benzoxazolinona (BOA) em N-(2-hidroxi-4-methoxifenil) e N-

(2-hidroxifenil) acido malônico, respectivamente.  A biotransformação de BOA e 2-hidroxi-

1,4-benzoxazin-3-ona (HBOA) por quatro endofíticos isolados de Aphelandra tetragona 

também foi reportado por Zikmundová et al. (2002a). Eles identificaram vários novos 

produtos oriundos de acetilação, acilação, oxidação, hidrólise e nitração. Fusarium 

sambucinum detoxificou BOA e HBOA em N-(2-hidroxifenil) ácido malônico. Plectosporium 



tabacinum, Gliocladium cibotii, e Chaetosphaeria sp. transformaram HBOA em 2-hidroxi-N-

(2-hidroxifenil)acetamida, N-(2-hidroxifenil)acetamida, N-(2-hidroxi-5-nitrofenil)acetamida, 

N-(2-hidroxi-3-nitrofenil)acetamida, 2-amino-3H-fenoxazin-3-ona, 2-acetilamino-3H-

fenoxazin-3-ona e 2-(N-hidroxi)acetilamino-3H-fenoxazin-3-ona. BOA não foi metabolizado 

por nenhum dos 3 fungos. Em adição, a biotransformação de BOA e seus maiores produtos de 

degradação 2-hidroxi-N-(2-hidroxifenil)acetamida e N-(2-hidroxifenil)acetamida foi feita por 

Chaetosphaeria sp., um fungo endofítico isolado de Aphelandra tetragona (ZIKMUNDOVA 

et al., 2002b). Foram identificados três novos metabólitos, 2-amino-7-hidroxi-3H-fenoxazin-

3-ona, 2-acetilamino-7-hidroxi-3H-fenoxazin-3-ona e 7-hidroxi-2-(2-hidroxiacetil)-amino-

3H-fenoxazin-3-ona.  

 Estudos de biotransformação de fármacos também são importantes, pois podem gerar 

metabólitos ativos ou intermediários de síntese com interesse industrial. Como exemplo, 

muitos derivados fenotiazínicos, tal como tioridazina, sob S-oxidação, geram derivados 

sulfoxidados. Tioridazina-2-sulfóxido e tioridazina-2-sulfona são metabólitos considerados 

farmacologicamente ativos enquanto tioridazina-5-sulfóxido contribui para os efeitos 

cardiotóxicos do fármaco (HALE; POKLIS, 1986). Particularmente, tioridazina-2-sulfóxido 

foi introduzida no mercado farmacêutico sob o nome de Serentil® e é duas vezes mais potente 

que o agente antipsicótico tioridazina, em humanos (AGUILAR, 1975). Considerando que os 

metabólitos da tioridazina são terapeuticamente ativos, com efeitos secundários que podem 

ser atribuídos a estereoisômeros específicos, o estudo de seu metabolismo por fungos 

endofíticos pode ser útil para obter metabólitos em sua forma enantiomericamente pura e 

depois estudar seus efeitos clínicos e tóxicos.  

2 - Biotransformação estereoseletiva da tioridazina foi estudada por Borges et al., 

(2007; 2008) utilizando 12 fungos endofíticos isolados de Tithonia diversifolia, Viguiera 

robusta e V. arenaria. Em geral, o enxofre da cadeia lateral (posição 2) ou o enxofre do anel 



fenotiazínico foi oxidado produzindo os principais metabólitos do metabolismo humano da 

tioridazina, tioridazina-2-sulfóxido e  tioridazina-5-sulfóxido. A quantidade dos metabólitos 

biosintetizados variou entre os 12 fungos endofíticos avaliados. Entretanto, mono-2-

sulfoxidação ocorreu com mais freqüência. 

 

  

 

 

Finalmente, biotransformações com interesse na área de biotecnologia e novos 

métodos para a geração de metabólitos são necessários para a indústria farmacêutica podendo 

usar este conhecimento para produzir novos fármacos em suas formas estereo/enantioseletiva. 

Em adição, os pesquisadores acadêmicos e industriais acreditam que os processos de 

biotransformação são uma área muito promissora, especialmente para o desenvolvimento de 

tecnologias sustentáveis para a produção de compostos químicos e fármacos, isto é, química 

verde.  



5. Conclusões 

 

 

É muito importante um eficiente processo de esterilização da superfície do tecido ao 

qual se busca os microrganismos endofíticos, evitando-se assim o isolamento de 

microrganismos epifíticos (MAHESHWARI, 2006). Neste trabalho observou-se que a 

submersão das folhas de T. diversifolia em hipoclorito de sódio durante cinco minutos foi 

muito drástica, eliminando os microrganismos endofíticos. Ainda, é necessário levar em conta 

alguns fatores para se evitar a perda de microrganismos que possam vir a ser interessantes do 

ponto de vista químico, foco principal deste trabalho, como trabalhar sempre em ambientes 

totalmente assépticos, evitando contaminações indesejadas, padronizar um procedimento de 

extração para se evitar a perda de microrganismos por esterilização das paredes internas dos 

tecidos vegetais, como possivelmente ocorreu neste trabalho e, por fim, mas não menos 

importante, procurar sempre se informar com dados da literatura, estando sempre atualizado 

sobre novos procedimentos. 

 Os resultados obtidos neste trabalho mostraram que, para um mesmo fungo, os 

metabólitos produzidos variaram em função das condições de cultivo, que influenciaram 

diferentemente cada um dos cinco microrganismos endofíticos associados a T. diversifolia. 

Este dado demonstra a ampla capacidade biossintética que estes microrganismos possuem. 

Genes que estão silenciados para a produção de um determinado metabólito podem se 

manifestar apenas pela simples variação da temperatura, fonte de carbono do meio ou aeração. 

Este fato torna-se muito importante para o trabalho químico, pois deve-se tentar encontrar a 

melhor condição de cultivo que possibilite o microrganismo expressar seu potencial 

enzimático e produzir substâncias de interesse em quantidades satisfatórias.  



 Dentre os fungos isolados de T. diversifolia, Phoma sorghina se mostrou o mais 

promissor ao que se foi proposto, produzindo extratos ativos nos ensaios realizados e três 

novos derivados antraquinônicos, além de outras substâncias conhecidas. Entretanto, não se 

pode dizer que este fungo produza maior quantidade ou metabólitos mais ativos frente a um 

determinado experimento. Isto apenas ocorreu nas condições estudadas, podendo este perfil 

mudar drasticamente com a mudança das condições de cultivo. 

 Com a incessante busca por novos metabólitos que sejam estruturalmente novos ou 

bioativos, o fungo Chaetomium globosum, isolado de Viguiera robusta, mostrou-se bastante 

promissor, produzindo oito novas estruturas de derivados azaphilônicos, que podem vir a 

apresentar atividade biológica frente a algum ensaio. 

 Os fungos endofíticos também biotransformaram os substratos naftoquinônicos e 1-

tetralona, através de reações de oxidação, redução e metilação. Assim, este trabalho abre 

perspectivas para a utilização destes microrganismos em experimentos de biocatálise e 

biotransformação de outros substratos, a fim de se obter derivados com propriedades 

biológicas melhoradas, como maior atividade farmacológica, menor toxicidade, propriedades 

farmacocinéticas melhoradas, etc. Ainda, estes microrganismos podem ser usados na tentativa 

de se determinar possíveis metabólitos de um candidato a fármaco a serem produzidos in vivo, 

etapa fundamental em processos de desenvolvimento de novos fármacos. 

De forma geral, o trabalho desenvolvido contribuiu para evidenciar a importância dos 

microrganismos endofíticos em projetos de bioprospecção e como fontes de novas estruturas 

químicas e, ainda, em experimentos de biotransformação. 
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