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Fungos endofíticos 

AVALIAÇÃO DA PRODUÇÃO DE METABÓLITOS SECUNDÁRIOS PELO BASIDIOMICETO, 

Quambalaria cyanescens, ENDOFÍTICO DO AÇAÍ-DA-AMAZÔNIA (Euterpe precatoria). 

Débora de Sena Raposo1; Aline de Morais Rodrigues1; Danielle Rolim Guimarães1; Júlia Melissa da Rocha 
Albuquerque1; Joyce Belentani de Souza Maciel1; Thiago Fernandes Sousa1; Gilvan Ferreira da Silva2; 

Héctor Henrique Ferreira Koolen1. 
1
Universidade do Estado do Amazonas; 

2
Embrapa Amazônia Ocidental 
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Resumo: O açaizeiro (Euterpe precatoria) é uma palmeira típica do estuário amazônico apresentando grande 
importância econômica em razão, principalmente, de seu fruto, de onde é possível extrair um líquido espesso, 
denominado "vinho do açaí". Além de suas potencialidades químicas e farmacológicas, os frutos do açaí também 
possuem uma microbiota associada ainda por descobrir. Dentre as possibilidades desta diversidade encontra-se o 
fungo Quambalariacyanescens, que majoritariamente age como patógeno. Visto a importância da existência de 
fungos endofíticos devido ao seu grande potencial produtor de substâncias bioativas, o objetivo geral desta pesquisa 
foi avaliar a produção de metábolitos secundários do fungo endófitico, Q. cyanescens, através da técnica de OSMAC 
(onestrainmanycompounds). Inicialmente, a cepa MMSRG-18 foi adquirida da coleção de microrganismos do Grupo 
de Pesquisa em Metabolômica e Espectrometria de Massas (MMSRG) e posteriormente reativada em placas de Petri 
de 8,5 cm, onde foram testadas fontes de carbono à base de meio BDA, Saboraud, extrato de carne e Czapek-
modificado. Ao fim de 21 dias, todo o conteúdo da placa com o meio selecionado foi raspado, triturado e macerado 
com uma mistura de acetato de etila, diclorometano e metanol (5:3:2, v/v). Após filtrado, o solvente contendo os 
metabólitos foi evaporado por meio de rotoevaporação à vácuo. As análises químicas foram realizadas em um 
sistema de LC-MS/MS 6550 iFunnel da Agilent, constituído de um cromatógrafo de alta performance acoplado a um 
espectrômetro de massas com geometria do quadrupolo tempo de voo (Q-TOF). A técnica de ionização utilizada foi a 
eletrospray (ESI). O fungo Q. cyanescens MMSRG-018 apresentou a melhor taxa de crescimento em BDA (39,05 
mm/dia) e indicou que todas as outras fontes de carbono testadas não eram adequadas para sua nutrição. Uma vez 
que seu crescimento estagnou a partir do quinto dia. A produção de metabólitos foi constatada através da 
coloração, tanto do micélio como do meio de cultura (extrólitos). O extrato obtido através do cultivo em meio BDA 
foi analisados pela técnica de LC-MS/MS, onde foram identificas as naftoquinasmompaína (m/z 221,0099; [M-H]  ), 
quambalarina A (m/z 317,0643; [M-H) e quambalarina B (m/z 319,0839; [M-H]-). Destaca-se as quambalarinas por 
apresentarem atividades antifúngicas, além disso, a substância quambalarina B foi recentemente descrita como uma 
potente substância antitumoral. 

 
Palavras-chave: Metabólitos secundários; Açaí-da-amazônia; Endofítico 
 
 
Apoio: UEA, Embrapa/CPAA e FAPEAM. 

Débora de Sena Raposo; Aline de Morais R odrigues; Danielle Ro lim Guimarães; Júlia Melissa da Rocha A lbuquerque; Joyce Belentani de Souza Maciel; Thiago Fernandes Sousa; Gilvan Ferreira da Silva; Héctor Henrique Ferreira Koolen;  

  


