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Criação de uma micoteca de fungos endofíticos de frutas regionais 
e seu potencial antimalárico 
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O bioma Amazônico abriga alta diversidade vegetal e microbiana. Nesta encontram-
se os fungos endofíticos, capazes de habitar o interior das plantas, colonizando seus 
tecidos sem lhes causar danos aparentes. Estes, também são capazes de produzir 
metabólitos secundários. Portanto, objetivou-se por meio deste estudo, a criação de 
uma micoteca de fungos endofíticos associados a frutas regionais e sua avaliação 
antimalárica. Técnicas clássicas em microbiologia e ferramentas de biologia 
molecular foram empregadas. No fim, os isolados foram fermentados e seus extratos 
estudados quanto a sua atividade contra Plasmodium falciparum. Ao final, 210 
linhagens foram obtidas. Entre elas, apenas nove apresentaram potencial 
antimalárico, destacando-se as linhagens Paecilomyces sp. MMSRG-024 e 
Aspergillus sydowii MMSRG-031 com dosagens mínimas de inibição na 
concentração de 6,25 μg/mL. Estes resultados demonstram a importância de fungos 
como promissoras fontes de moléculas bioativas, bem como endófitos de frutos do 
Amazonas como fontes de linhagens promissoras. 
 
Palavras-chave: Fungos endofíticos, frutas amazônicas, malária, Plasmodium.  


	 Período de realização:
	 Local:
	 Coordenação Geral do Congresso:
	 Realização:
	 Patrocínio e Apoio:
	 Site oﬁcial:
	Moléculas bioativas de origem microbiana apresentam estrutura química e ação biológica diversificadas. Entre as bactérias produtoras destas moléculas, o gênero Streptomyces sp. se destaca na produção de moléculas de aplicação farmacêutica, principalme...
	Fabiana Tavares Abrunheiro1, Raphael Douglas Macieira dos Santos1, Karla Dalila Pereira de Souza1, *Andreia da Silva Alencar1, *Marcos José Salgado Vital1
	1Universidade Federal de Roraima
	E-mail: dheia_alencar@yahoo.com.br; marcos.vital@pq.cnpq.br.
	Karla Dalila Pereira de Souza1, Danielle Almeida de Oliveira1, Raphael Douglas Macieira dos Santos1, *Andreia da Silva Alencar1, *Marcos José Salgado Vital1
	1Universidade Federal de Roraima
	E-mail: dheia_alencar@yahoo.com.br; marcos.vital@pq.cnpq.br
	*Joselma Pedrosa da Silva1, Bruna Rufino dos Santos1, Andréia da Silva Alencar1, *Marcos José Salgado Vital1
	1Universidade Federal de Roraima
	E-mail: biojoselmalogia@yahoo.com.br; marcos.vital@pq.cnpq.br
	Atividade antimicrobiana de fungos endofíticos de Croton lechleri Mull. Arg contra Enterococcus faecalis para produção de medicação intracanal radicular


