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Fungos endofíticos 

DETECÇÃO DE UMA NAFTOQUINONA ANÁLOGA ÀS 

QUAMBALARINAS NO EXTRATO DO FUNGO Quambalaria cyanensis, 

ENDOFÍTICO DO AÇAÍ-DA-AMAZÔNIA (Euterpe precatoria). 

Aline de Morais Rodrigues1; Débora de Sena Raposo1; Joyce Belentani de Souza Maciel1; Thiago Fernandes 
de Sousa1; Gilvan Ferreira da Silva2; Hector Henrique Ferreira Koolen1. 
1
Universidade do Estado do Amazonas; 

2
Embrapa Amazônia Ocidental 

 
Email para correspondência: amr.bio18@uea.edu.br 

Resumo: O açaí-da-Amazônia (Euterpe precatoria) é uma espécie de palmeira na qual podem-se encontrar 
compostos com atividades biológicas importantes, como a antimalárica e a antioxidante.  Por conta da produção de 
substâncias biologicamente ativas produzidas por fungos endofíticos, acredita-se que estes sejam produtores em 
potencial de novos compostos. Fungos endofíticos são aqueles que colonizam plantas sem lhes causar sintomas 
visíveis de infecção, podendo gerar benefícios ao hospedeiro, como indução de metabólitos secundários ativos 
contra patógenos e secreção de fitohormônios. O gênero Quambalaria, pertencente ao filo Basidiomycota, 
apresenta em suas características morfológicas a produção de diferentes pigmentos. Previamente, representantes 
deste gênero foram descritos em uma gama de nichos ecológicos como espécimes patógenos de plantas, mas 
também podem ser encontrados como endofíticos. Tendo em vista o enorme potencial dos fungos endofíticos em 
produzir moléculas bioativas, este trabalho descreve a análise de naftoquinonas no extrato do fungo Q. cyanensis, 
isolado do fruto do açaí-da-Amazônia. O cultivo do fungo foi realizado em 15 placas de Petri de 8,5 cm contendo 
meio BDA. Ao fim de 21 dias, todo o conteúdo da placa (meio de cultura fermentado e micélio) 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 rotaevaporação à vácuo. O conteúdo do extrato foi analisado 
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 Electrospray (ESI) operando no modo negativo. Por se tratar de um fungo raro e descrito a 
menos de 20 anos, poucos estudos foram conduzidos até então. As substâncias anteriormente relatadas, mompaína 
(m/z 221), quambalarina A (m/z 317) e quambalarina B (m/z 319) foram detectadas em conjunto com a substâncias 
1 (m/z 303) que apresentou um padrão de fragmentação condizente com a estrutura de uma quambalarina em que 
o anel B está substituído por uma unidade pent-2-ona, possivelmente oriunda da reação do núcleo naftoquinona 
com o ácido valérico seguida de uma redução na cadeia alquil lateral. Os resultados obtidos indicam que o fungo 
Q.cyanensis é uma prolixa fonte de substâncias bioativas ainda a serem descobertas. 
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