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Fungos endofíticos 
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Resumo: Os fungos são encontrados em diversos ambientes, mais específicos em regiões quentes e úmidas, como 
na Amazônia. Estes seres possuem papeis importantes para o ecossistema terrestre (reciclagem da matéria orgânica) 
e para os seres humanos, uma vez que são capazes de biossintetizar moléculas bioativas utilizadas nas indústrias 
farmacêutica e alimentícia. Devido a grande disponibilidade de fungos nessa região, este estudo tem como objetivo 
isolar fungos endofíticos de diferentes ambientes da Amazônia e investigar suas morfologias e capacidade quanto a 
produção de moléculas bioativas, estudo este que se restringe a espécies de fungos da família Hypocreaceae. Por 
meio de técnicas clássicas de microbiologia, diversos fungos foram isolados de água, solos, sedimentos, e de plantas 
do entorno da cidade de Manaus. Os fungos foram analisados quanto suas características macro- e 
micromorfológicas para as identificações a nível de gênero, e por meio de sequenciamento de DNA utilizando-se os 
primer ITS1 para a identificação a nível de espécie, quando possível. As cepas puras e caracterizadas foram 
conservadas e depositadas na coleção do grupo de metabolômica da UEA. Dez linhagens foram cultivadas em meio 
líquido Czapek-modificado em modificação estática, com fotoperíodo, à 27ºC durante 14 dias. Ao fim do período 
fermentativo, o meio foi separado do micélio por meio de filtração à vácuo e ambas as partes extraídas com acetato 
de etila. Em seguida, o solvente contendo os metabólitos foi evaporado por meio de rotoevaporação à vácuo. As 
análises químicas foram realizadas por Espectrometria de Massas (MS) em um sistema de LC-MS/MS 6550 iFunnel 
da Agilent. Como resultados, observou-se a presença de indivíduos dos gêneros Trichoderma, Hypocrea e Bionectria 
entre os isolados. As análises de MS revelaram o potencial das cepas em produzir uma vasta gama de moléculas na 
forma de pigmentos bem intensos para a maioria das cepas, com apenas a linhagem MMSRG-038a (Trichoderma 
harzianum) que se mostrou capaz de produzir um único e exclusivo metabólito identificado através de seu padrão de 
fragmentação como sendo ácido harziânico, substância que além de reconhecidamente ser um sideróforo de fungos 
da família Hypocreaceae, também possuem importantes atividades antibióticas. Os resultados obtidos reforçam a 
necessidade de mais estudos com fungos do bioma Amazônico. 
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