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Resumo: Os fungos são organismos presentes em diversos ecossistemas pois, tem a capacidade de se 
desenvolverem em diferentes substratos. Possuem associações simbióticas com vários outros seres, das quais 
podem ser consideradas do tipo benéficas ou não para ambos ou até mesmo apenas um dos simbiontes. A 
associação endofítica dos fungos com as plantas são ainda pouco conhecidas e por serem capazes de produzir 
metabólitos secundários. Os fungos são considerados fontes promissoras quanto ao potencial biotecnológico. O 
fungo Arcopilusamazonicus, isolado como endofítico de raízes de Paullinia cupana var. sorbilis, é uma nova espécie 
do novo gênero Arcopilus. O novo gênero foi desmembrado em um estudo a respeito da diversidade e taxonomia do 
gênero Chaetomium. Até então, nenhuma espécie de Arcopilus havia sido isolada como endofítica. Devido a isso, o 
trabalho teve por objetivo realizar um estudo de prospecção química da nova espécie A. amazonicus. As raízes de P. 
cupana var. sorbilis foram fragmentadas e submetidas a assepsia e logo após incubadas em meio BDA (Batata 
dextrose ágar) por 25°C por três dias. As colônias foram repicadas e purificadas através de cultivo monospórico. Para 
a obtenção do extrato, isolados monospóricos foram crescidos em meio BD (Batata, dextrose) por cinco dias sob 
agitação. A extração foi realizada com o solvente acetato de etila ao abrigo da luz. Após o período de extração, foi 
realizada a separação das fases para a obtenção da porção acetato juntamente com os metabólitos fúngicos. A 
amostra foi submetida a rotoevaporação à vácuo, obtendo-se o extrato bruto contendo os metabólitos desejados. O 
extrato passou por fracionamento das substâncias presentes por meio de cromatografia em coluna e por meio de 
técnicas de cromatografia em camada delgada e preparativa. As amostras obtidas foram submetidas a purificação 
por HPLC-MS fase normal e fase reversa e por análises de RMN. Como resultados, foram obtidas as moléculas de β-
naftol, ácido 4-hidroxibenzóico e oosporina. Sendo a oosporina um policetídeo, toxina produzida por diferentes 
fungos e que apresenta várias atividades biológicas. Estudos relataram a sua atividade antibiótica contra bactérias 
gram-negativas, além de atividade inseticida e sua correlação com problemas renais em ratos e a causa da gota 
aviária. Maiores estudos fazem-se necessários para A. amazonicus e seus metabólitos quanto a testes bioativos. 
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