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Introdução 

Por definição, microorganismos endofíticos (mais 

especificamente fungos e bactérias) vivem nos 

espaços intercelulares dos tecidos das plantas. 

Alguns desses endofíticos produzem substâncias 

bioativas que podem estar envolvidas na relação 

hóspede-hospedeiro. Como resultado desta 

interação, há a produção de muitas classes de 

metabólitos secundários, com várias aplicabilidades 

na medicina
(1)

 .  Neste trabalho é apresentado o 

estudo químico inicial dos fungos endofíticos 

associados às partes aéreas de P.giganteus 

pertencente à família Eriocaulaceae. Espécies de 

Eriocaulaceae são conhecidas na literatura por 

apresentarem flavonoides, xantonas e 

naftopiranonas
(2)

. Algumas das naftopiranonas e 

xantonas também são substâncias muito comuns, 

encontradas em fungos. O estudo químico 

direcionado na tentativa de identificar os metabólitos 

secundários isolados de extratos dos fungos 

endofíticos associados à P. giganteus auxiliará na 

proposta de se verificar se as naftopiranonas 

isoladas até a presente data são da espécie vegetal 

em estudo, ou produzidas por fungos endofíticos. 

Resultados e Discussão 

O isolamento dos fungos endofiticos foi realizado 

pela metodologia descrita
(3)

, e cultivados em meio 

MDB para a obtencao dos extratos bruto (Fig 1). 

 

 

 

 
 
 
 
Figura 1. Fluxograma demonstrativo para preparação de 
extratos e da  triagem química dos fungos isolados das 
partes aéreas de P.giganteus 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. Análise por CCDC dos extratos brutos, 
produzidos pelos Fungos isolados. Sistema de 
solventes:CHCl3/MeOH/n-PrOH/H2O(5:6:1:4,v/v/v/v). 

Revelado com Anisaldeido/H2SO4. 
Figura 3. Perfil cromatográfico representativo de um 

dos extratos bruto obtido [Pg-cv(03)],  = 242 nm, 
com UV característico de uma naftopiranona. 

Conclusões 

O trabalho possibilitou  o isolamento de 25 linhagens 
fúngicas. A variação metabólica observada pela 
análise por CCDC (Fig  2) e  dos dados obtidos pelo 
estudo químico por  HPLC-PDA dos extratos brutos 
das linhagens cultivadas foi bastante diversificada, 
evidenciando a existência de diferentes classes de 
metabólitos entre os fungos isolados, sendo 
majoritariamente identificados pela análise dos perfil 
nos UV flavonoides e em apenas dois extratos a 
presença de naftopiranonas (Fig 3). 
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