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Introdução 
A busca por substâncias bioativas de plantas é uma 
das atividades mais antiga de nossa civilização, e o 
reino vegetal é o que tem mais contribuído para o 
fornecimento de metabólitos secundários, muitos 
destes de grande valor devido às suas aplicações 
como medicamentos, cosméticos, alimentos e 
agroquímicos1, 2 Além das plantas os 
microrganismos, especialmente os endofíticos, são 
capazes de produzir metabólitos semelhantes aos 
de suas hospedeiras e constituem uma fonte 
importante de produtos naturais, com desejáveis 
propriedades bioativas. Neste trabalho serão 
apresentado os resultados dos ensaios biológicos 
de antibiose e citotoxidade e a caracterização do 
ácido pilifórmico obtido do extrato dos fungos 
endofíticos Xylaria sp oriundo de Gustavia sp. 

Resultados e Discussão 
Os fungos Xylaria sp. e Penicillium sp. foram 
isolados das folhas e da casca do galho de Gustavia 
sp. respectivamente. As linhagens foram purificadas 
por metodologias clássicas de micologia, 
identificadas por técnicas macro/micromorfológica e 
molecular, pelo sequenciamento das regiões Its 1 e 
2 do rDNA. Os extratos foram obtidos por 
fermentação no modo estático (Tabela 1). 
Tabela 1. Procedimentos para obtenção dos extratos. 

Linhagens 447 401 
Identificação 

molecular 
Xylaria 

adscendens 
Penicillium 

chrysogenum 
Dias de fermentação 
Qdade de frascos (L) 

Meio de cultura 
Modo extração 

Extrato 

23  
63 

ISP2 
P/M 

1, 2 e 3 

21 
49 

ISP2 
M/SPE 
3 e 4 

Legenda: Ext.1 e 2 Partição (P) = AcOEt e AcOEt/ipOH 7:3 (V/V); 
Ext.3 Maceração (M) = EtOH/MeOH 1:1 (V/V); Ext.4 SPE= 
(CH3)2CO. 
Os mesmos procedimentos acima citados na 
obtenção dos extratos de X. adscendens e 
P.chrysogenum. foram aplicados aos fungos 
endofíticos Aspergillus sp. e Nectria setofusariae, os 
quais deram origem a quatro extratos, sendo dois 
de cada fungo. Todos os extratos foram submetidos 
a ensaio antibiose frente a bactérias, fungo e de 

citotoxidade in vitro contra células tumorais 
(leucemia, glioblastoma e melanoma). 
Dos ext. 1 e 2 de X. adscendens e do ext.3 de P. 
chrysogenum, a princípio foram isolados 198 mg de 
um sólido amorfo de coloração bege. e 12 mg de 
um sólido branco amorfo, respectivamente. 
Análises dos espectros de Massas, juntamente com 
os dados de RMN 1D e 2D, das amostras indicou 
tratar-se das substâncias ácido pilifórmico3, 4 e 
peróxido de ergosterol (Figura 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Espectros de RMN de 1H (400 MHz) 13C ácido 
pilifórmico de X. adscendens. 

Conclusões 
Cinco extratos de três linhagens dos fungos 
apresentaram atividade biológica frente às três 
células tumorais testadas. Três extratos de uma 
linhagem indicaram atividade frente às bactérias 
Pseudomonas. Aeruginosa e Staphylococcus 
aureus. Sendo assim, os resultados preliminares 
indicam o potencial dos extratos dos fungos 
endofíticos de Gustavia sp. e confirmam a 
continuidade dos estudos visando o isolamento e 
identificação das substâncias bioativas desses 
extratos. 
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