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Introdução 

Dentro da perspectiva de obtenção de 
substâncias potencialmente bioativas de fontes 
naturais, Eugenia jambolana foi selecionada para 
isolamento dos fungos endofíticos associados, pois 
esta espécie vegetal é amplamente utilizada na 
medicina popular devido às suas propriedades 
terapêuticas. Endófitos são micro-organismos que 
residem inter e/ou intracelularmente nos tecidos 
vegetais, sem causar sintomas aparentes de 
doença.
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 Estes possuem uma das mais fascinantes 

e importantes propriedades, que é a capacidade de 
produzir uma grande variedade de metabólitos 
secundários, com inúmeras atividades biológicas.
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Com base nestas informações, nos propomos ao 
estudo biológico do endófito Saccharicola sp. isolado 
de Eugenia jambolana. 

Resultados e Discussão 

O isolado fúngico foi repicado no meio de cultura 
BDA e, após sete dias, foi inoculado nos meios 
líquidos (Nutrient, PDB, Czapek, Extrato de Malte e 
YM) e nos meios sólidos Milho e Arroz. Saccharicola 
sp. foi cultivado por 28 dias, sob modo estático à 25º 
C, nos meios líquidos, e em seguida o meio aquoso 
foi submetido à filtração e à partição com AcOEt 
fornecendo os extratos brutos (1,2,3,4,5). Em Milho 
e Arroz, o fungo foi cultivado por 21 dias e a 
extração foi realizada com metanol, resultando nos 
extratos brutos (6,7). Todos os extratos brutos 
obtidos foram submetidos a uma minuciosa análise 
por CLAE-DAD e RMN de 

1
H e evidenciaram uma 

enorme produção metabólica. Adicionalmente, os 
extratos brutos obtidos foram submetidos à 
avaliação das atividades antifúngica contra os 
fitopatógenos Cladosporium cladosporioides e C. 
sphaerospermum e da atividade anticolinesterásica. 
Os resultados da avaliação biológica indicaram 
atividade acentuada contra ambos fitopatógenos 
com vários halos de inibição. Quanto à avaliação da 
atividade de inibição da enzima acetilcolinesterase, 
observa-se atividade moderada para todos os 
extratos, no entanto com vários halos de inibição, 
indicando a produção de várias substâncias ativas. 

Os resultados obtidos nos conduziram a seleção 
do meio de cultivo extrato de Malte para crescimento 
em escala ampliada. O mesmo procedimento 
adotado para o cultivo em pequena escala foi 
utilizado e forneceu 2,50 g de extrato bruto. Este foi 
fracionado utilizando diversas técnicas  

 
cromatográficas (Cromatografia em Coluna e 
CLAEprep.) e resultou no isolamento de 6 substâncias 
puras, no entanto inúmeras outras encontram-se em 
fase de isolamento. Estas foram submetidas a 
técnicas espectroscópicas de RMN unidimensionais 
1
H, 

13
C e bidimensionais gHMQC, gHMBC e 

encontram-se em fase de determinação estrutural e 
do estudo de seus potenciais biológicos. 

 
Figura 1: Atividade antifúngica e anticolinesterásica 

 (A) C. cladosporioides, (B) C. sphaerospermum e, (C) 
Anticolinesterásica 

 

Conclusões 

Este é o primeiro relato do estudo químico e 

biológico de Saccharicola sp.  e os resultados da 

avaliação da atividade biológica evidenciam-no 

como um prolífico produtor de metabólitos 

secundários e bioativos. A bioatividade apresentada 

pelos extratos brutos reforça a potencialidade 

biológica deste nicho de micro-organismos e 

sugerem que as substâncias produzidas são as 

responsáveis pelas interações ecológicas entre o 

endófito e a espécie hospedeira, reforçando a 

importância da ecologia química como um guia para 

descoberta de produtos naturais bioativos. 

Adicionalmente, mostra a necessidade do estudo 

químico biomonitorado neste nicho de fungos. 
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