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RESUMO 38 

Fungos endofíticos, microrganismos que colonizam o interior de tecidos vegetais, 39 

reconhecidos pela disposição de metabólitos secundários biologicamente ativos, foram 40 

cultivados numa escala de dez, intitulados como PS – 01, PS – 02, PS – 03, PS – 04, 41 

PS – 05, PS – 06, PS – 07, PS – 08, PS – 09 e PS – 21, a partir dos seus respectivos 42 

isolamentos em trabalhos anteriores da espécie vegetal Passovia stelis, pertencente à 43 

família Loranthaceae, cujas propriedades terapêuticas são largamente reconhecidas. 44 

No trabalho atual foi utilizado meio líquido MBD (meio batata dextrose) para o 45 

crescimento dos microrganismos por 15 dias. Em seguida os caldos foram obtidos por 46 

filtração à vácuo e secados a partir de amostras de 1 mL em frascos de vidro, utilizando 47 

banho-maria e dessecador e posteriormente submetidos aos ensaios biológicos, em 48 

diferentes concentrações de amostras. O filtrado PS – 02 mostrou antagonismo frente ao 49 

crescimento da Mycobacteria tuberculose. 50 
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ABSTRACT 66 

Endophytic fungy, microorganisms that colonize in the fabrics vegetable, recognized by 67 

the disposition of secondary metabolites biologically assets, were cultivated in a scale of 68 

ten, entitled as PS – 01, PS – 02, PS – 03, PS – 04, PS – 05, PS – 06, PS – 07, PS – 69 

08, PS – 09 e PS – 21, starting from their isolations in previous works, of the 70 

vegetable species Passovia stelis, belonging to the Loranthaceae family, whose 71 

therapeutics properties are recognized broadly. In the work current was used potato 72 

dextrose liquid medium (MBD) for the growth of the microorganisms for 15 days. 73 

Soon afterwards, the broths were obtained by filtration to vacuous and dried starting 74 

from samples of 1 mL in penicillin glasses, using bain-marie and  and desiccator 75 

after submitted to the biological rehearsals, in different concentrations of samples. 76 

The filtrate PS - 02 showed antagonism front to the growth of the Mycobacteria 77 

tuberculosis. 78 

 79 

Key-word: Microorganisms, Metabolites, Filtrates 80 

 81 

1. INTRODUÇÃO 82 

1.1 Loranthaceae 83 

A Loranthaceae compreende uma família de plantas hemiparasitas, 84 

fotossintéticas (Bachhav et al. 2012), mundialmente distribuídas (Mothana et al. 2012), 85 

que representa o principal grupo de espécies que colonizam plantas hospedeiras de 86 

regiões tropicais e temperadas (Reyes et al 2011), associando-se normalmente a árvores 87 

das famílias Moraceae, Theaceae, Ranunculaceae, Rutaceae, Rosaceae e Leguminosae
 88 

(Bachhav et al. 2012).  89 



 
 

 
 

Plantas pertencentes a esta desta família são conhecidas, em geral, 90 

como erva-de-passarinho (Mothana et al. 2012), devido à maior parte das espécies 91 

dispersarem seus frutos através de pássaros dispersores (Bachhav et al. 2012). 92 

Essas plantas adquirem água e sais minerais dos seus hospedeiros 93 

através de haustórios (Cazetta e Galetti 2007) e com folhas que realizam fotossíntese 94 

(Mothana et al. 2012). 95 

Estudos apontam que espécies pertencentes à família Loranthaceae 96 

apresentam propriedades com aplicações terapêuticas largamente utilizadas na medicina 97 

tradicional para o tratamento de doenças como diabetes, pedra nos rins e inflamações; 98 

tais espécies podem ser usadas sobre as formas de decocção e infusão (Mothana et al. 99 

2012).  100 

Plantas desta família também podem ser utilizadas para o tratamento 101 

de úlceras, gastrite, problemas relacionados ao câncer e até tumores desconhecidos 102 

(Cazetta e Galetti 2007). 103 

Na medicina chinesa suas folhas e talos são tradicionalmente usadas 104 

para o tratamento de hemorragias, doenças do coração, artrite, hipertensão (Bachhav et 105 

al. 2012) reumatismo, alergia, além de ser utilizado como anti-obesidade (Wanga et al. 106 

2008). 107 

Segundo Mothana et al (2012) essas plantas apresentam atividades 108 

antioxidantes e antimicrobianas que podem apresentar utilidades na prevenção de 109 

enfermidades, sendo utilizadas na forma de alimento ou suplementos alimentares. 110 

Devido ao grande consumo de medicamentos fitoterápicos e plantas 111 

medicinais, metabólitos extraídos a partir desses vegetais tem sido alvo de pesquisas ao 112 

longo dos anos, onde espécies pertencentes a essa família passaram a apresentar um 113 

largo espectro de utilizações terapêuticas (Ouedraogo et al. 2011).  114 



 
 

 
 

Estudos fitoquímicos revelaram que os principais gêneros de 115 

metabólitos secundários identificados nessa família são flavonoides, triterpenóides e 116 

ácidos orgânicos (Bachhav et al. 2012).
 

117 

1.2 Fungos endofíticos 118 

Muitos estudos tem sido feitos para avaliar a variabilidade de 119 

metabólitos encontrados em vegetais, muitas vezes fornecidos por agentes 120 

microbiológicos em associação a plantas hospedeiras (Ouedraogo et al. 2011; Gonda et 121 

al. 2013), microrganismos endofíticos, entre eles, os fungos, se tornaram fontes 122 

promissoras de novas substancias farmacologicamente ativas (Ouedraogo et al. 2011).   123 

Fungos endofíticos são microrganismos conhecidos normalmente pela 124 

sua ocorrência dentro de tecidos e órgãos fotossintéticos de vegetais saudáveis, sem 125 

causar sintomas de patogenicidade aparentes (Gonda et al. 2013), o vegetal que o 126 

hospeda apresenta um nicho satisfatório para seu crescimento, podendo emergir durante 127 

a sua senescência (Khan et al. 2008). Fungos endofíticos também podem colonizar o 128 

interior de raízes vegetais aparentemente saudáveis, sendo conhecidos como 129 

micorrízicos (Khan 2008; Linnakoski 2012). 130 

Estudos indicam que os fungos endofíticos se mostram onipresentes 131 

em aproximadamente 300 espécies de plantas existentes, com diferença de colonização 132 

entre os tecidos dos vegetais, variando de 3,5 a 5,1 milhões de espécies (Zhang et al. 133 

2013).  134 

Esses fungos podem exibir taxonomia diversificada, sendo em sua 135 

maioria filamentosos (Stone et al. 2004). Apresentam estruturas microscópicas, 136 

chamadas hifas, responsáveis pela expansão da colônia fúngica, que podem residir no 137 

interior dos espaços intercelulares das partes aéreas das plantas, em especial as folhas, e 138 

algumas vezes dentro do sistema radicular (Linnakoski et al. 2012). 139 



 
 

 
 

A transmissão pode ocorrer de forma horizontal através de esporos, ou 140 

forma vertical, através de sementes, sendo que a primeira é mais característica dos 141 

endofíticos associados às folhas (Yuan et al. 2010). 142 

Algumas espécies de endofíticos podem apresentar maior 143 

especificidade funcional ou ecológica para espécies de plantas de determinada família, 144 

podendo também delimitar sua especificidade à apenas um hospedeiro (Yin e Sun 145 

2011). 146 

As interações entre os endofíticos e suas plantas hospedeiras são 147 

normalmente simbiônticas (Cui et al 2012), podendo apresentar variações de acordo 148 

com a disponibilidade de recursos, condições ambientais e exigências do hospedeiro, 149 

além de poder ocorrer, em alguns casos, a substituição da microbiota endofítica da 150 

planta (Linnakoski et al. 2012). 151 

Estudos apontam que metabólitos secundários oriundos das interações 152 

entre os fungos endofíticos e seus vegetais hospedeiros podem desempenhar um 153 

importante papel para a sobrevivência e evolução sistemática da planta (Cui et al 2012), 154 

podendo aumentar sua tolerância frente à herbívoros, calor, sal, infecção, seca e demais 155 

adversidades dos fatores bióticos e abióticos (Khan et al. 2008), o que possibilita uma 156 

competição mais próspera com fungos saprofíticos decompositores (Elavarasi et al. 157 

2012), além de promover uma maior captação de nutrientes e aumento da biomassa 158 

desses vegetais (Rajesh e Rai. 2013). 159 

Fungos endofíticos presentes em plantas medicinais podem apresentar 160 

capacidade para produzir componentes biologicamente ativos idênticos ou semelhantes 161 

aos produzidos pelos seus hospedeiros (Linnakoski et al. 2012), além de serem 162 

preciosos recursos para produtos naturais farmacêuticos originados de plantas (Zhang
  
et 163 

al. 2012), como o taxol, composto isolado de Taxomyces andreanae, fungo endofítico 164 



 
 

 
 

associado a Taxus brevifolia utilizado no tratamento de câncer mamário e de útero 165 

(Elavarasi et al. 2012). 166 

Segundo pesquisas, os metabólitos secundários produzidos por fungos 167 

endofíticos, podem ser precursores de drogas antitumorais, antivírus, antioxidante e 168 

inseticidas (Andrioli et al. 2012), podendo atuar como biocatalisadores, modificando 169 

quimicamente os compostos biológicos originais de seus hospedeiros (Prado et al. 170 

2013), além de possuírem grande importância nos diversos ecossistemas terrestres 171 

devido a sua contribuição ao ciclo do carbono (Yuan et al. 2010).
 

172 

1.3 Extrato  173 

Produtos naturais vêm sendo cada vez mais reconhecidos como fontes 174 

terapêuticas, utilizadas efetivamente em tratamentos para diversas enfermidades 175 

(Ouedraogo et al. 2011), e extratos microbianos são e continuarão sendo uma fonte 176 

produtora de compostos biologicamente ativos (Khan et al. 2008). 177 

Os fungos endofíticos têm atraído muitos pesquisadores devido a sua 178 

importância ecológica (Cui et al 2012), uma vez que seus extratos, associados a diversas 179 

espécies vegetais são fontes de compostos bioativos em crescente exploração para 180 

pesquisas de cunho farmacológico, contendo diversos metabólitos com largo espectro 181 

de aplicações (Ouedraogo et al. 2011). 182 

Estudos apontaram que extratos biológicos obtidos a partir da espécie 183 

Rheum palmatum apresentaram atividade contra uma gama de bactérias patológicas 184 

humanas gram positivas e negativas (You et al. 2013).
 
 185 

Khan et al. (2008) evidenciou a indução do crescimento de mudas de 186 

arroz promovido por metabólitos presentes em filtrados da cultura da linhagem de 187 

fungos endofíticos. 188 



 
 

 
 

Estudos demostraram os efeitos inibitórios da replicação de células do 189 

vírus HIV-1 a partir de extratos bioativos de fungos isolados do chá da planta Camelia 190 

sinensis (Liu et al. 2013). 191 

Rukachaisirikul et al. (2013) observou que extratos biológicos obtidos 192 

a partir da espécie Xylaria sp. apresentaram atividade antioxidante, assim como Gonda 193 

et al. (2013), que comprovou também através de extratos brutos da espécie Xylaria sp. 194 

atividade antimicrobiana contra vários patógenos presente em extratos de fungos 195 

filamentosos. 196 

1.4 Dengue 197 

A dengue é uma doença infecciosa aguda, cujo agente etiológico é um 198 

vírus de genoma RNA pertencente ao grupo B dos arbovírus, família Flaviviridae, 199 

gênero Flavivirus (Bastos et al. 2004), com características antigênicas que o difere em 200 

quatro sorotipos imunologicamente distintos: DEN-1, DEN-2, DEN-3 e DEN-4 (Bastos 201 

et al. 2004; Costa et al. 2011). 202 

A infecção pelo vírus da dengue pode conduzir a um espectro de 203 

enfermidades que incluem a febre da dengue (DF), febre da dengue hemorrágica (DHF) 204 

e a síndrome do choque da dengue (DSS), sendo a DF a forma mais comum e menos 205 

severa da doença (Rajapakse et al. 2008). 206 

Nas Américas, o principal mosquito vetor da doença é o Aedes aegypti 207 

(Costa e Façanha. 2011),
 

também conhecido como mosquito de tigre asiático 208 

(Rajapakse et al. 2008), uma espécie tropical e subtropical que está extensamente 209 

distribuída pelo mundo, reproduzindo-se em criadouros artificiais localizados nos 210 

domicílios e em seus arredores (Bastos et al. 2004). 211 

A dengue representa a arbovirose mais frequente (Costa et al. 2009) 212 

sendo a segunda doença mais importante transmitida por vetor no mundo (Barreto e 213 



 
 

 
 

Teixeira 2008),  o que constitui uma importante causa de morbidade e mortalidade 214 

mundial (Costa et al. 2009). Estudos apontam que os quatro sorotipos estão presentes 215 

em mais de 100 países, com 2,5 a 3,0 bilhões de pessoas expostas a áreas onde existe 216 

transmissão do vírus.
  
Estima-se que a cada ano, ocorram 50 milhões de infecções com 217 

500.000 casos de dengue hemorrágica e 12.000 mortes em todo o mundo (Rajapakse et 218 

al. 2008).
 
 219 

As características clínicas e epidemiológicas da dengue no Brasil têm 220 

despertado o interesse de pesquisadores e organismos nacionais e internacionais de 221 

saúde pública, tendo em vista a importância da identificação dos fatores que determinam 222 

as distintas formas de expressão individual e coletiva dessas infecções como estratégias 223 

de vigilância entomológica eficiente para o aperfeiçoamento do seu tratamento e 224 

controle de novas epidemias (Barreto e Teixeira 2008). 225 

Com o surgimento de formas resistentes do mosquito aos inseticidas 226 

convencionais utilizados, tem crescido a procura por substâncias naturais que sejam 227 

isentas de toxicidade e efetivas no combate ao mosquito adulto e/ou à larva do Aedes 228 

aegypti (Simas et al. 2004). 229 

1.5 Tuberculose 230 

A tuberculose é uma doença infecto-contagiosa causada por uma 231 

bactéria chamada Mycobacterium tuberculosis ou Bacilo de kock (KB), de longa 232 

evolução, que afeta principalmente os pulmões, mas que também pode ocorrer em 233 

outros órgãos do corpo, como ossos, rins e meninges (membranas que envolvem o 234 

cérebro) Tuberculose, 2013 235 

(www.sesa.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=939). Acesso em 13 236 

de janeiro de 2013.  237 

http://www.sesa.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=939


 
 

 
 

Atualmente a tuberculose é uma doença cuja patologia já alcançou um 238 

terço da população mundial, com milhões de novos casos de recaída anualmente (García 239 

et al. 2012). Contribuem para este fato as desigualdades sociais e econômicas, a falta de 240 

novos tratamentos e vacinas e as deficiências dos sistemas de saúde, particularmente no 241 

que diz respeito aos limites na qualidade e efetividade das ações de controle deste 242 

agravo (Heufemann et al. 2013). 243 

Estudos epidemiológicos mostraram que a partir dos anos 1990 foi 244 

possível observar um aumento do impacto de tuberculose nos países europeus, causado 245 

por imigração de pessoas a países com fontes endêmicas da tuberculose (Wibaux
 
et al. 246 

2012) especialmente em pacientes portadores do vírus da imunodeficiência humana, que 247 

costumam sofrer infecções oportunistas, sendo a tuberculose uma das mais frequentes 248 

(Agodokpessi et al. 2012). 249 

De acordo com as avaliações da organização mundial da saúde, em 250 

2009, foram declarados aproximadamente 9,4 milhões de novos casos da doença, dentre 251 

os quais quase 1,7 milhões dos pacientes foram levados a óbito. Nos países em 252 

desenvolvimento é comum observar uma grande taxa de mortalidade, muitas vezes 253 

associada à infecção por VIH (Valin e Chouaïd 2012). 254 

No Brasil a tuberculose se mostra uma doença endêmica no Estado do 255 

Amazonas (Levino e Oliveira 2007), apresentando um aumento no número de casos em 256 

2011, com 7.282 diagnósticos e incidência de 45,2. Estudos mostram que o Amazonas e 257 

o Pará lideram o número de casos na região norte, atingindo 70 mil pessoas e levando a 258 

óbito mais de 5 mil enfermos por ano. Segundo pesquisas os números vêm caindo nos 259 

últimos anos na maior parte do Brasil, porém, sem alteração no número de casos na 260 

região norte AMAZONAS, 2013 261 



 
 

 
 

(http://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2012/03/amazonas-e-para-lideram-casos-de-262 

tuberculose-no-norte-diz-saude.html). Acesso em 01 mar, 2013. 263 

Segundo o Ministério da Saúde, em 2012 o Amazonas liderou o 264 

ranking da doença no Brasil, com 2.999 casos.  Até fevereiro deste ano, 440 novos 265 

casos já foram notificados, 360 na capital GOVERNO, 2013 266 

(www.amazonas.am.gov.br/2013/03/governo-do-amazonas-vai-levar-teste-rapido-da-267 

tuberculose-para-tabatinga-e-sao-gabriel-da-cachoeira). Acesso em 01 jun, 2013.
  

Em 268 

2006, o município de Manaus, capital do Estado do Amazonas, concentrou 68% dos 269 

casos notificados de tuberculose, com taxa de incidência de 81,7 por 100.000 habitantes 270 

e mortalidade de 3,7 por 100.000 habitantes. No mesmo ano, a taxa de incidência no 271 

Amazonas foi de 60,4 por 100.000 habitantes e no Brasil, de 41,8 por 100.000 272 

habitantes (Marreiro et al. 2009). 273 

Atualmente esta doença tem mobilizado diversos órgãos 274 

internacionais em razão dos efeitos adversos das drogas anti-tuberculose de primeira e 275 

segunda linha, somado ao aumento de novos casos, principalmente em associação ao 276 

HIV, o que conduziu ao interesse de pesquisas renovadas em produtos naturais, com o 277 

propósito de descobrir novos compostos com ação anti-tuberculose (García et al. 2012). 278 

Durante as duas décadas passadas, houve muito progresso em novas 279 

técnicas para avaliar o potencial antimicobacteriano de produtos naturais e alguns dos 280 

seus derivados, sendo demostrado, em alguns casos, seus mecanismos de ação e 281 

selecionados como moléculas protótipo para o desenvolvimento de novos agentes 282 

antituberculose. O compêndio se produtos naturais utilizados para esse fim inclui 283 

metabolitos secundários isolados de plantas, bactérias, fungos, organismos marinhos e 284 

algas que se agrupou de acordo com seus tipos químicos (Horo et al. 2012). O projeto 285 

http://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2012/03/amazonas-e-para-lideram-casos-de-tuberculose-no-norte-diz-saude.html
http://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2012/03/amazonas-e-para-lideram-casos-de-tuberculose-no-norte-diz-saude.html
http://www.amazonas.am.gov.br/2013/03/governo-do-amazonas-vai-levar-teste-rapido-da-tuberculose-para-tabatinga-e-sao-gabriel-da-cachoeira
http://www.amazonas.am.gov.br/2013/03/governo-do-amazonas-vai-levar-teste-rapido-da-tuberculose-para-tabatinga-e-sao-gabriel-da-cachoeira


 
 

 
 

objetiva, dessa forma, obter e avaliar química e biologicamente os extratos obtidos a 286 

partir dos fungos endofíticos isolados da espécie vegetal Passovia stelis. 287 

 288 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 289 

2.1 Condições de cultura 290 

Os dez fungos endofíticos (Figura 1) foram cultivados em pequena 291 

escala para triagem química e biológica. Cada fungo endofítico foi repicado em duas 292 

placas de Petri contendo BDA, e incubado a 30 ºC por sete a dez dias de acordo com o 293 

período de crescimento de cada fungo.  294 

Após este período, cada fungo foi inoculado em 250 mL de meio de 295 

cultivo batata dextrose (MBD) (2 Erlenmeyers de 500mL cada, com 250 mL de meio) e 296 

mantidos por 21 dias (Figura 2). Em seguida, o caldo foi separado do micélio por 297 

filtração obtendo-se filtrados (Figura 3). 298 

Transferiu-se 1 mL de cada filtrado para frascos de vidro previamente 299 

pesados e tampados com papel alumínio, com um pequeno furo para acelerar o processo 300 

de secagem. Os frascos de vidro contendo os filtrados foram submetidos a banho-maria 301 

e colocados em dessecador alternadamente por um período de oito a dez dias até 302 

obtenção dos filtrados secos. 303 

2.3 Ensaio frente a Mycobacterium tuberculosis  304 

A técnica utilizada para verificação da atividade inibitória dos 305 

filtrados foi realizada de acordo com a metodologia adaptada do trabalho produzido por 306 

Franzblau et al. (1998), utilizando microplaca com Alamar blue (Maba), um corante com 307 

baixa toxicidade, sem efeito carcinogênico e indicador de uma oxido-redução ambiental 308 

pela mudança de cor, largamente utilizado na detecção de proliferação celular e em 309 

análises de citotoxidade. 310 



 
 

 
 

A preparação do inóculo micobacteriano foi realizada após o 311 

subcultivo da cepa de M. tuberculosis H37Rv (ATCC 27294), cedidas pelo Laboratório de 312 

Micobacteriologia/CPCS/INPA, em meio de Lowenstein-Jensen, por 21 dias.  313 

Os filtrados dos fungos endofíticos foram primeiramente diluídos em 314 

uma concentração de 500 µg/mL e adicionados ao meio de cultivo contido nos poços 315 

das microplacas. Assim, os extratos foram verificados quanto à atividade inibitória nas 316 

concentrações de 0,5 mg/mL. 317 

Para a realização dos bioensaios foram adicionados os reagentes aos 318 

poços das microplacas para produzir um volume final de 200 µL, com auxilio de 319 

micropipetas multicanal, na seguinte ordem de adição e procedimentos:  320 

1. Água deionizada estéril  200 L nos poços das colunas 1 e 12, nas fileiras A e 321 

H; 100 L nos poços da coluna 2 e 6, nas fileiras de B a G; 322 

2. Meio de cultivo: Middlebrook 7H9CG, para M. tuberculosis e Sabouraud para 323 

C. albicans  100 L nos poços das colunas de 3, 4, 6, 7, 9, 10 e 11 nas fileiras 324 

de B a G; 325 

3. Filtrados dos fungos endofíticos  100 L nos poços das colunas de 2 a 10 nas 326 

fileiras de B a G. 327 

4. Inóculo microbiano  100 L nos poços das colunas de 3, 4, 6, 7, 9, 10 e 11, nas 328 

fileiras de B a G. 329 

Após incubação do bioensaio utilizando a cepa H37Rv por 5 dias a 37 330 

ºC, foram adicionados 50 L da solução reveladora Alamar Blue/Tween 80 ao poço da 331 

coluna 11, fileira B, e a microplaca re-incubada por mais 24 horas, visando confirmação 332 

de multiplicação microbiana.  333 



 
 

 
 

Aos demais poços das colunas de 2 a 9 das fileiras de B a G e aos 334 

poços da coluna 11 das fileiras de C a G foram adicionados 50 L da solução Alamar 335 

Blue/Tween 80 para re-incubação da microplaca por mais 24 horas. 336 

Após 6 dias de incubação, 20 mL de Alamar corante azul foi 337 

adicionado aos poços, e os resultados avaliados no dia seguinte. A mudança de cor de 338 

azul para rosa será indicativa de crescimento do M. tuberculosis.* 339 

* Os ensaios antimicrobianos foram realizados no Instituto Nacional de Pesquisas da 340 

Amazônia (INPA).  341 

2.4 Ensaios para determinação da Atividade Larvicida frente Aedes aegypti  342 

O teste para atividade larvicida foi realizado no Laboratório de 343 

Malária e Dengue do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA), 344 

empregando-se larvas de A. aegypti, por meio de bioensaio seletivo.   345 

O Laboratório de Malária e Dengue disponibilizou de toda a 346 

infraestrutura para assegurar a realização dos testes, bem como todo o seu corpo técnico 347 

para assegurar o completo desenvolvimento dos testes. Este ensaio foi realizado em 348 

laboratórios especiais para a montagem dos bioensaios, nos quais os testes são 349 

efetivados considerando a volatilidade dos produtos que serão testados.             350 

2.5 Colônia de Aedes aegypti do Laboratório de Malária e Dengue do INPA             351 

As larvas de A. aegypti necessárias para o desenvolvimento dos 352 

bioensaios foram obtidas a partir da colônia do referido Laboratório. Para a manutenção 353 

desta colônia, as fêmeas de A. aegypti realizaram o repasto sanguíneo em hamster 354 

(Mesocricetus auratus). 355 

Após a oviposição e eclosão dos ovos, as larvas foram mantidas em 356 

cubas até atingirem o terceiro estádio, quando então foram utilizadas para a montagem 357 

dos bioensaios (Figura 4). 358 



 
 

 
 

As colônias foram mantidas sob condições controladas de temperatura 359 

média de 28 ± 2ºC, umidade relativa em torno de 85% - 90%, com fotofase de 12 horas, 360 

com alimentação utilizadas para peixes de aquário – Tetramin26. 361 

 362 

2.6 Bioensaios em Laboratório com larvas de Aedes aegypti            363 

Para realização do ensaio seletivo foi preparado uma solução estoque 364 

(0,002mg/mL) a partir de cada filtrado seco a serem testados. As soluções foram 365 

armazenadas em eppendorf, para posterior utilização em diferentes volumes de amostra 366 

(Figura 5).   367 

Para o ensaio seletivo, cujo objetivo era detectar os filtrados com 368 

atividade larvicida, cada filtrado foi preparado em réplica em dois copos plásticos, nas 369 

concentrações de 0,5ppm e 2ppm respectivamente, a partir da amostra estoque, 370 

contendo em cada recipiente 10 mL de água destilada, alimento tetramin, 10 larvas de 371 

terceiro estádio e uma replicada sem amostra de filtrado para o controle negativo 372 

(Figura 6).   373 

Após a aplicação do filtrado, foram feitas leituras durante 3 dias a 374 

cada 24 horas, de sobrevivência, onde foram contados todos os indivíduos mortos 375 

(Figura 7). A técnica possibilitou a obtenção percentual de mortalidade dos indivíduos 376 

para seleção dos filtrados que apresentassem uma taxa de 50% ou mais de mortes das 377 

larvas contidas em cada copo do teste*.  378 

* O ensaio inseticida foi realizado no Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia 379 

(INPA).  380 

 381 

3. RESULTADOS 382 

3.1 Detecção de atividade inibitória Mycobacterium tuberculosis 383 



 
 

 
 

De acordo com a análise das microplacas, um poço apresentou 384 

mudança de coloração para lilás e diminuição de formação microbiana em relação 385 

aos demais, foi possível observar a positividade antagônica do filtrado PS – 02 386 

frente ao crescimento de M. tuberculosis.  387 

3.2 Atividade larvicida frente Aedes aegypti 388 

No ensaio larvicida, os filtrados utilizados nas concentrações de 0,2 e 389 

1ppm, não apresentaram atividade frente ao crescimento de larvas de Aedes aegypti de 390 

terceiro estádio, pois o percentual de mortalidade das larvas não alcançou 50% . 391 

 392 

4. DISCUSSÃO 393 

No ensaio realizado frente à Mycobacterium tuberculosis, o 394 

antagonismo apresentado pelo filtrado PS – 02 frente à M. tuberculosis agrega valor 395 

de cunho científico, uma vez que a pesquisa feita com microrganismos isolados da 396 

espécie Passovia stelis é inédito.  397 

No ensaio larvicida frente ao Aedes aegypti, apesar de não ter sido 398 

observado atividade nos filtrados estudados, este trabalho abre oportunidades para o 399 

desenvolvimento de outros estudos, uma vez que não há na literatura trabalhos 400 

envolvendo o isolamento de fungos endofíticos da espécie Passovia stelis. 401 
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 588 Figura 2: fungos endofíticos crescidos em meio de cultivo batata dextrose (MBD). 

Fonte: Santiago, 2013.  
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Figura 1: Fungos endofíticos da espécie Passovia stelis inoculados em meio BDA. Fonte: 

Santiago, 2013 
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Figura 3: Filtração a vácuo para obtenção dos filtrados dos fungos endofíticos da Passovia 

stelis. Fonte: Santiago, 2013. 

Figura 4: Larvas de Aedes aegypti mantidas em cubas, sob condições 

adequadas de crescimento até o terceiro estádio. 
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Figura 6: Ensaios para determinação da Atividade Larvicida frente Aedes aegypti, nas 

concentrações 0,2 e 1,0 ppm dos filtrados secos dos fungos endofíticos da Passovia stelis 

realizados em insetário do Laboratório de Malária e Dengue do Instituto Nacional de Pesquisas 

da Amazônia (INPA). Fonte: Santiago, 2013. 

Figura 5: Filtrados secos de fungos endofíticos diluídos e armazenados em eppendorf. 
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Figura 7.  Contagem de larvas do terceiro estádio mortas no bioensaio seletivo dos filtrados 

secos dos fungos endofíticos associados à Passovia stelis. Fonte: Santiago, 2013.  


