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ESTUDO PRELIMINAR DOS FUNGOS ENDOFÍTICOS ISOLADOS A PARTIR
DE FOLHAS DE Carapa guianensis Aubl. (MELIACEAE) DA ÁREA DE
PROTEÇÃO AMBIENTAL ILHA DO COMBU, BELÉM-PA, BRASIL.
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A andiroba (Carapa guianensis Aublet: Meliaceae) distribui-se no Brasil por toda a bacia
amazônica. Sua importância econômica está relacionada ao uso da madeira e do óleo das
sementes. Microrganismos endofíticos vivem no interior de plantas, em pelo menos parte
do  seu  ciclo  de  vida,  sem  causar  dano  aparente.  Estes  podem  conferir  proteção  contra
insetos, herbívoros e até microrganismos patogênicos ao hospedeiro. Possuem um grande
potencial  biotecnológico  para  a  produção  de  fármacos,  toxinas  e  enzimas  necessárias  às
indústrias.  Neste  contexto,  este  trabalho  objetivou  identificar  os  fungos  endofíticos
encontrados nas folhas de andiroba provenientes da Área de Proteção Ambiental  Ilha do
Combu.  Foram  coletadas  15  folhas  maduras  e  sadias  em  cinco  árvores  adultas  e
processadas  no  mesmo dia,  lavadas  em água  corrente  e  detergente  neutro  e  cortadas  em
discos de 10 mm de diâmetro. Os discos foram desinfetados por imersão em etanol 70%
por 30 segundos, hipoclorito de sódio 3% por 34 minutos, novamente em etanol 70% por
30 segundos e água destilada estéril por um minuto. Cinco discos foliares foram colocados
em  cada  placa  de  Petri  contendo  Ágar-Saboraud  com  cloranfenicol  (50  mg/L-1)  e
incubados  a  temperatura  ambiente,  perfazendo  um  total  de  75  discos.  As  colônias
desenvolvidas  foram  isoladas  em  Batata-Dextrose-Ágar  e  identificadas  por  análises  das
microestruturas  baseadas  na  literatura  especializada.  Foram identificados  até  o  momento
os seguintes taxa:  Acremonium,  Colletotrichum,  Pestalotiopsis e  Zygosporium.  O gênero
mais  frequentemente  isolado  foi  Colletotrichum,  que  está  normalmente  associado  a
fitopatologias,  causando manchas  foliares,  no  entanto  já  foi  isolado  como endofítico  em
diversas  plantas.  Estes  são  estudos  iniciais  e  faz-se  necessário  continuar  a  identificação
dos isolados restantes e outras coletas para assim caracterizar melhor os endofíticos de C.
guianensis.
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