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RESUMO 

A Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze é uma gimnosperma ícone de uma das 
fitofisionomias da Mata Atlântica, a Floresta Ombrófila Mista (FOM). Essa árvore 
está ameaçada de extinção, devido à exploração madeireira e ao desmatamento. Os 
fungos endofíticos desempenham notáveis papeis ecológicos no ambiente e são 
fontes de compostos bioativos, possuindo, assim, diversas aplicações industriais. 
Uma vez que estudos com fungos endofíticos relacionados à Araucária são 
escassos, investigar esses microrganismos é essencial para a preservação dessa 
valorosa espécie vegetal. Sendo assim, o objetivo do presente trabalho foi 
caracterizar a comunidade de fungos endofíticos cultiváveis associados à A. 
angustifolia e analisar o potencial de utilização dos fungos obtidos como agentes de 
biocontrole. Isolados morfologicamente distintos tiveram a região ITS do rDNA 
sequenciada, a fim de possibilitar sua identificação molecular. Os estudos de 
filogenia foram realizados empregando-se a Inferência Bayesiana, Máxima 
Parcimônia e Máxima Verossimilhança. Em adição, o teste de cultivo pareado foi 
conduzido, a fim de verificar o potencial dos endofíticos em controlar o crescimento 
dos fitopatógenos Colletotrichum gloeosporioides, Elsinoë ampelina e Phytophthora 
infestans. Ao total, 102 fungos foram isolados a partir de 90 fragmentos provenientes 
de cinco indivíduos de A. angustifolia coletados em um remanescente de FOM, 
sendo reconhecidos 61 morfotipos distintos. Apenas 37 linhagens da comunidade de 
endofíticos puderam ser identificadas por meio do uso da metodologia empregada, 
todas pertencentes ao filo Ascomycota e aos gêneros Annulohypoxylon, Aspergillus, 
Colletotrichum, Coniochaeta, Diaphorte, Fimetariella, Fusarium, Hypoxylon, 
Mycoleptodiscus, Muyocopron, Neofusicoccum, Neopestalotiopsis, Pestalotiopsis, 
Phyllosticta, Phomopsis, Preussia, Trichoderma e Xylaria. Fungos da classe 
Sordariomycetes e do gênero Xylaria compreenderam o maior número de espécies 
encontradas. As linhagens de fungos endofíticos testadas tiveram sucesso na 
inibição do desenvolvimento dos fitopatógenos, sendo observados como 
mecanismos de antagonismo a competição e o micoparasitismo. Os melhores 
fungos inibidores foram Aspergillus flavus (W44), Trichoderma koningiopsis (W26), 
A. fumigatus (W12) e Pestalotiopsis sp. 2 (W24), os quais foram submetidos ao teste 
de atividade de compostos orgânicos voláteis (COVs) contra os mesmos 
fitopatógenos. Como resultado, verificou-se uma alta inibição do crescimento dos 
patógenos vegetais. Conclui-se que a Araucária abriga um grande número de 
espécies de fungos endofíticos, muitos dos quais podem ser explorados 
biotecnologicamente, como agentes de biocontrole. Esses resultados evidenciam a 
importância de se estudar a microbiota de florestas neotropicais, especialmente a de 
áreas ameaçadas, uma vez que a fragmentação de habitats pode levar à perda de 
importantes recursos biológicos, como os revelados no presente estudo.  

 

Palavras-chave: Mata Atlântica, biodiversidade, gimnosperma, requeima, 

antracnose. 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze is a gymnosperm icon of one of the Atlantic 
Forest's phytophysiognomies, the Araucaria Forest. Due to logging and 
deforestation, this tree is threatened with extinction. Endophytic fungi play 
remarkable ecological roles in the environment and are sources of bioactive 
compounds, thus having several industrial applications. Since studies with 
endophytic fungi related to Araucaria are scarce, investigating these microorganisms 
is essential for the preservation of this valuable plant species. Thus, the objective of 
the present work was to characterize the community of cultivable endophytic fungi 
associated with A. angustifolia and to evaluate their potential for use as biocontrol 
agents. Morphologically distinct isolates had the ITS region of the rDNA sequenced 
in order to enable their molecular identification. Phylogeny studies were performed 
using Bayesian Inference, Maximum Parsimony and Maximum Likelihood. In 
addition, the dual culture test was conducted to verify the potential of endophytes to 
control the growth of phytopathogens Colletotrichum gloeosporioides, Elsinoë 
ampelina and Phytophthora infestans. In total, 102 fungi were isolated from 90 
fragments from five individuals of A. angustifolia collected in a remnant of Araucaria 
Forest, with 61 distinct morphotypes being recognized. Only 37 strains from the 
endophytic community could be identified using the methodology employed, all 
belonging to the phylum Ascomycota and to the genera Annulohypoxylon, 
Aspergillus, Colletotrichum, Coniochaeta, Diaphorte, Fimetariella, Fusarium, 
Hypoxylon, Mycoleptodiscus, Muyocopron, Neofusicoccum, Neopestalotiopsis, 
Pestalotiopsis, Phyllosticta, Phomopsis, Preussia, Trichoderma and Xylaria. Fungi of 
the class Sordariomycetes and of the genus Xylaria comprised the largest number of 
species found. The strains of endophytic fungi tested were successful in inhibiting the 
development of phytopathogens, being observed as mechanisms of antagonism to 
competition and mycoparasitism. The best inhibitory fungi were Aspergillus flavus 
(W44), Trichoderma koningiopsis (W26), A. fumigatus (W12) and Pestalotiopsis sp. 2 
(W24), which were subjected to the activity test of volatile organic compounds 
(VOCs) against the same phytopathogens. As a result, there was a high inhibition of 
the growth of plant pathogens. It is concluded that the Araucaria houses a large 
number of species of endophytic fungi, many of which can be explored 
biotechnologically, as agents of biocontrol. These results show the importance of 
studying the microbiota of Neotropical forests, especially that of threatened areas, 
since the fragmentation of habitats can lead to the loss of important biological 
resources, as revealed in the present study. 

 

Keywords: Atlantic Forest, biodiversity, gymnosperm, blight, anthracnose. 
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1 INTRODUÇÃO 

O Bioma Mata Atlântica engloba uma das florestas mais biodiversas do 

mundo, berço de espécies singulares que estão ameaçadas de extinção, colocando 

a Mata Atlântica entre os 36 hotspots de biodiversidade existentes (MITTERMEIER; 

RYLANDS, 2018). Este bioma brasileiro se estende ao longo de toda costa do país, 

possuindo altas variações topográficas e climáticas, o que propiciou, ao longo de 

milhões de anos, a diversificação de espécies (RIBEIRO et al., 2011).  

Considerando as características climáticas e de diversidade de espécies, a 

Mata Atlântica pode ser dividida em diversas fitofisionomias, como Manguezais, 

Restingas, Estepe, Florestas Estacionais e Florestas Ombrófilas. As Florestas 

Ombrófilas são caracterizadas pela alta pluviosidade e são divididas em Densa, 

Aberta e Mista. A fitofisionomia predominante no Sul do país é a Floresta Ombrófila 

Mista, sendo caracterizada pela presença da gimnosperma araucária (Araucaria 

angustifolia (Bertol.) Kuntze) (IBGE, 2012). 

Com a chegada dos colonizadores, a araucária foi extensamente explorada, 

pois possui uma madeira de alta qualidade. Além disso, áreas florestais foram 

substituídas por monoculturas, restando uma pequena porcentagem da área original 

(REZENDE et al., 2018), sendo a araucária considerada ameaçada de extinção. A 

perda de espécies vegetais pode acarretar na sobrevivência de organismos 

associadas a elas, como os fungos. Pesquisas voltadas aos fungos associados à A. 

angustifolia se restringem às micorrizas (BREUNINGER et al., 2000; MOREIRA et 

al., 2003, 2009, 2016; SILVA et al., 2009; ZANDAVALLI et al., 2008), aos 

fitopatógenos (AUER; GRIGOLETTI, 1997; CORRÊA; AUER; SANTOS, 2012; 

DALMAS et al., 2013; HODGES;  MAY, 1972), aos fungos conidiais (SILVA et al., 

2015; SILVA; GUSMÃO, 2017; SUTTON; HODGES, 1977) e aos fungos endofíticos, 

que foram estudados apenas por Moreira (2013).  

Os fungos endofíticos são microrganismos que habitam o interior das plantas 

e não causam nenhum sintoma visível de doença (KUMAR; KAUSHIK, 2013). 

Espécies endofíticas são de grande interesse para os pesquisadores, pois podem 

aumentar o valor adaptativo da espécie hospedeira, auxiliando no seu 

desenvolvimento, no suporte a condições adversas, diminuindo o desenvolvimento 
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de patógenos e/ou inibindo a herbivoria. A diversidade destes fungos é elevada, 

mais de 22 gêneros podem ser encontrados em uma espécie de planta (HAMZAH et 

al., 2018; SEGARAN; SATHIAVELU, 2019). Conhecer e estudar este grupo de 

organismos pode não apenas auxiliar a entender a história evolutiva das plantas e 

dos fungos, como também pode permitir a descoberta de aplicações industriais 

(KUSARI; SINGH; JAYABASKARAN, 2014). 

Todos os dias uma elevada quantidade de alimentos é perdida devido às 

doenças no campo, como a requeima e, no período de pós-colheita, como a 

antracnose. Na agricultura, um dos grandes desafios é controlar a população de 

patógenos de forma sustentável, já que a forma de controle mais utilizada é a 

aplicação de agroquímicos e, estes causam diversos danos ao meio ambiente e à 

saúde humana (SEGARAN; SATHIAVELU, 2019). Uma boa alternativa à utilização 

de agroquímicos é o biocontrole, que visa diminuir as doenças de plantas utilizando 

organismos ou substâncias naturais. A utilização de fungos endofíticos vem sendo 

uma alternativa promissora para esta finalidade. Entre os mecanismos de ação 

contra os fitopatógenos estão: a indução da resistência das plantas, competição por 

nutrientes e espaço, parasitismo e antibiose. A cada dia novas linhagens e novas 

aplicações têm sido descobertas. Apesar de muito conhecimento já ter sido gerado, 

ainda não estamos próximos de ter desvendado toda diversidade metabólica, visto 

que uma quantidade expressiva de espécies fúngicas ainda não foi estudada (YU et 

al., 2010). Uma vez que a diversidade de fungos endofíticos é influenciada pela 

espécie vegetal e por fatores ambientais, o isolamento destes fungos a partir de 

comunidades vegetais até então não estudadas pode apresentar um grande 

potencial para a descoberta de metabólitos secundários únicos e até então não 

descritos. 
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2 OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GERAL 

Isolar a comunidade de fungos endofíticos associados à A. angustifolia e 

analisar o potencial de utilização dos fungos obtidos como agentes de biocontrole.   

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Isolar fungos endofíticos associados à A. angustifolia;  

 Disponibilizar uma coleção de fungos endofíticos ex situ de A. angustifolia; 

 Posicionar filogeneticamente os endófitos encontrados; 

 Avaliar a atividade antimicrobiana in vitro frente aos fitopatógenos 

Colletotrichum gloeosporioides, Elsinoë ampelina e Phytophthora infestans;  

 Avaliar a ação de metabólitos voláteis in vitro sobre o crescimento dos 

fitopatógenos C. gloeosporioides, E. ampelina e P. infestans. 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

3.1   HOTSPOTS MUNDIAIS 

O desenvolvimento industrial e da Ciência possibilitaram que a população 

humana crescesse exponencialmente a partir de 1900. Este avanço fez com que os 

ambientes naturais fossem substituídos por cidades e por monoculturas para 

alimentar a população, causando uma grande perda de habitat em todo o mundo 

(VAN BAVEL, 2013). Devido à preocupação com a preservação da biodiversidade, 

Myers em 1988 criou o termo “hotspots de biodiversidade”, que se refere a 

ambientes que apresentam uma alta diversidade de espécies endêmicas e 

ameaçadas de extinção. Na época, Myers catalogou 10 áreas tropicais que 

deveriam ter prioridade para receber medidas de conservação. Entre essas estão 

três áreas críticas, com extrema necessidade de proteção, que são a Floresta Úmida 

da Planície Oeste do Equador, as Florestas Orientais de Madagascar e a Mata 

Atlântica no Brasil (MYERS, 1988). 

Em 1990, Myers incluiu mais 18 pontos à lista de hotspots. Considerando as 

características desses ambientes, os cientistas da ONG Internacional de 

Conservação (CI) e Myers definiram em 1996 dois critérios para que uma área se 

tornasse um hotspot: o primeiro considera que essas áreas devam ter 1500 espécies 

de plantas vasculares endêmicas ou mais, enquanto que, de acordo com o segundo, 

essas áreas devem apresentar 30% ou menos de sua cobertura florestal original. O 

número de espécies de plantas foi escolhido como parâmetro devido à relação com 

a diversidade de animais, além de ser uma categoria bem conhecida de organismos 

(MYERS, 2000). Em consequência de novos estudos e contribuições de outros 

pesquisadores, em 1998 a lista foi atualizada para 25 pontos, avaliando-se, também, 

a diversidade de aves, anfíbios, mamíferos e répteis (MYERS et al., 2000). Até o 

momento, o número de hotspots totaliza 36 áreas, em sua maioria localizada na 

faixa tropical do planeta. Para essas novas descobertas, além dos quatro grupos de 

vertebrados e plantas, também foi considerada a diversidade de peixes de água 

doce. Juntas, essas 36 áreas ocupam 16,7% da superfície terrestre, porém a área 

que possui vegetação natural compreende apenas 2,39% da superfície terrestre 

(MITTERMEIER; RYLANDS, 2018). Apesar da intensa degradação, os hotspots 

abrigam 77% da diversidade endêmica de plantas, 80% de anfíbios e 43% de 



    16 
 

 

vertebrados ameaçados de extinção (MITTERMEIER et al., 2011; WILLIAMS et al., 

2011). 

A partir da publicação da tese dos hotspots de diversidade, houve um 

grande interesse dos pesquisadores sobre o assunto, auxiliando na descoberta de 

novos pontos e estratégias. Assim, foi possível trilhar um caminho de prioridades 

para a preservação de determinados ambientes, uma vez que não seria possível, 

levando-se em consideração o financiamento, proteger todas as áreas (MYERS, 

2003). 

No Brasil, dois hotspots podem ser encontrados: o Cerrado e a Mata 

Atlântica. O Cerrado contém mais de 4000 espécies de plantas endêmicas e 293 

espécies de vertebrados (aves, répteis, anfíbios, peixes de agua doce e mamíferos); 

Na Mata Atlântica pode-se encontrar mais de 8000 espécies de plantas endêmicas e 

746 espécies de vertebrados, fazendo desse ambiente um ponto crítico, com 

extrema necessidade de conservação (MITTERMEIER et al. 2011). 

3.2 BIOMA MATA ATLÂNTICA, BREVE HISTÓRICO 

A história dos biomas da América do Sul é complexa e sofreu várias 

mudanças ao longo do tempo evolutivo. Após a separação da Gonduwana (100 

milhões de anos atrás), a América do Sul ficou isolada por, aproximadamente, 87 

milhões de anos, até a conexão com a América do Norte, por meio do istmo do 

Panamá (McLOUGHLIN, 2001; O’DEA et al., 2016). Este fato sugeriu que a 

diversificação nesse ambiente ocorreu sem a participação de espécies de outros 

continentes. Porém, as relações evolutivas com espécies africanas sugerem que, 

mesmo após a separação dos continentes, ainda houve um intercâmbio de espécies 

por pontos que hoje estão cobertos por água (FIASCHI; PIRANI, 2009). Além disso, 

após a conexão das Américas, houve o intercambio americano, resultando no 

deslocamento de muitas espécies do norte para o sul (O’DEA et al., 2016). 

Além das contribuições de espécies de outros continentes, a alta diversidade 

na América do Sul se deve também a diversos fatores abióticos e bióticos. Entre os 

fatores abióticos, pode-se citar as mudanças geológicas e os ciclos de aridez e 

umidade causados pelas glaciações, que criaram barreiras à dispersão, além de 

novos nichos ecológicos (COLTRINARI, 1993; HAFFER, 1969).  Dentre os fatores 
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bióticos, encontram-se as interações entre espécies, habilidade de dispersão e 

conservadorismo do nicho (ANTONELLI; SANMARTIN, 2011). 

As duas florestas tropicais brasileiras, Amazônia e a Mata Atlântica, estão 

entre as mais biodiversas do planeta, ocupando a 1ª e 2ª posição, respectivamente, 

na América do Sul e Central. A Floresta Amazônica abriga aproximadamente 40.000 

espécies de plantas, 427 de mamíferos, 1.294 de aves, 378 de repteis e 427 de 

anfíbios (SILVA, 2005). Já a Mata Atlântica possui mais de 15700 espécies de 

plantas, 992 de aves, 370 de anfíbios, 300 de mamíferos e 200 de répteis (SOS 

MATA ATLÂNTICA, 2020).                           

A Amazônia e a Mata Atlântica estão separadas atualmente por uma faixa 

de ambiente árido, que é uma barreira para a dispersão das espécies. No entanto, 

várias evidências sugerem que essas matas eram conectadas no passado. Acredita-

se que elas eram contiguas no Paleoceno (65-55 milhões de anos atrás) e, a partir 

do período Neogene (23-2,6 milhões de anos atrás), mudanças climáticas 

resultaram na formação de uma zona seca, na qual atualmente se encontram o 

Cerrado e a Caatinga (SOBRAL-SOUZA, 2015). 

Durante o quaternário, oscilações entre clima úmido e seco ocorreram. O 

clima úmido e quente proporcionou a expansão das florestas tropicais, permitindo 

conexões entre elas (SOBRAL-SOUZA et al., 2015). Por outro lado, climas frios e 

secos causaram contração das florestas a pequenas áreas, que possuíam um clima 

mais ameno, chamadas de refúgios. Esses eram locais de especiação e 

reservatórios de diversidade genética (MARTINS, 2011). Devido a essas oscilações 

climáticas, é observada na Mata Atlântica uma divisão filogenética entre espécies do 

norte e sul, sendo o norte mais influenciado por mudanças passadas, quando 

comparado à parte sul (CARNAVAL et al., 2014). Além disso, os ciclos de expansão 

e retração atuaram na diversidade, de tal maneira que espécies do norte da Mata 

Atlântica possuem maiores relações filogenéticas com espécies do leste da 

Amazônia, do que com o sul da Mata Atlântica. Já as espécies do sul da Mata 

Atlântica estão mais relacionadas com as da Amazônia ocidental (LEDO; COLLI, 

2017). 
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O bioma Mata Atlântica ocupa 15% do território brasileiro, está distribuído 

por 17 estados, onde 14 são costeiros, se estendendo também aos países Paraguai 

e Argentina. Aproximadamente 72% da população brasileira mora no local de 

ocorrência do bioma e este provê diversos recursos para a espécie humana, como a 

água, que é consumida e utilizada na produção de energia e de alimentos, além de 

atuar na regulação climática e na distribuição das chuvas. Além disso, suas belezas 

naturais e história são interessantes para atividades turísticas, contribuindo para a 

economia da comunidade local (JOLY; METZGER; TABARELLI, 2014). Apesar de 

toda a importância, a maior parte da vegetação nativa desse bioma foi perdida. A 

perda da área florestal se iniciou no século XVI com a chegada dos colonizadores 

europeus, que promoveu a expansão agrícola, urbanização e industrialização 

(RIBEIRO, 2011). Ribeiro et al. (2009) estimaram que, dos 150 milhões de hectares 

de mata original, apenas 11,73% de área nativa permaneciam em 2009. 

Recentemente, um estudo realizado por Rezende e colaboradores (2018) trouxe 

dados mais motivadores, ao afirmarem que 28% do bioma ainda estava preservado. 

A maior parte da vegetação nativa é encontrada na Serra do Mar, localizada na 

costa dos estados de Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro. O 

restante da vegetação está dividida, em sua maioria, em fragmentos de menos de 

50 ha; no total, 245.173 fragmentos podem ser encontrados (RIBEIRO, 2009). Desta 

área, 30% dos fragmentos estão localizados em áreas protegidas; o restante está 

protegido por lei, embora seja permitido algum tipo de intervenção no ambiente 

(REZENDE et al., 2018).  

3.3 FLORESTA OMBRÓFILA MISTA (FOM) 

A ampla distribuição do bioma Mata Atlântica, com diversas variações 

climáticas e topográficas proporciona a existência de diversos micro e macro-

habitats, com flora e fauna característicos, podendo ser divididos em fitofisionomias. 

O Decreto nº 6.660, de 21 de novembro de 2008, estabeleceu que: 

“O mapa do IBGE previsto no Art. 2 o da Lei n o 11.428 contemplasse a 
configuração das seguintes formações florestais nativas e ecossistemas 
associados: Floresta Ombrófila Densa; Floresta Ombrófila Mista, também 
denominada de Mata de Araucárias; Floresta Ombrófila Aberta; Floresta 
Estacional Semidecidual; Floresta Estacional Decidual; campos de altitude; 
áreas das formações pioneiras, conhecidas como manguezais, restingas, 
campos salinos e áreas aluviais; refúgios vegetacionais; áreas de tensão 
ecológica; brejos interioranos e encraves florestais, representados por 
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disjunções de Floresta Ombrófila Densa, Floresta Ombrófila Aberta, Floresta 
Estacional Semidecidual e Floresta Estacional Decidual; áreas de estepe, 
savana e savana-estépica; e vegetação nativa das ilhas costeiras e 
oceânicas.” (BRASIL, 2008, p. 1)  

Dentre as fitofisionomias, as florestas denominadas de Ombrófilas se 

destacam pela alta diversidade de espécies. O termo ombrófilo tem origem grega e 

significa “amigo das chuvas”; então, estas florestas são caracterizadas pela alta 

umidade. A Floresta Ombrófila Densa possui clima úmido e quente, com pouca 

variação de temperaturas anual e densa vegetação perenifólia e arbustiva. A 

Floresta Ombrófila Aberta possui vegetação dominante de palmeiras, bambus e 

cipós e é caracterizada por mais de 60 dias sem chuva (VELOSO, et al 1991). A 

Floresta Ombrófila Mista (FOM) é encontrada em ambientes de clima subtropical, 

com chuvas distribuídas ao longo do ano, solos argilosos, ricos em matéria orgânica 

e bem drenados, sendo de origem basáltica (BASSO, 2010). A FOM está distribuída 

principalmente nos estados Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Nos 

estados de São Paulo e Minas Gerais também podem ser encontrados fragmentos 

desta mata (RIBEIRO et al., 2009). As plantas com mais representantes são as 

angiospermas da família Myrtaceae, Fabaceae, Asteraceae, Salicaceae e 

Solanaceae. Porém, a espécie de maior destaque é uma gimnosperma da família 

Araucariaceae, a A. angustifolia, que caracteriza esta fitofisionomia e domina o 

estrato superior da floresta (HIGUCHI et al., 2012; POSSETTE et al., 2015). 

3.4 ARAUCÁRIA 

A ordem Araucariales possui duas famílias, Podocarpaceae e 

Araucariaceae, que divergiram entre o Carbonífero superior e o Jurássico (KRANITZ 

et al. 2014; LESLIE et al. 2018; LIU et al., 2009). A diversificação de Araucariaceae 

foi impulsionada após a extinção em massa do Permiano e, ao longo de milhões de 

anos, houve momentos de pico e de declínio de diversidade e abundância, causados 

pelas mudanças climáticas e interações com as angiospermas (KUNZMANN, 2007). 

A maior distribuição de Araucariaceae ocorreu no Jurássico, estando presente nos 

hemisférios Norte e Sul. No final do Cretáceo, alguns exemplares foram extintos, 

principalmente no hemisfério Norte. No Eoceno médio e Oligoceno, houve expansão 

novamente. As Araucariaceae modernas possuem 41 espécies, divididas em três 

gêneros: Araucaria L. Jussieu, Agathis R. A. Salisbury  e Wollemia Jones, Hill & 

Allen, que divergiram a partir do Cretáceo (ESCAPA; CATALANO, 2013). 
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O gênero Araucaria (ordem Coniferae, família Araucariaceae) possui 19 

espécies, divididas em quatro seções: Eutacta com 15 representantes encontrados 

na Nova Caledônia (13), Austrália (1), Nova Guiné (1) e Ilha Norfolk (1); Bunya com 

um exemplar na Austrália; Intermedia com um representante na Nova Guiné; e 

Araucaria, com dois representantes na América do Sul (KUNZMANN, 2007).  

As espécies presentes na América são Araucaria araucana (Molina) K. 

Koche e A. angustifolia, sendo a primeira encontrada na Argentina e no Chile e a 

segunda na Argentina, Paraguai e Brasil (KUNZMANN, 2007). Destaca-se ainda que 

a A. angustifolia é a única espécie do gênero nativa do Brasil (SOUZA, 2015). Este 

gênero migrou para a América antes da separação dos continentes. No registro 

fóssil, 50 morfoespécies são documentadas, com registros de ampla distribuição, a 

partir do Jurássico até o final do Cretáceo (PANTI et al. 2012). Durante o Neógeno, 

acredita-se que a A. angustifolia era amplamente distribuída nos estados do Sul, e 

Centro-Oeste do Brasil. Durante os climas secos/frios do Quaternário, houve a 

fragmentação das matas de Araucária a refúgios (STEFENON et al., 2019). Acredita-

se que nos estados Bahia e São Paulo eram encontrados ambientes mais estáveis, 

podendo ser áreas de refúgio, e que a expansão para o Sul do país ocorreu a partir 

do Holoceno (CARNAVAL et al., 2009).  

Estudos recentes realizados por Stefenon et al. (2019) utilizando isozimas e 

DNA plastidial de A. angustifolia apontam que, na faixa de ocorrência dessa espécie, 

existem três populações estruturadas, sendo a do Norte (Bahia) com maior 

diversidade genética, seguida da Central (Paraná) e Sul (Santa Catarina e Rio 

Grande do Sul). Os autores sugerem que, possivelmente, também existiram alguns 

refúgios no Sul do Brasil.  

A A. augustifolia é também conhecida como pinheiro-do-Paraná, pinheiro 

brasileiro, pinho ou araucária. É uma planta de crescimento lento, cresce um metro 

por ano até os 20 anos, então passa a crescer dois metros por ano, podendo 

ultrapassar 50 metros. Quando jovem, apresenta o formato cônico, com ramos 

curvados para cima; na maturidade, seu formato lembra um cálice devido à perda 

dos ramos inferiores (FERRI, 2019). Seu tronco é reto e cilíndrico, com espessa 

casca, rugosa e com fissuras. Os ramos primários são verticelados e cilíndricos; os 

secundários ficam na ponta dos primários, são alternos, caducos, conhecidos como 
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grimpa. Suas folhas ou acículas são glabas, agudo-pungentes e coreáceas 

(PERALTA et al., 2016). 

A araucária é uma planta dióica, sendo as estruturas reprodutivas 

masculinas chamadas de cones polínicos e as femininas de cone ovulífero. A 

polinização é feita pelo vento, ocorrendo de outubro a dezembro, e o 

amadurecimento das sementes ocorre após dois anos. Os cones ovulíferos são 

chamados de pinha e a semente é conhecida como pinhão, sendo que cada árvore 

produz de 40 a 200 pinhas por ano (FERRI, 2019). O pinhão possui alto valor 

nutricional, com 48,42% de carboidratos, 3,42% de proteínas e 1,67% de lipídios 

(SILVA et al., 2016). É produzido em grande quantidade em uma época de escassez 

de outros alimentos, sendo muito importante para a alimentação de alguns animais 

como roedores e aves. Alguns destes animais têm hábitos que propiciam a 

dispersão da semente, sendo importantes para a manutenção da araucária. As aves, 

como o papagaio-charrão, papagaio-peito-roxo e a gralha-azul podem derrubar 

durante o voo as sementes que coletam. Roedores, como a cotia e o esquilo, 

enterram as sementes para se alimentarem posteriormente. Com isso, eles acabam 

esquecendo o pinhão, o qual pode germinar (VIEIRA; IOB, 2009). A espécie humana 

também aprecia o pinhão como alimento e, atua como dispersor da espécie. 

Estudos apontam que a expansão da floresta durante o Holoceno tardio estava 

relacionada às mudanças demográficas da população indígena Taquara/Itararé 

(LAUTERJUNG et al. 2018; ROBINSON et al., 2018). As acículas do pinheiro são 

utilizadas na medicina tradicional brasileira, para tratar infecções e reumatismo 

(ASLAM et al., 2013). 

Muitas espécies estão relacionadas à araucária, dependendo deste vegetal 

para a sobrevivência. Além da importância para as espécies animais, plantas epífitas 

utilizam o pinheiro como habitat e microrganismos, como fungos micorrízicos 

arbusculares e bactérias, estão relacionados a essa espécie (MOREIRA-SOUZA et 

al., 2007; RIBEIRO; CARDOSO, 2012).  

Estudos relacionados aos fungos presente na FOM, especialmente 

associados à A. angustifolia estão voltados para as micorrizas (MOREIRA et al., 

2003, 2009, 2016; SILVA et al., 2009; ZANDAVALLI et al., 2008), para os 

fitopatógenos (AUER; GRIGOLETTI, 1997; DALMAS et al., 2013; HODGES; MAY, 
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1972; SANTOS et al., 2010), e para os fungos conidiais (SILVA et al., 2015, 2016; 

SILVA; GUSMÃO, 2017; SUTTON; HODGES, 1977). Apenas um estudo prévio 

avaliou a diversidade de fungos endofíticos associados a indivíduos de A. 

angustifolia presentes em uma região localizada no sul do estado de Minas Gerais, 

inserida na Serra da Mantiqueira (MOREIRA, 2013), que integra o ecossistema da 

Mata Atlântica e Mata das Araucárias (FOM). Conhecer as relações ecológicas, bem 

como a biodiversidade deste grupo de fungos associados a esta espécie, pode 

contribuir para estimativas de biodiversidade globais, além de poder subsidiar o 

desenvolvimento de políticas para sua conservação.  

3.5 FUNGOS ENDOFÍTICOS 

Os microrganismos endofíticos são fungos, bactérias ou algas que, em um 

determinado momento, habitam o interior de plantas e que não causam nenhum 

dano visível ao seu hospedeiro (KUMAR; KAUSHIK, 2012). O termo endofítico foi 

criado por De Barry em 1866 e, desde então, tem sido amplamente utilizado. Porém, 

a descoberta da presença desses microrganismos ocorreu por volta de 1890 

(WILSON, 1995). As sementes de Lolium temulentum L., uma gramínea, eram 

tóxicas para animais e, na busca por entender a razão da toxicidade, a existência de 

micélio fúngico em seu interior foi descoberta. Além da presença nas sementes, os 

pesquisadores da época observaram o micélio nesta planta e em outras espécies 

(FREEMAN, 1902). Dentre os microrganismos, os fungos são os endófitos mais 

frequentes. O registro fóssil mostra que as primeiras plantas já possuíam interação 

com fungos endofíticos, e acredita-se que todas as plantas possuem fungos 

endofíticos em seu interior. Uma relação tão longa sugere que os endófitos 

desempenharam e continuam exercendo um papel importante na evolução desses 

organismos (RODRIGUEZ et al., 2009).  

A transmissão dos fungos endofíticos pode ocorrer de genitor para 

descendente, por meio das sementes (vertical), ou de um indivíduo para o outro 

(horizontal). O modo de transmissão vertical é mais comum em poáceas do que em 

plantas lenhosas. A transmissão horizontal pode ocorrer por meio da fragmentação 

de hifas e/ou pela produção de esporos assexuais ou sexuais, sendo disseminados 

por meio de vento, chuva, animais e insetos. Quando a planta ou parte dela morre, 
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muitos fungos endofíticos tornam-se saprofíticos, podendo sobreviver também fora 

da planta viva (RODRIGUEZ et al., 2009).   

A infecção dos fungos endofíticos ocorre da mesma forma em que a 

cometida por fungos fitopatogênicos. O esporo do fungo germina e é formada uma 

estrutura chamada de apressório, que se adere à planta e libera enzimas, que são 

responsáveis pela degradação da cutícula, parede celular e membrana plasmática. 

Após a entrada do fungo na planta, barreiras químicas devem ser superadas para 

que a infecção se estabeleça, sem causar danos ao fungo e ao hospedeiro 

(AMORIM; PASCHOLATI, 2018). Em plantas lenhosas, é comum que a infecção não 

seja sistêmica, visto que, para que um fungo que infectou uma parte da copa de uma 

planta de grande porte consiga atravessar até a outra parte, é necessário infectar 

tecidos vasculares diferenciados – xilema e floema. Por outro lado, a morfologia de 

plantas de pequeno porte e a disposição dos meristemas possibilita uma infecção 

sistêmica. Além disso, quando a transmissão ocorre de forma vertical, o fungo pode 

acompanhar o desenvolvimento da planta (SAIKKONEN et al., 2004). 

A estratégia de vida de cada espécie fúngica também é variável, e algumas 

são adaptadas aos seus hospedeiros, tendo uma longa história coevolutiva. Outras 

podem ser patógenos latentes, que podem facilmente causar algum dano. Algumas 

são saprófitas oportunistas, que não são capazes de se manter no hospedeiro por 

um longo período (KUSARI; HERTWECK; SPITELLER, 2012). Independente da 

história de vida, para que essa simbiose se estabeleça, barreiras químicas e físicas 

devem ser superadas, uma vez que, tanto o fungo, quanto a planta, podem produzir 

metabólitos que impedem uma simbiose harmônica. Segundo a hipótese do 

antagonismo equilibrado, uma infecção assintomática ocorre devido ao equilíbrio de 

antagonismos entre hospedeiro e o fungo, ou seja, ambos possuem mecanismos de 

resistir ao antagonismo e estratégias para evitar algum dano (SCHULZ; BOYLE, 

2005).  

A relação endófito e planta é, muitas vezes, relatada como uma interação 

mutualística pois, a planta oferece ao fungo abrigo e o fungo aumenta o valor 

adaptativo da planta hospedeira (KOGEL et al., 2006). O aumento do valor 

adaptativo está relacionado ao auxilio no desenvolvimento da planta, pois os 

endófitos são capazes de produzir moléculas como fitohormônios e sideróforos, 
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importantes fatores de crescimento (ARORA et al., 2019; LEROY et al., 2019). Além 

disso, podem aumentar a tolerância à seca e ao calor (DASTOGEER et al., 2019), 

auxiliar na proteção da planta contra fungos e bactérias patogênicas (NORILER et 

al., 2018), diminuir a herbívora (BAMISILE et al., 2018) e infecções por nematoides 

(SCHOUTEN, 2016). 

3.5.1 Diversidade de fungos endofíticos  

Os fungos são altamente diversos, possuindo cerca de 3,8 milhões de 

espécies (HAWKSWORTH; LÜCKING, 2017). Os fungos endofíticos já foram 

estudados em diversos lugares do mundo e sob diferentes condições climáticas, 

mostrando-se onipresentes. As plantas estudadas apresentam uma alta diversidade 

desses microrganismos, sendo que na soja (Glycine max (L.) Merrill) foram 

encontradas mais de 100 gêneros (YANG et al., 2018). No alcaçuz (Glycyrrhiza 

glabra L.), 266 fungos, que foram identificados em 21 gêneros e 28 táxons (ARORA 

et al., 2019). No Pinus sylvestris L. foi possível isolar 360 linhagens, compreendendo 

43 táxons (SANZ-ROS et al., 2015). 

A diversidade de endofíticos abrange representantes de todos os filos 

fúngicos, porém os filos mais comuns são Ascomycota e Basidiomycota. Não é 

observado um padrão quanto às relações filogenéticas desses fungos, não sendo 

um grupo monofilético. Os gêneros comumente encontrados são Penicillium, 

Aspergillus, Phoma, Alternaria e Colletotrichum (SANZ-ROS et al., 2015; SHI et al., 

2016; MATERATSKI et al., 2019).  

 A diversidade e riqueza da comunidade fúngica endofítica é variável, sendo 

possível encontrar diferentes comunidades em plantas da mesma espécie que estão 

em ambientes distintos (MATERATSKI et al., 2019; YANG et al., 2018). A 

diversidade também varia em diferentes partes da planta, sugerindo que cada 

espécie fúngica possui afinidade por um tecido da planta (DHAYANITHY; SUBBAN; 

CHELLIAH, 2019). Além disso, a diversidade de fungos endofíticos varia durante o 

ano, sendo mais rica e diversa durante a primavera ou outono, devido às condições 

climáticas dessas estações, que propiciam a dispersão e a colonização 

(MATERATSKI et al., 2019).  
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Para a análise da diversidade, métodos independentes e dependentes de 

cultivo podem ser empregados. Os independentes são a observação direta e a 

metagenômica. Na observação direta, uma parte da planta é preparada e analisada 

por microscopia, sendo possível ver a presença de fungos e como estão 

distribuídos; porém, não é possível identificar as espécies (SUN; GUO, 2011). Em 

análises metagenômicas, o DNA total da planta e da comunidade fúngica são 

extraídos, sendo posteriormente realizadas análises do conteúdo genético. Esse 

método é interessante, porque possibilita estudar toda a comunidade, o potencial 

metabólico e entender a sua contribuição para o desenvolvimento da planta. As 

limitações desse estudo são a alta quantidade de sequências sem homologias nos 

bancos de dados, classificações errôneas de espécies, além do custo elevado (WU 

et al., 2019). 

No método dependente de cultivo, fragmentos da planta são dispostos em 

placas de Petri, e os fungos se desenvolvem no meio de cultivo. Esse método possui 

algumas limitações, pois muitas das espécies de fungos endofíticos são biotróficas 

(KAUL; SHARMA; DHAR, 2016). A escolha das condições de cultivo pode favorecer 

o crescimento de algumas espécies e inibir o desenvolvimento de outras (SHI et al., 

2016). Nesse método, é essencial que qualquer microrganismo epífito seja 

eliminado.  Para isso, técnicas de desinfecção superficial são empregadas, sendo 

que para cada planta ou parte dela deve-se estudar qual o método mais adequado 

(KAUL; SHARMA; DHAR, 2016). Apesar destes fatores limitantes, a técnica 

dependente de cultivo é a mais empregada, pois possibilita a realização de 

experimentos com os isolados para compreender a biologia destes fungos e também 

possibilita a bioprospecção de produtos de interesse industrial (SUN; GUO, 2012).   

A identificação dos fungos pode ser realizada por meio de análises 

morfológicas ou moleculares. As morfológicas são laboriosas e não possuem bom 

desempenho para identificação em nível de espécie; muitas vezes o fungo não 

esporula em meio de cultura, não sendo possível analisar a estrutura reprodutiva e, 

também, não existem muitos caracteres para serem analisados. Em adição, 

resultados enganosos podem ser obtidos devido à evolução convergente e 

hibridização (RAJA et al., 2017). Desta forma, a identificação mais utilizada e 

recomendada é a molecular. Micologistas fizeram estudos para definir qual região do 
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DNA seria mais adequada para ser o código de barras dos fungos. A região 

escolhida foi a do espaçador interno transcrito (ITS) da unidade de repetição 

ribossômica nuclear, em razão de seu melhor desempenho na amplificação por 

reação em cadeia da polimerase (PCR) e por maior sucesso na identificação de 

espécies (SCHOCH et al., 2012). 

Como muitas espécies de fungos endofíticos ainda não foram descobertas e 

as relações filogenéticas desse grupo ainda não estão bem definidas, o isolamento, 

a identificação molecular, a filogenia e estudos morfológicos podem trazer 

informações valiosas para o entendimento desse grupo de microrganismos (RAJA et 

al., 2016). O estudo da diversidade de fungos no Brasil ainda é escasso, porém os 

trabalhos já realizados mostram que a diversidade é elevada (MAIA et al., 2015), 

devido às condições ambientais que são propícias para a diversificação 

(TEDERSOO et al., 2014). Estudos com fungos endofíticos indicam que eles 

possuem alto potencial de produção de compostos bioativos com aplicação na 

saúde, agricultura (NORILER et al., 2018) e indústria (SANTOS; SILVA, 2019). 

3.5.2 Potencial industrial dos fungos endofíticos  

As indústrias farmacêuticas e agrícolas estão crescendo cada vez mais e, 

com isso, aumenta a busca por compostos bioativos com alta eficiência e com um 

baixo impacto ambiental. Os fungos endofíticos têm sido amplamente estudados 

para a produção desses compostos, os quais são resultado de seu metabolismo 

secundário, possuindo alto potencial para aplicação em diversos setores 

(SEGARAN; SATHIAVELU, 2019). A utilização desses microrganismos é 

interessante devido ao fácil manuseio, uma vez que possuem ciclos de vida curtos, 

além da facilidade de controle das condições de cultivo, preservação e manipulação 

genética (GUPTA et al., 2019). 

Compostos com atividade antimicrobiana, anticancerígena, antiviral, anti-

inflamatória, entre outras têm sido alvo de buscas para aplicação na indústria 

farmacêutica.  De 2014 a 2017, 244 novos compostos produzidos por esses fungos 

com atividade citotóxica foram descobertos. Exemplos desses compostos são 

esteroides, alcaloides, terpenos, entre outros (LI et al., 2018). Nos estudos de El-

Kassem et al. (2019), os endófitos da romã (Punica granatum L.) apresentaram o 
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potencial de produção de protease anti-HCV e ação citotóxica em células 

cancerígenas. Novos compostos anti-inflamatórios foram isolados de um Fusarium 

sp. endófito (KHAYAT et al., 2019). Os endofíticos Penicillium expansum, Aspergillus 

sp. e A. niger de Pelargonium sidoides DC. mostraram potencial antimicrobiano 

contra Escherichia coli (MANGANY et al., 2018). 

A resistência de plantas que vivem em solos com metais pesados muitas 

vezes ocorre devido à presença de fungos endofíticos que auxiliam em sua 

desintoxicação. Esses microrganismos têm sido isolados e possuem alta capacidade 

de biorremediação. Testes in vitro com Aspergillus sp., Curvularia geniculata, 

Lindgomycetaceae e Westerdykella sp. resultaram na remoção de 97% de mercúrio 

do meio de cultivo (PIETRO-SOUZA et al., 2020). Compostos orgânicos também são 

contaminantes que causam impactos na natureza, e um exemplo é o antibiótico 

cloranfenicol que já foi detectado em águas. Fungos endofíticos da castanha-do-

Pará (Bertholletia excelsa Humb. & Bonpl.) apresentaram potencial para a 

degradação desse composto (HOLANDA et al., 2019). 

Os fungos endofíticos também se destacam na produção de enzimas de 

interesse industrial (MARQUES et al., 2018). Com a triagem de fungos endofíticos, 

Marques et al. (2018) observaram isolados produtores de celulases e xilanases. 

Nesse trabalho, duas espécies Botryosphaeria sp. e Saccharicola sp., que não são 

muito citadas na literatura para a produção dessas enzimas, secretaram enzimas 

com características que propiciam a sacarificação do bagaço de cana pré-tratado.  

Na agricultura, diversos experimentos têm sido realizados para explorar o 

potencial dos fungos endofíticos para controle de pragas e doenças, promoção do 

crescimento e indução da resistência (SEGARAN; SATHIAVELU, 2019). Metabólitos 

produzidos por Lecanicillium lecanii causam mortalidade e redução da fecundidade 

do pulgão (GURULINGAPPA; McGEE; SWORD, 2011). Os endófitos Paecilomyces 

formosus e Penicillium funiculo apresentaram efeitos positivos em experimentos com 

plantas de soja que foram submetidas a condições de elevadas temperaturas, seca 

e altas concentrações de metais pesados (BILAL et al., 2020).  Huang et al. (2020) 

observaram que diversas cepas dos fungos endofíticos de cucurbitáceas 

promoveram o crescimento do pepino e diminuíram a infecção causada por 

Rhizoctonia solani.  
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3.5.3 Utilização de fungos endofíticos como forma de biocontrole de fitopatógenos 

Desde o surgimento da agricultura, uma das principais preocupações são as 

perdas de alimentos e prejuízos que ocorrem devido às doenças de plantas. Nesse 

sentido, a história é marcada por grandes perdas. Como, por exemplo, a doença 

requeima causada pelo oomiceto Phytophthora infestans. Por volta de 1845, esse 

microrganismo acometeu a cultura da batata que era a base alimentar das 

populações na Europa e América. A drástica diminuição da produção de batata 

resultou em um quadro de fome, pobreza, violência e migração (YOSHIDA et al., 

2013). Esse microrganismo ainda tem causado grandes prejuízos na cultura da 

batateira e do tomateiro (INOUE-NAGATA et al., 2016; SOUZA DIAS; IAMAUTI; 

FISCHER, 2016). 

O gênero fúngico Colletotricum está entre os principais patógenos vegetais, 

podendo afetar uma ampla gama de hospedeiros (DEAN et al., 2012). A espécie C. 

gloeosporioides tem grande impacto econômico por afetar algumas espécies 

ornamentais e frutíferas. A principal doença causada por esse fungo é a antracnose, 

responsável por grande perda de frutos pós-colheita. Em frutos como o abacate, 

mamão, manga e maracujá, a infecção pode apresentar sintomas nas folhas, ramos 

e flores. Durante o desenvolvimento dos frutos, a infecção é assintomática e, no 

período de pós-colheita, os sintomas começam a aparecer como manchas circulares 

na casca que podem evoluir para lesões necróticas na polpa (AMORIM et al., 2016; 

FISCHER et al., 2017).  

Na videira, a doença antracnose é causada por outra espécie de fungo 

Elsinë. ampelina (FAN et al., 2017). O fungo ocorre frequentemente em tecidos 

novos, verdes e suculentos, causando manchas de cor pardo-escura, arredondadas 

e deprimidas no centro. Nas bagas, os sintomas são conhecidos como “olho de 

passarinho”, devido à característica de possuir uma mancha com centro acinzentado 

e bordas pardas-avermelhadas. No período entre safra, o fungo pode permanecer 

no solo em restos culturais e também é capaz de produzir estruturas de resistência 

chamadas de escleródios. A cultura da uva é afetada qualitativamente e 

quantitativamente, além de prejudicar futuras safras, devido a lesões na planta 

(AMORIM; SPÓSITO; KUNIYUKI, 2016) 
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Atualmente, uma gama de produtos agroquímicos é aplicada nas lavouras 

para combater os fitopatógenos, a fim de se diminuir os prejuízos e obter uma boa 

produtividade. Apesar de sua eficiência, tem se percebido que a utilização desses 

produtos tem causado problemas ambientais e para a saúde animal. Entre os 

problemas relacionados à aplicação de agroquímicos estão: a seleção de cepas 

resistentes, contaminação do solo, da água, dos alimentos, redução da fertilidade do 

solo e a perda da microbiota natural do ambiente. Assim, tem-se buscado 

alternativas à utilização de fungicidas que sejam mais sustentáveis. Entre as 

alternativas, destaca-se o controle biológico (NCAMA et al., 2019, O’BRIEN, 2019). 

A prática do controle biológico de pragas visa utilizar macrorganismos, 

microrganismos, mediadores químicos e substâncias naturais que afetam, de forma 

natural, a população dos organismos patogênicos (LECOMTE et al., 2016). Os 

fungos endofíticos têm sido estudados como agentes de biocontrole, principalmente 

devido as interação mutualísticas desenvolvidas com as plantas. Resultados têm 

evidenciado sua capacidade de controle de fungos e oomicetos fitopatogênicos 

Nesse sentido, diferentes mecanismos de ação podem ser explorados, como a 

indução da resistência na planta, competição por nutriente entre fungos, 

micoparasitismo e produção de compostos inibidores (KÖHL; KOLNAAR; 

RAVENSBERG, 2019).  

 Na indução da resistência, um determinado microrganismo ou seus 

metabólitos podem atuar como elicitores e ativar mecanismos de defesa da planta 

que podem impedir uma futura infecção por fungos patogênicos. Dentre essas 

respostas estão a atividade de enzimas, metabólitos de sinalização como as 

fitoalexinas, acúmulo de espécies reativas de oxigênio, deposição de calose e 

espessamento da parede celular (NAWROCKA; MALOLEPSZA, 2013). No estudo 

realizado por Nandhini et al. (2018) foi observado que os fungos endofíticos isolados 

do milheto Fusarium oxysporum, Trichoderma asperellum e Acremonium sp. 

apresentaram a capacidade de ativação de enzimas de defesa do milheto contra o 

patógeno oídio (Sclerospora graminicola) diminuindo, assim, a incidência da 

infecção.  

No processo de competição, o antagonista impede o crescimento do 

patógeno, devido à sua resistência e ao crescimento acelerado, sendo mais hábil em 



    30 
 

 

competir por nutrientes e espaço. Para que a infecção do patógeno seja impedida 

por este mecanismo, o endofítico deve estar em alta densidade populacional e 

adaptado às condições do hospedeiro. Fora do nicho da planta, a competição pode 

ser aplicada para diminuir a população do patógeno (KÖHL et al., 2019).  

Um fungo pode se desenvolver utilizando nutrientes provenientes de outro 

fungo, e a essa interação dá-se o nome de micoparasitismo (DAGUERRE et al., 

2014). Essa interação pode ocorrer de diferentes formas: o fungo parasita pode se 

fundir com o hospedeiro, formando conexões que permitem a passagem de 

nutrientes; o parasita obtém nutrientes por meio do haustório, penetrando pela 

parede celular, mas não pela membrana plasmática; e intracelularmente, quando o 

fungo penetra no hospedeiro (BLACKWELL; VEGA, 2018). Em micoparasitas, a 

produção de enzimas como β-1,3 glucanases, quitinases e proteases que são 

importantes para a infecção e degradação das estruturas dos hospedeiros é 

observada (DAGUERRE et al., 2014). No estudo realizado por Bailey et al. (2008)  

foi observado que os fungos endofíticos do gênero Trichoderma isolados de 

Theobroma cacao L. exibem atividade micoparasítica in vitro contra o fungo 

fitopatogênico Moniliophthora rorerie.  

Por fim, os fungos podem produzir metabólitos secundários que inibem o 

desenvolvimento de outros fungos, como alcaloides, esteroides, terpenóides, 

isocumarinas, cromones, compostos fenólicos e voláteis, ésteres fenólicos e 

enzimas (KUMAR; KAUSHIK, 2013). Estes metabólitos são capazes de promover o 

extravasamento do material intracelular, afetam a síntese de ergosterol, causam 

anormalidades nas células, inibem a germinação de esporos, entre outros 

(CHATTERJEE et al., 2020; WULANSARI et al., 2016; ZHONG et al., 2017).  

Muitos trabalhos têm sido realizados buscando revelar a atividade 

antifúngica de fungos endofíticos, sendo encontradas muitas linhagens com alto 

potencial. Em um estudo realizado por Yao et al (2017), 655 linhagens endofíticas 

foram isoladas de Sophora tonkinensis Gagnep., identificadas em 47 táxons e 

destes, 24 cepas foram capazes de inibir em mais de 50% o desenvolvimento in vitro 

de Alternaria panax (12 cepas), Colletotrichum gloeosporioides (22 

cepas) e Fusarium solani (15 cepas). Em outro estudo realizado por Noriler et al. 

(2018), uma linhagem de endofítico pertencente ao gênero Diaporthe isolada de 
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plantas medicinais do cerrado inibiu 90% do crescimento de Phyllosticta citricarpa e 

75% de Colletotrichum abscissum. A espécie Phoma eupatorii isolada de Larix 

decidua L. inibiu o desenvolvimento de Phytophthora infestans in vitro e in vivo (DE 

VRIES et al., 2018). 

Após a descoberta de fungos com capacidade de produção de metabólitos 

inibitórios, os pesquisadores buscam elucidar quais são as moléculas 

antimicrobianas. Silva-Hughes et al. (2015) reportaram que a atividade antifúngica 

de fungos associados a Opuntia humifusa Raf. é devido a ação de diferentes ácidos 

graxos, como o ácido palmítico, linoleico e oleico. Venkateswarulu et al. (2018) 

observaram que a atividade antifúngica do endofítico Cladosporium delicatulum 

resulta da ação da pumbagina, molécula que também exibe atividade antibacteriana. 

Na pesquisa de Tomsheck et al. (2010) foi observado que o fungo Hypoxylon sp. 

isolado de Persea indica (L.) K. Spreng. produz compostos voláteis, entre eles 1,8-

cineolo e 1-methyl-1,4-ciclohexadieno, com alta inibição no desenvolvimento de 16 

fitopatógenos. A substância hipericina que exibe atividade antimicrobiana, anti-

inflamatória, antioxidante e antidepressiva é encontrada em plantas do gênero 

Hypericum L.. Kusari et al. (2008) isolaram um fungo endofítico, Chaetomium 

globosum e detectaram a produção dessa molécula. Por meio do cultivo deste fungo 

é possível se obter hipericina, tornando sua produção industrial mais viável. 

Um dos gêneros fúngicos mais estudados para o biocontrole é o 

Trichoderma, por se desenvolver em diferentes nichos e não causar danos as 

plantas. Este fungo tem sido comercializado para esta finalidade e apresenta bons 

resultados contra importantes fitopatógenos como Sclerotinia sclerotiorum, 

Sclerotium rolfsii, Rhizoctonia solani, Fusarium oxysporum e Botrytis cinerea. Os 

fitopatógenos citados são importantes nas culturas do feijão e da soja (SHARMA; 

GOTHALWAL, 2017). Os fungos endofíticos se mostram com alto potencial como 

agentes de biocontrole e também possuem capacidade de produção de diversos 

metabólitos antimicrobianos. Apesar de diversos metabólitos e mecanismos de ação 

ter sido descoberto a partir de fungos endofíticos, muito ainda pode ser explorado, 

pois apenas uma pequena parcela de espécies já foi estudada (YU et al., 2010). 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS  

4.1 LOCAL E COLETA DAS AMOSTRAS 

As amostras foram coletadas de cinco árvores de A. angustifolia no distrito 

do Guará, Guarapuava – PR (25º22'2.917"S 51º17'25.138"W). A área é um 

fragmento de Floresta Ombrófila Mista que contém aproximadamente 300 ha. 

Segundo a classificação de Köppen-Geiger, a região está na zona de clima Cfb 

(mesotérmico, úmido ao longo de todo o ano e verão brando) (MAACK, 1981). 

No total, foram escolhidas cinco árvores de A. angustifolia de 

aproximadamente 10 metros de altura e que não apresentavam sintomas de 

doenças. De cada indivíduo, seis ramos (parte terminal mais jovem) foram colhidos 

com o auxílio de uma tesoura de poda e armazenados separadamente (para cada 

árvore) em sacos plásticos. Então, imediatamente após a coleta, o material foi 

levado ao laboratório para a realização do isolamento dos fungos endofíticos. 

4.2 ISOLAMENTO DE FUNGOS ENDOFÍTICOS 

Cinco diferentes metodologias de desinfecção superficial foram investigadas, 

a fim de definir a mais adequada para a remoção de todos os fungos epifíticos 

(Tabela 1). O parâmetro analisado foi o não desenvolvimento de microrganismos 

nas placas de controle negativo. 

Tabela 1 - Metodologias testadas para a desinfecção superficial dos ramos de Araucaria angustifolia 

 Composto e tempo de ação (minutos) 

Referência Álcool 
Hipoclorito de 

sódio 
Álcool 

SINGH et al., 2017 70% 2 min 4% 4 min 70% 2 min 

SUN et al., 2011 75% 1 min 3,25% 5 min 75% 0,5 min 

ZHAO et al., 2012 75% 1 min 5% 5 min - - 

GONZÁLEZ-MENÉNDEZ 
et al., 2018 

95% 0.5 min 0,62% 1 min 95% 0,5 min 

KHAN et al., 2016 - - 2,50% 30 min - - 

 

Para o isolamento dos fungos endofíticos, foi realizada uma etapa de 

desinfecção superficial para cada árvore. Inicialmente, cada um dos seis ramos de 

cada árvore foi cortado em um pedaço de 10 cm e foram removidas as acículas. Em 
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seguida os caules foram lavados em água e detergente neutro com auxílio de uma 

escova macia, enxaguados em água corrente e em água destilada. 

Então, os ramos foram levados a câmera de fluxo laminar e submetidos à 

metodologia descrita por Sun et al. (2011) (Tabela 1). Após as etapas de 

desinfecção superficial, os ramos foram enxaguados em água destilada estéril por 

três vezes e dispostos sobre papel toalha estéril para secagem. Para a realização do 

controle negativo, 100 µL da última água de enxague foram distribuídos em uma 

placa de Petri contendo meio ágar Sabouraud suplementado com cloranfenicol. De 

cada um dos ramos foram cortados três fragmentos de 0,5 cm, com o auxilio de 

pinça e bisturi (estes materiais foram esterilizados na chama do bico de Bunsen em 

todos os cortes realizados). Os fragmentos foram posteriormente dispostos 

equidistantes em uma placa de Petri com meio ágar Sabouraud suplementado com 

cloranfenicol, previamente autoclavado a 121 ºC por 15 min a 1 atm. As placas 

foram incubadas em estufa a 28 ºC (±2), no escuro. No total, 90 fragmentos de 

tecido vegetal foram incubados. 

 As placas incubadas foram analisadas diariamente. Os fungos que se 

desenvolviam a partir dos fragmentos de tecido vegetal foram coletados e dispostos 

em outras placas contendo meio Sabouraud até a obtenção de colônias puras. As 

linhagens obtidas foram agrupadas em morfotipos de acordo com as características 

macromorfológicas da frente e verso da colônia, tais como aspectos da borda 

(regulares, irregulares e radiadas), cor, textura (cotonosa, aveludada, pulverulenta, 

membranosa e coriácea) e produção de pigmentos. E então identificadas com a letra 

W e dois números, o primeiro vai de um a cinco e se refere a árvore que foi isolado, 

enquanto que o segundo se refere ao morfotipo das cepas. Os isolados obtidos 

foram armazenados a 4 ºC em tubos com meio Sabouraud inclinado e também 

armazenados em água pelo método de Castellani (1939). 

4.3 IDENTIFICAÇÃO MOLECULAR DOS FUNGOS ENDOFÍTICOS ISOLADOS 

4.3.1 Extração do DNA 

As cepas consideradas morfologicamente diferentes foram identificadas pelo 

método molecular. Cada linhagem foi cultivada em meio Czapeck suplementado 

com 1% de dextrose, cultivados por 5 dias a 28 ºC (± 2). Após o cultivo, o micélio 
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fúngico foi filtrado em bomba a vácuo, usando papel filtro estéril e lavado com água 

ultrapura estéril. Imediatamente após a filtração, o micélio foi macerado com 

almofariz e pistilo em nitrogênio líquido, até a obtenção de um pó bem fino. Para a 

extração do DNA foi empregado o método Cationic hexadecyl trimethyl ammonium 

bromide (CTAB), proposto por Doyle e Doyle (1987), com modificações. Em tubos 

contendo 50 ng de micélio macerado foi adicionado 500 µL do tampão de extração 

CTAB (CTAB 2% -20mM de EDTA, 0,1 M de Tris-HCl (pH 8,0), 1,4 M NaCl) e 

proteinase K (10 mg µL-¹). Após 30 minutos de incubação a 60 ºC, foi adicionado aos 

tubos 500 µL de clorofórmio:álcool isoamílico (24:1) e centrifugado a 12.000 

rotações por minuto (RPM). O sobrenadante foi transferido para um novo tubo e 

novamente foi adicionado 500 µL de clorofórmio:álcool isoamílico (24:1) e 

centrifugado a 12.000 RPM. O sobrenadante foi transferido para outro tubo, 

adicionado 10 µL de RNAse e incubado por 30 min a 37 ºC. Então foi adicionado 0,6 

V de isopropanol e centrifugado a 4.000 g. O Sobrenadante foi descartado e 

adicionado etanol 70%, posteriormente o material foi centrifugado a 12.000 g, e 

então descartado o sobrenadante e deixado secar. Após o DNA foi suspendido em 

água ultrapura e armazenado a -20 ºC. O DNA extraído foi quantificado por 

eletroforese em gel de agarose a uma concentração de 0,9%, corado por Brometo 

de etídio e visualizado em fotodocumentador sob luz ultravioleta. Foi utilizado como 

padrão o DNA do fago λ, com concentração de 100 ng uL-1. 

4.3.2 Amplificação da região ITS por PCR e sequenciamento 

Após a extração do DNA, a amplificação da região ribossomal ITS1,5.8S-

ITS2 de cada espécime foi realizada pela reação da cadeia da polimerase (PCR), 

utilizando-se os primers ITS4 (5’ TCCTCCGCTTATTGATATGC 3’) e ITS5 (5’ 

GGAAGTAAAAGTCGTAACAAGG 3’). Para cada reação foi utilizado 20 ng de DNA 

genômico, 1X de tampão de PCR, com 1,0 mM de MgCl2, 10 μM de cada primer 

(forward e reverse), 0,25 mM de cada DNTP, 1 U de Taq DNA polimerase e água 

ultrapura para completar um volume final de 10 μL. Os ciclos de amplificação 

ocorreram da seguinte forma: desnaturação inicial a 94 ºC por 2 min, seguido de 30 

ciclos de 95 ºC por 30 s, 50 ºC por 1 min e 72 ºC por 1 min, finalizando a extensão 

final a 72 ºC por 7 min. Para comprovar a amplificação das regiões a serem 

sequenciadas, os produtos da PCR foram resolvidos por eletroforese em gel de 
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agarose (1,8%), corados com Brometo de etídio e visualizados em 

fotodocumentador sob luz ultravioleta (UV). O marcador DNA Ladder 100 pb foi 

utilizado como padrão de peso molecular. 

Após a confirmação da amplificação, uma nova amplificação por PCR foi 

realizada como descrito anteriormente. Os produtos foram novamente resolvidos por 

eletroforese em gel de agarose. Confirmada a amplificação, os produtos foram 

purificados por meio da precipitação do DNA por etanol descrito por New England 

Biolabs (2017), com modificações. Os produtos de PCR purificados foram 

quantificados por eletroforese em gel de agarose utilizando como base os 

marcadores DNA fago λ 100 ng/uL e DNA Ladder 100 pb. A concentração de DNA 

obtida foi avaliada, sendo preparado para cada isolado fúngico uma solução 

contendo 50 ng de DNA e 4,5 mol do primer forward. As amostras foram secas a 60 

ºC. O sequenciamento foi realizado pela empresa ACTGene Análises Moleculares 

LTDA, empregando-se o método de terminação de cadeia utilizando o aparelho 

ABIPrism 3500 Genectic Analyzer (Applied Biosystems). 

4.3.3 Identificação dos espécimes 

A ferramenta BLAST – Basic Local Alignment Search Tool (ALTSCHUL et 

al., 1997) do NCBI (National Center for Biotechnology Information - 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov), foi utilizada para verificar homologias das sequências 

obtidas com as sequências depositadas no GenBank. A identificação a nível de 

espécie foi realizada quando as sequências obtidas apresentaram, em relação a 

sequência homóloga de referência, cobertura superior a 80% e semelhança superior 

a 97%. Além dessa análise, como existem classificações errôneas no banco de 

dados, quando as sequências obtidas apresentavam homologias com mais de 10 

diferentes espécies, a classificação realizada foi apenas a nível de gênero (RAJA et 

al., 2017). 

4.4 FILOGENIA 

4.4.1 Edição e alinhamento das sequencias 

Depois de obtidas os pares de sequencias para cada locus, estas foram 

alinhadas para obtenção de uma única sequencia. Este alinhamento foi realizado 
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com auxílio do software BioEdit 7.0.5 (HALL, 2005). A ferramenta BLAST (Basic 

Local Alignment Search Tool) (ALTSCHUL et al., 1997), disponível no National 

Center for Biotechnology Information (http://www.ncbi.nlm.nih.gov), foi utilizada para 

verificar homologias das sequências obtidas com sequências depositadas no 

Genbank. 

4.4.2 Análise estatística  

O alinhamento múltiplo das sequências foi realizado com auxílio do software 

Geneious v. 11.1.5, utilizando a ferramenta Clustal-X (THOMPSON et al., 1997). 

Para as análises estatísticas foram utilizadas as 37 sequências obtidas e mais 25 

sequências obtidas do banco de dados. Neurospora crassa_AY681193 foi utilizada  

como grupo externo.  

Baseado no Critério de Informação de Akaike (AKAIKE, 1974; POSADA; 

BUCKLEY, 2004) conjuntos de dados individuais e combinados foram avaliados 

para o modelo de evolução molecular apropriado usando o software ModelTest v. 

3.7 (POSADA; CRANDALL, 1998).  

As árvores foram obtidas pelo método da Máxima Parcimônia (MP) e 

Inferência Bayesiana. Para a análise de Máxima Parcimônia (MP) por pesquisa 

heurística, foi utilizado o software PAUP 4.0 (SWOFFORD, 2002), com 10.000 

replicações. A análise por Inferência Bayesiana foi realizada utilizando o software 

MrBayes v.3.1.2 (RONQUIST; HUELSENBECK, 2003). Quatro simulações do 

modelo MCMC (Markov Chain Monte Carlo) foram realizadas simultaneamente, e 

amostradas a cada 100 gerações por 10.000.000 de gerações até que o desvio 

médio das frequências obtidas estivesse abaixo de 0,01. As primeiras 25% das 

árvores amostradas foram descartados conforme determinado pelo software Tracer 

v.1.6.0 (RAMBAUT; DRUMMOND; SUCHARD, 2013). Uma árvore bayesiana com 

valores de Bootstrap (BP) e Probabilidade Posterior (PP) foi construída a partir das 

árvores remanescentes. 
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4.5 ATIVIDADE ANTIMICROBIANA 

4.5.1 Fitopatógenos 

O efeito antagônico dos fungos endofíticos foi investigado frente aos 

fitopatógenos Colletotrichum gloeosporioides, Elsinoë ampelina e Phytophtora 

infestans, cedidos pelo Laboratório de Fitopatologia da Universidade Estadual do 

Centro-Oeste.  

4.5.2 Teste de cultivo pareado 

O teste de efeito antagônico por cultivo pareado ou dupla cultura (DENNIS; 

WEBSTER, 1971) foi realizado utilizando-se discos de 5 mm de diâmetro de 

colônias previamente cultivadas em meio Sabouraud por 10 dias a 25 ⁰C no escuro. 

Discos de fungos endofíticos que foram anteriormente identificados pelo método 

molecular e dos fungos patogênicos foram dispostos em lados opostos em placas de 

Petri contendo o meio Sabouraud e cultivados no escuro a 25 ºC por 10 dias para E. 

ampelina e C. gloeosporioides e por cinco dias para  P. infestans (Figura 1 - A). Os 

experimentos foram avaliados com dias diferentes devido ao rápido crescimento de 

P. infestans. A avaliação do efeito antagônico foi realizada por meio da comparação 

entre o diâmetro da colônia do patógeno e o crescimento do controle (sem a 

presença do antagonista), pela seguinte fórmula: 

Taxa de inibição: 
R1 R2

R1
   100 

Onde R1 é o diâmetro da colônia controle, e R2 é o diâmetro da colônia com a 

presença do antagonista (FOKKEMA, 1973). O ensaio foi conduzido em triplicata. 

Os resultados foram analisados pela estatística multivariada de soma de escores no 

programa SPSS Statistics versão 22.0 (IBM, 2013). 

4.5.3 Atividade de metabólitos voláteis 

As quatro linhagens de fungos endofíticos que apresentaram os maiores 

resultados no experimento de cultivo pareado foram utilizados para a realização da 

atividade de compostos orgânicos voláteis (COVs). A atividade antimicrobiana de 

metabólitos voláteis foi avaliada segundo o método de Dennis e Webster (1971). 

Placas de Petri contendo meio Sabouraud foram inoculadas com discos de 0,5 cm 
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de diâmetro contendo os fitopatógenos e as linhagens selecionadas no teste de 

cultivo pareado, individualmente. As tampas foram posteriormente removidas e os 

fundos das placas contendo o patógeno foram dispostos por cima das placas 

contendo os antagonistas. As placas foram seladas com plástico filme para impedir a 

perda dos compostos voláteis e incubadas a 25 ºC no escuro durante cinco dias 

para P. infestans e 10 dias para C. gloeosporioides e E. ampelina (Figura 1-B). O 

ensaio foi conduzido em triplicata. A avaliação do efeito antagônico foi realizada por 

meio da taxa de inibição pela formula descrita no item 4.5.2. Os resultados foram 

analisados primeiramente por normalidade e homogeneidade, sendo posteriormente 

realizada a análise de variância (ANOVA) e o teste de Tukey à 5% de probabilidade 

no programa SPSS Statistics versão 22.0 (IBM, 2013). 

 

 

Figura 1 - Métodos utilizados para a avaliação da atividade antimicrobiana. A: cultivo pareado, B: 
atividade de metabólitos orgânicos voláteis. 

5 RESULTADOS 

5.1 ISOLAMENTO DE FUNGOS ENDOFÍTICOS  

Em todos os 90 fragmentos de A. angustifolia amostrados, houve o 

desenvolvimento de fungos, sendo detectado, na grande maioria dos casos, o 

desenvolvimento de apenas uma linhagem por amostra. No total, 102 isolados de 

fungos filamentosos foram obtidos. O crescimento de colônias leveduriformes não foi 

constatado. Ao final do agrupamento, 61 linhagens morfologicamente distintas foram 

detectadas, dentro das quais uma linhagem de cada morfotipo foi selecionada para 

sequenciamento da região ITS do gene do rDNA.  

Fonte: A autora. 
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5.2 IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISES FILOGENÉTICAS 

Dos 61 morfotipos que foram submetidos à extração do DNA e amplificação 

da sequência ITS 24 não tiveram seu DNA amplificado ou não apresentaram 

sequências de qualidade. Sendo assim, as análises posteriores foram realizadas 

com as 37 linhagens que foram identificadas molecularmente. 
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Tabela 2 - Classificação biológica dos fungos endofíticos associados à Araucaria angustifolia, espécie provável  e valores de similaridade genética obtidos entre sequências 
depositadas no GenBank. 

Classificação dos fungos endofíticos Referências obtidas no GenBank 

ID Classe Ordem Família Espécie proposta Cobertura Similaridade Espécie Acesso 

W12 Eurotiomycetes Eurotiales Aspergillaceae Aspergillus fumigatus 90% 99.44% Aspergillus fumigatus MF476024.1 

W23  
  

Aspergillus fumigatus 97% 99.32% Aspergillus fumigatus KP131565.1 

W44  
  

Aspergillus flavus 82% 99.79% Aspergillus flavus MH864264.1 

W16   Dothideomycetes Pleosporales Sporormiaceae Preussia mínima 90% 98.35% Preussia minima MH859242.1 

W37 
 

Botryosphaeriales Botryosphaeriaceae Neofusiococcum sp. 65% 99.47% Neofusicoccum parvum KU997539.1 

W56 
   

Phyllosticta capitalensis 90% 100.00% Phyllosticta capitalensis JX436789.1 

W411 
   

Phyllosticta capitalensis 90% 99.48% Phyllosticta capitalensis JX436789.1 

W43       Phyllosticta capitalensis 87% 98.92% Phyllosticta capitalensis JX436789.1 

W19 Sordariomycetes Coniochaetales Coniochaetaceae Coniochaeta velutina 96% 98.92% Coniochaeta velutina MH859264.1 

W26 
 

Hypocreales Hypocreaceae Trichoderma koningiopsis 98% 99.32% Trichoderma koningiopsis MK396898.1 

W42 
  

Nectriaceae Fusarium sp. 88% 96.58% Fusarium lateritium MH861014.1 

W48 
 

Glomerellales Glomerellaceae Colletotrichum sp. 93% 99.09% Colletotrichum bnoninense MH930407.1 

W57  Muyocopronales Muyocopronaceae Mycoleptodiscus sp. * 63% 94.24% Mycoleptodiscus indicus KR093950.1 

W18  
  

Muyocopron sp. * 80% 95.91% Muyocopron dipterocarpi MT137785.1 

W32  Diaporthales Diaporthaceae Diaporthe sp. 93% 99.45% Diaporthe phaseolorum  GQ149764.1 

W312 
   

Diaporthe sp. 95% 99.09% Diaporthe phaseolorum  GQ149764.1 

W45 
   

Diaporthe serafinie 85% 99.39% Diaporthe serafinie KJ197273.1 

W41 
   

Diaporthe sp. 77% 94.65% Diaporthe lusitanicae MH863280.1 

W28 
 

Amphisphaeriales Pestalotiopsidaceae Neopestalotiopsis sp. * 97% 99.25% Neopestalotiopsis australis KY398730.1 

W13 
   

Pestalotiopsis sp. * 96% 99.43% Pestalotiopsis protearum JN712498.1 

W24 
   

Pestalotiopsis sp. * 98% 98.89% Pestalotiopsis versicolor JN861774.2 

W211 
   

Neopestalotiopsis sp. * 71% 99.48% Neopestalotiopsis australis KY398730.1 

W27 
 

Xylariales Hypoxylaceae Annulohypoxylon stygium 90% 99.38% Annulohypoxylon stygium EU272517.1 

W11  
  

Hypoxylon sp. 92% 99.31% Hypoxylon investans KU604568.1 
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* Fungos que apresentam mudanças recentes na classificação 

 

 

  

 

W311  
  

Hypoxylon sp. 92% 99.48% Hypoxylon investiens KU604568.1 

W315  
  

Hypoxylon sp. 91% 93.78% Hypoxylon investiens MH865186.1 

W213 
  

Xylariaceae Xylaria sp. 95% 99.09% Xylaria enteroleuca MH864898.1 

W114 
   

Xylaria sp. 99% 97.90% Xylaria berteri MF185328.2 

W218 
  

  Xylaria sp. 95% 98.36% Xylaria enteroleuca MH864898.1 

W313 
   

Xylaria berteri 86% 98.15% Xylaria berteri MF185328.2 

W214 
   

Xylaria sp. 89% 95.68% Xylaria xylarioides KP218909.1 

W310 
   

Xylaria sp. 82% 98.72% Xylaria berteri MF185328.2 

W47 
   

Xylaria sp. 84% 98.74% Xylaria enteroleuca MH864898.1 

W15 
  

Hypoxylaceae Hypoxylon sp. * 96% 95.40% Hypoxylon sp. MH865184.1 

W39 
  

Xylariaceae Xylaria berteri 87% 98.02% Xylaria berteri GU324749.1 

W111 
   

Xylaria sp. 99% 98.24% Xylaria berteri MF185328.2 

W410 
 

Sordariales Lasiosphaeriaceae Fimetariella rabenhorstii 90% 98.83% Fimetariella rabenhorstii KU516462.1 
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As sequências dos táxons analisados foram identificados a nível de gênero e 

algumas a nível de espécie. Foram observados 17 gêneros, sendo estes: 

Annulohypoxylon, Aspergillus, Colletotrichum, Coniochaeta, Diaphorte, Fimetariella, 

Fusarium, Hypoxylon, Mycoleptodiscus, Muyocopron, Neofusicoccum, 

Neopestalotiopsis, Pestalotiopsis, Phyllosticta, Preussia, Trichoderma e Xylaria. 

Todos os gêneros são pertencentes ao filo Ascomycota, às classes Eurotiomycetes, 

Dothideomycetes e Sordariomycetes, divididos em 11 ordens e 13 famílias (Tabela 

2). Os resultados das análises das sequências geradas demonstram que a região 

ITS, preconizada como código de barras de DNA (DNA barcode) para fungos, não 

foi eficaz em discriminar muitas das linhagens em estudo a nível de espécie. 

Na Figura 2, pode-se observar a diversidade da morfologia da colônia (verso 

e anverso) dos fungos endofíticos que foram identificados. As colônias apresentaram 

diferentes colorações, como as cores verde de Aspergillus flavus (W12), cinza de 

Neofusiococcum sp. (W37) e branca de Trichoderma koningiopsis (W26). Também 

pôde ser observada a produção de pigmentos, como nas colônias de Hypoxylon e a 

presença de vincos como em Phyllosticta capitalensis e Preussia mínima (W16). As 

colorações predominantes das colônias foram branca e creme e o micélio do tipo 

algodonoso, como por exemplo, nas colônias de Xylaria sp.  

Pela análise da árvore filogenética (Figura 3), constata-se a presença de três 

grandes clados, que correspondem às três classes encontradas (Sordariomycete, 

Eurotiomycetes e Dothideomycetes). A maioria dos fungos isolados pertence a 

classe Sordariomycetes (40%) e ao gênero Xylaria (14%). Por outro lado, 

Eurotiomycetes pode ser reconhecida como a classe minoritária dentro da 

comunidade, apresentando linhagens pertencentes a um único gênero, incluindo as 

espécies Aspergillus flavus e A. fumigatus. Já a classe Dothideomycetes apresentou 

representantes de duas ordens, três famílias e três gêneros.  
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Figura 2- Macromorfologia (verso (direita) e anverso (esquerda)) das colônias de fungos endofíticos 
isolados de Araucaria angustifolia cultivados em ágar Sabouraud por 14 dias, a 25 ºC. 
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Figura 3 - Árvore de consenso bayesiano para fungos endofíticos de Araucaria angustifolia com base 
em dados moleculares (ITS). O número ao longo dos ramos indica suporte (bootstrap de 
máxima parcimônia [MP] / máximo verossimilhança [ML]/ probabilidade posterior.  
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5.3 ATIVIDADE ANTIMICROBIANA 

5.3.1 Teste de cultivo pareado 

Os resultados do teste de cultivo pareado revelam que os fungos endofíticos 

isolados da araucária, de um modo geral, são capazes de inibir o crescimento 

micelial dos fungos fitopatogênicos investigados, especialmente o C. gloeosporioides 

e a E. ampelina (tabela 3).  

Em relação ao teste de antagonismo, maiores taxas de inibição foram 

observadas contra o fitopatógeno C. gloeosporioides. Por meio da análise da Tabela 

3, verifica-se que 10 isolados foram capazes de inibir mais de 40% do 

desenvolvimento deste patógeno. Já em relação a E. ampelina, apenas duas 

espécies fúngicas foram capazes de inibir seu crescimento nessas mesmas 

proporções.  Ao serem confrontados com P. infestans, menores taxas de inibição 

foram observadas, sendo que 38% dos endofíticos não exibiram a capacidade de 

inibir o crescimento desse patógeno. Utilizando a estatística de soma de escores, os 

quatro melhores antagonistas em ordem decrescente foram: Aspergillus flavus 

(W44), Trichoderma koningiopsis (W26), A. fumigatus (W12) e Pestalotiopsis sp. 2 

(W24). 

Exemplos da interação estabelecida entre fungos endofíticos e fitopatógenos 

podem ser observados na Figura 4. Não foi observada a formação de um halo de 

inibição de crescimento, supondo-se que a inibição tenha ocorrido por competição 

por nutrientes e espaço. Adicionalmente, pode ser percebida a capacidade dos 

antagonistas se desenvolverem sobre os patógenos (micoparasitismo). O gênero 

Hypoxylon, por exemplo, teve a capacidade de parasitar todos os fitopatógenos 

testados. Porém, essa característica não foi constatada em relação a todos os 

antagonistas, como Neofusicoccum sp. e Colletotrichum sp., os quais parasitaram 

apenas E. ampelina. O patógeno P. infestans, apesar de não ter seu crescimento 

inibido como os outros fitopatógenos avaliados, foi parasitado por mais da metade 

dos fungos testados.  
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Tabela 3 - Antagonismo in vitro de fungos endofíticos isolados de Araucaria angustifolia contra 
Colletotrichum gloeosporioides, Elsinoë ampelina e Phytophthora infestans, utilizando o 
método de cultivo pareado. 

 
Espécie 

Inibição (%) 
Soma de 
escores C. gloeosporioides E. ampelina P. infestans 

W12 Aspergillus fumigatus 50,00 ± 1,16   38,50 ± 5,42 * 29,68 ± 10,24 * 2,237 
W23 Aspergillus fumigatus 31,01 ± 1,34   23,36 ± 5,84   0,00 ± 0,00 * 1,075 
W44 Aspergillus flavus 44,19 ± 6,15 * 32,71 ± 2,80   0,00 ± 0,00 * 4,765 
W16 Preussia minima 7,75 ± 3,55   14,61 ± 1,11   0,00 ± 0,00   -0,965 
W37 Neofusicoccum sp. 33,33 ± 5,85   38,32 ± 2,80 * 15,05 ± 1,08   -0,840 
W56  Phyllosticta capitalensis 41,86 ± 0,00   15,89 ± 0,00   2,96 ± 0,46   -1,114 
W411  Phyllosticta capitalensis 0,00 ± 0,00   0,00 ± 0,00   0,00 ± 0,00   -0,642 
W43  Phyllosticta capitalensis 24,81 ± 1,34   20,09 ± 4,21   0,00 ± 0,00   -1,918 
W19 Coniochaeta velutina 15,50 ± 6,71 * 16,82 ± 5,84   0,00 ± 0,00 * -0,630 
W26 Trichoderma koningiopsis 43,41 ± 3,55   28,97 ± 1,62   11,11 ± 2,48 * 2,657 
W42  Fusarium sp. 24,02 ± 5,84   13,61 ± 2,95   0,00 ± 0,00   -1,187 
W48 Colletotrichum sp. 0,00 ± 0,00   17,76 ± 2,15 * 0,00 ± 0,00   0,119 
W57 Mycoleptodiscus sp. 27,13 ± 4,84   10,28 ± 2,80   6,09 ± 2,48   -2,075 
W18 Muyocopron sp. 0,00 ± 0,00   1,43 ± 0,43   0,00 ± 0,00   -1,985 
W32 Diaporthe sp. 1 31,78 ± 2,69   22,43 ± 1,62   5,74 ± 3,45 * 0,687 
W312 Diaporthe sp. 2 20,93 ± 6,98 * 10,75 ± 1,74 * 10,75 ± 1,08 * -0,615 
W45 Diaporthe serafinie 31,01 ± 3,55   7,21 ± 1,23   0,00 ± 0,00   0,628 
W41 Diaporthe sp. 3 24,81 ± 1,34   17,29 ± 1,40   0,00 ± 0,00   1,064 
W28 Neopestalotiopsis sp.1  45,74 ± 5,37   47,66 ± 3,24   27,60 ± 3,29   1,489 
W13 Pestalotiopsis sp.1 36,43 ± 1,34   29,91 ± 7,42 * 13,98 ± 0,00 * 1,018 
W24 Pestalotiopsis sp.2 15,50 ± 2,69   20,09 ± 1,40   0,00 ± 0,00 * 1,435 
W211 Neopestalotiopsis sp.2 42,64 ± 5,85   26,17 ± 4,28 * 19,71 ± 5,41 * 0,949 
W27 Annulohypoxylon stygium 41,09 ± 3,55 * 32,71 ± 2,80 * 19,71 ± 2,48 * 0,256 
W11 Hypoxylon sp.1 40,31 ± 1,34 * 22,43 ± 1,62 * 11,83 ± 2,15 * 0,602 
W311 Hypoxylon sp.2 34,11 ± 7,48 * 4,67 ± 2,80 * 0,00 ± 0,00 * 0,042 
W315 Hypoxylon sp.3 0,00 ± 0,00 * 15,89 ± 0,00 * 0,00 ± 0,00 * -0,386 
W213 Xylaria sp.1 11,63 ± 3,29   0,00 ± 0,00   0,00 ± 0,00 * -0,366 
W114 Xylaria sp.2 30,23 ± 0,00   14,77 ± 7,03   0,00 ± 0,00   -0,425 
W218 Xylaria sp.3 100,00 ± 0,00 * 34,58 ± 6,47 * 100,00 ± 0,00 * -0,190 
W313 Xylaria berteri 36,43 ± 5,85   17,76 ± 5,84 * 7,53 ± 2,15   -1,730 
W214 Xylaria sp.4 6,20 ± 1,34 * 0,00 ± 0,00 * 0,00 ± 0,00 * -0,615 
W310 Xylaria sp.5 41,09 ± 4,84   21,55 ± 1,00   14,70 ± 1,24   -0,964 
W47 Xylaria sp.6 6,63 ± 0,35   16,82 ± 1,62   0,00 ± 0,00 * -0,920 
W15 Hypoxylon sp.4 36,43 ± 5,85 * 23,36 ± 1,62   0,00 ± 0,00 * 0,309 
W39 Xylaria berteri 28,68 ± 2,69   28,97 ± 5,84   22,58 ± 5,69 * -0,855 
W111 Xylaria sp.7 10,08 ± 3,55   1,43 ± 0,43   0,00 ± 0,00   0,171 
W410  Fimetariella rabenhorstii 10,85 ± 3,55   10,96 ± 2,65   0,00 ± 0,00   -1,081 

*Observado micoparasitismo 
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Figura 4 – Interações de micoparasitismo (A) e competição (B) observadas entre os fungos 
endofíticos isolados de Araucaria angustifolia contra os fitopatógenos Colletotrichum 
gloeosporioides (1), Elsinoë ampelina (2) e Phytophtora infestans (3). 

5.3.2 Atividade de metabólitos voláteis 

O teste da atividade de metabólitos voláteis foi conduzido empregando-se as 

quatro linhagens fúngicas que apresentaram os resultados mais promissores no 

teste de cultivo pareado. Os metabólitos voláteis produzidos pelas linhagens de A. 

flavus, A fumigatus, T. koningiopsis e Pestalotiopsis sp. tiveram alta capacidade 

inibitória frente aos fitopatógenos C. gloeosporioides, E. ampelina e P. infestans 

(Tabela 4). Pela análise estatística, todos os antagonistas inibiram o crescimento 

micelial dos patógenos testados de forma semelhante. Ainda, ao analisar a 

morfologia das colônias submetidas aos voláteis (Figura 5), diferenças na textura e 

formato em relação ao controle podem ser constatadas. Por exemplo, a colônia de 

P. infestans exposta ao efeito de voláteis de T. koningiopsis apresentou um 

crescimento muito discreto (Tabela 4 – 3D), devendo essas características também 

serem consideradas. 
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Tabela 4 - Antagonismo por compostos voláteis produzidos pelos fungos endofíticos isolados de 
Araucaria angustifolia: Aspergillus flavus, Aspergillus fumigatus, Pestalotiopsis sp2 e 
Trichoderma koningiopsis e na inibição do crescimento micelial de Colletotrichum 
gloeosporioides, Elsinoë ampelina e Phythophtora infestans. 

Endofítico Inibição do crescimento micelial (%) 

ID Espécie C. gloeosporioides E. ampelina P. infestans 

W44 A. flavus 60,22 ± 6,31 43,79 ± 3,63 45,98 ± 7,63 

W12 A. fumigatus 59,38 ± 1,28 47,24 ± 5,47 36,18 ± 10,98 

W24 Pestalotiopsis sp.2 52,66 ± 6,42 43,45 ± 3,63 46,73 ± 5,02 

W26 T. koningiopsis 61,34 ± 4,45 52,76 ± 6,24 56,03 ± 7,85 

 
CV (%) 8,66 10,42 17,62 

  Média 58,40 46,81 46,23 

 

 

Figura 5 - Efeito antagônico de compostos voláteis produzidos por fungos endofíticos na inibição do 
crescimento micelial de Colletotrichum gloeosporioides (1), Elsinoë ampelina (2) e 
Phytophthora infestans (3). A: controle, B: Aspergillus flavus, C: Aspergillus fumigatus, D: 
Pestalotiopsis sp.2 e E: Trichoderma koningiopsis. 

 

 

. 
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6 DISCUSSÃO  

6.1  CARACTERIZAÇÃO DA COMUNIDADE DE FUNGOS ENDOFÍTICOS 

ASSOCIADOS À A. angustifolia E SEU POSICIONAMENTO FILOGENÉTICO 

A partir de amostras de fragmentos de A. angustifolia provenientes de um 

remanescente de FOM foi possível obter grande número de fungos endofíticos. A 

FOM vem sofrendo um processo de fragmentação contínuo, que se mostra 

preocupante para a manutenção da biodiversidade, visto que acarreta na perda de 

muitas espécies endêmicas descritas e de espécies até então desconhecidas 

(HADDAD et al., 2015). Esta ameaça também é extensível aos microrganismos 

(DAHLBERG et al., 2010), ressaltando a importância da condução de estudos sobre 

a diversidade e a distribuição de fungos em áreas ameaçadas, como a FOM. 

Este trabalho realizou, pela primeira vez, a caracterização da comunidade de 

fungos endofíticos cultiváveis associados a indivíduos de A. angustifolia da região 

Sul do Brasil. As imagens apresentadas na Figura 3 permitem verificar a diversidade 

de morfotipos obtidos, como os pertencentes aos gêneros Diaporthe e Xylaria. Em 

comparação com estudos conduzidos com outras gimnospermas e em 

angiospermas, o número de espécies descrito no presente trabalho é bastante 

significativo, levando-se em consideração o esforço amostral de 90 fragmentos, 

provenientes de cinco indivíduos (CORREIA et al., 2018; FERREIRA et al., 2020; 

HORMAZABAL; PIONTELLI, 2009; WANG et al., 2019). Esses números seriam 

ainda mais expressivos se considerássemos o fato de que 43% dos espécimes 

obtidos não puderam ser molecularmente identificados pelo uso do marcador ITS. 

Desta forma, a condução de novos estudos se faz necessária, com foco na 

utilização de outra região genômica, como DNA barcode secundário, capaz de 

promover a discriminação dessas linhagens ao nível de espécie. Para tal, outros 

marcadores moleculares podem ser empregados, como genes das subunidades da 

RNA polimerase (RPB1 e RPB2), β-tubulina (tub2/BenA) e calmodulina (CaM) 

(RAJA et al., 2017). Por outro lado, uma vez que a região neotropical é detentora da 

maior riqueza de espécies no mundo e que grande parte sua biodiversidade ainda é 

desconhecida (ANTONELLI; SANMARTÍN, 2011), esses isolados podem representar 

espécies até então não descritas. Adicionalmente, a quantidade de espécies 

fúngicas endofíticas associadas à A. angustifolia pode estar subestimada, visto que 
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o isolamento destes microrganismos depende de sua habilidade em crescer fora do 

tecido vegetal, em meios de cultura convencionais (LIU et al., 2007). 

As espécies de endofíticos isoladas no presente trabalho foram posicionadas 

em 11 ordens distintas, sendo sete destas pertencentes a classe Sordariomycetes, 

com destaque para ordem Xylariales e gênero Xylaria, os quais compreenderam o 

maior número de espécies. O gênero Xylaria é um dos mais diversos dentro da 

família Xylariaceae, com cerca de 600 espécies descritas (ROGERS, 2000). As 

espécies de Xylaria são exemplos típicos de endofíticos isolados de fragmentos de 

plantas aparentemente saudáveis, sendo predominantes nestes estudos de 

diversidade (VAZ et al., 2014). No Brasil, esses endófitos também foram relatados 

como abundantes em outras plantas, tais como Eucalyptus microcorys, Vochysia 

divergens e Stryphnodendron adstringens (LACERDA; GUSMÃO; RODRIGUES, 

2018; NORILER et al., 2018). Segundo Okane et al. (2012), fungos do gênero 

Xylaria são generalistas, tendo a capacidade de colonizar uma ampla variedade de 

plantas. 

Fungos do gênero Diaporthe e Pestalotiopsis também foram abundantes e 

ambos já foram relatados como fungos endofíticos em outros trabalhos (BANHOS at 

al., 2014; NORILER et al., 2018), porém estes fungos, juntamente com 

Neofusicoccum, Fusarium, Phyllosticta  e Colletotrichum, são considerados 

patógenos de plantas como, soja, girassol, pimenteira, feijão e café (BATISTA et al., 

2019; LAZAROTTO et al., 2014; NGUYEN et al., 2009; SHETTY et al., 2011; 

UDAYANGA et al., 2015;). Destes, os gêneros Fusarium e Neofusicoccum já foram 

relatados como patógeno de araucária (AUER; GRIGOLETTI JUNIOR, 1997; 

DALMAS et al., 2013). A relação endofítica depende do equilíbrio de antagonismos 

entre o fungo e seu hospedeiro. Ao longo da infecção, interações de mutualismo, 

comensalismo e parasitismo podem ser estabelecidas e, devido a isso, fungos 

considerados fitopatogênicos, como Fusarium e Colletotrichum, já foram isolados 

como endofíticos, conferindo benefícios às plantas hospedeiras (HUANG et al., 

2020; NANDHINI et al., 2018). Além da mudança de hábito que ocorre devido ao 

antagonismo equilibrado, alterações genéticas que resultaram na conversão de 

parasita para não parasita já foram observadas. Freeman e Rodriguez (1993) 

analisaram duas cepas de Colletotrichum magna; uma virulenta, causadora de 
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antracnose em cucurbitáceas e outra endofítica. Os autores concluíram que a 

mudança de hábito de virulento para não virulento estava relacionada a apenas uma 

mutação pontual. No trabalho realizado por Hacquard et al. (2016), o genoma das 

espécies C. tofieldiae (fitopatogênica) e da espécie relacionada C. incanum 

(endofítica) foram analisados. No respectivo estudo, foi observada a ocorrência de 

assinaturas genômicas, as quais indicam uma transição evolutiva de hábitos de vida, 

como proteínas efetoras segregadas, proteínas relacionadas ao metabolismo 

secundário, famílias expandidas de ligação a quitina e supressão de genes 

relacionados a patogenicidade em plantas.  

Muitas dos gêneros aqui descritos já foram previamente reportados como 

endofíticos de outras plantas, inclusive plantas nativas do Brasil. Os gêneros 

Aspergillus, Diaporthe, Fusarium, Trichoderma e Pestalotiopsis também foram 

descritos em espécies de Pinus encontradas na China. De forma semelhante, 10 

gêneros descritos na presente investigação, como Xylaria, Diaporthe e 

Pestalotiopsis  também estavam associados às espécies de angiospermas Vochysia 

divergens Pohl. e Stryphnodendron adstringens (Mart.) Coville, presentes nos 

biomas brasileiros Pantanal e Cerrado, respectivamente (NORILER et al., 2018). 

Enquanto que seis gêneros associados à A. angustifolia também estavam 

associados à Myrcia guianensis (Aubl.) DC. encontrada na Amazônia (BANHOS et 

al., 2014).  A espécie Aspergillus fumigatus foi previamente isolado da espécie 

amazônica Copaifera multijuga Hayne (CARVALHO, 2010) e a partir das folhas de 

Erythrophleum fordii Oliver, uma espécie de legume da família Fabaceae (SHI et al., 

2015). A espécie Colletotrichum sp. é bem reconhecido como um endofítico de uma 

ampla varidade de plantas distribuídas no mundo todo, incluindo membros das 

famílias Amaryllidaceae, Orchidaceae, Proteaceae e Solanaceae (WEIR; 

JOHNSTON; DAMM et al., 2012). A espécie Fimetariella rabenhorstii, até o presente 

momento apresenta um único registro no Brasil, sendo descrito como endofítico de 

S. adstringens (CARVALHO et al., 2012). Essas informações destacam que os 

gêneros de fungos endofíticos encontrados no presente trabalho apresentam a 

capacidade de se desenvolver em uma ampla diversidade de hospedeiros. 

No estudo realizado por Moreira (2013), a diversidade de fungos endofíticos 

associados a 30 indivíduos de A. angustifolia encontrados na Serra da Mantiqueira, 
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Sul do estado de Minas Gerais foi investigada, reportando-se a ocorrência de 140 

morfotipos distintos. Similarmente ao presente estudo, os autores registraram a 

ocorrência de exemplares dos gêneros Aspergillus, Colletotrichum, Diaphorte, 

Neofusicoccum, Preussia, Pestalotiopsis, Trichoderma e Xylaria. Biscogniauxia, 

Botryosphaeria, Cladosporium, Mucor, Muscodor, Neurospora, Penicillium e Pezicula 

estão entre os demais gêneros descritos por Moreira, os quais não foram 

encontrados na presente investigação. Por outro lado, Annulohypoxylon, 

Fimetariella, Fusarium, Mycoleptodiscus, Muyocopron, Neopestalotiopsis, 

Phyllosticta e Hypoxylon são os gêneros de endófitos associados à A. angustifolia 

exclusivamente aqui reportados. Acredita-se que durante o período Neógeno, a 

FOM se estendia do Sul do Brasil até o Centro-Oeste. Porém, devido a oscilações 

climáticas do Quaternário, as populações de araucária foram fragmentadas e 

restritas a refúgios (STEFENON et al., 2019). Desta forma, sugere-se que o longo 

período de separação da FOM de Minas Gerais e da analisada no presente trabalho 

possa ter refletido na diferença da composição de fungos endofíticos. Além disso, 

essas florestas estão presentes em locais com clima e altitudes distintos (ANTUNES, 

1986), contribuindo para a diferença observada. Similarmente, o fator área/ambiente 

também exerceu grande influência sobre a comunidade de fungos endófitos 

associados à acículas de Pinus radiata, de forma que esta foi variável de uma área 

para outra (PRIHATINI et al., 2015). 

Tendo em vista o que foi acima citado, não foi observado um padrão que 

possa explicar a ocorrência de espécies descritas. Pesquisadores têm encontrado 

dificuldades em compreender o processo de evolução desses microrganismos e sua 

adaptação aos hospedeiros (GLADIEUX et al., 2018), uma vez que a diversidade de 

fungos endofíticos é influenciada pela fisiologia do hospedeiro, fatores ambientais, 

além da interação com outros organismos. Trabalhos evidenciam que a comunidade 

pode variar em hospedeiros de lugares diferentes, se distingue em diferentes partes 

da planta e, além disso, pode ser modificada sazonalmente (BOWMAN; ARNOLD, 

2017; SHI et al., 2016). Acredita-se que os fungos endofíticos possuem 

especificidade pelo hospedeiro, assim como é observado com as linhagens de 

fungos fitopatogênicos. No entanto, dificuldades em compreender essa característica 

existem, sendo necessário amostrar um maior número de plantas, além do fato de 

que a especificidade ocorre também abaixo do nível de espécie (ARNOLD, 2007). 
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6.2  ATIVIDADE ANTIMICROBIANA  

A araucária é uma espécie ameaçada de extinção e que é muito importante 

para a biodiversidade do Sul do Brasil. Investigar o potencial biotecnológico dos 

microrganismos relacionados a ela pode revelar âncoras de preservação para a 

espécie (STEFENON et al., 2019; MILLUM, 2010). 

Os fungos endofíticos isolados de araucária neste trabalho apresentaram a 

capacidade de inibição do desenvolvimento dos microrganismos fitopatogênicos C. 

gloeosporioides, E. ampelina e P. Infestans in vitro. No ensaio de cultivo pareado, os 

mecanismos básicos de antagonismo como a competição e o micoparasitismo foram 

analisados. Essas duas interações são interessantes para a aplicação como forma 

de controle biológico. Na competição, os antagonistas inibem o crescimento da 

população de patógenos devido a limitação de espaço e nutrientes. A competição 

pode ser complementada com a produção de metabólitos com atividade 

antimicrobiana, pelos antagonistas (ADNAN et al., 2019). O micoparasitismo é um 

processo no qual um fungo utiliza outro microrganismo como fonte de nutrientes. 

Para que esse processo ocorra é necessária a liberação de enzimas como 

quitinases, glucanases e proteases para romper a parede celular do hospedeiro, 

permitindo, assim, a penetração do parasita (GAJERA et al., 2013).  

O fitopatógeno C. gloeosporioides foi parasitado por 24% dos fungos 

testados, E ampelina por 35% e P. infestans por 57%. A maior capacidade de 

parasitar P. infestans pode estar relacionada à capacidade natural de produção de 

enzimas como celulases, que são importantes para infecção da planta hospedeira e, 

consequentemente, podem ser utilizadas para o rompimento da parede desse 

patógeno. Isto ocorre porque P. infestans é um oomiceto, pertencente ao reino 

Chomista (CAVALIER-SMITH, 2018) e sua parede celular é composta por celulose e 

glucanas, além de outros componentes químicos compartilhados com as plantas, 

que podem refletir o sucesso do parasitismo (MÉLIDA et al., 2013).  

O fungo Annulohypoxylon e as linhagens de Hypoxylon tiveram a 

capacidade de parasitar todos os fitopatógenos testados. Porém, esses fungos são 

relatados como hospedeiros de Cosmospora sp. (HERRERA; HIROOKA; 

CHAVERRI, 2016). Hypoxylon já foi previamente descrito como hospedeiro de 
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Chlorostroma vestlandicum (NORDÉN; LÆSSØE; JORDAL, 2014) e de diversos 

outros fungos (SUN et al., 2019). Já em relação aos outros fungos micoparasitas 

observados no presente trabalho, os relatos de micoparasitismo são menos 

frequentes. 

Os fitopatógenos testados C. gloeosporioides e E. ampelina apresentaram 

um crescimento lento em relação a muitos dos fungos endofíticos testados, o que 

influenciou no sucesso da inibição do crescimento. Por outro lado, o oomiceto 

apresenta um crescimento muito rápido, o que dificulta o sucesso na competição 

pelos fungos endofíticos. Os endófitos que tiveram maior capacidade de inibição dos 

fitopatógenos foram T. koningiopsis, A. flavus, A. fumigatus e Pestalotiopsis. Os 

fungos do gênero Trichoderma são frequentemente relatados como bons inibidores 

do desenvolvimento de fitopatógenos (ADNAN et al., 2019). Os fungos do gênero 

Aspergillus apresentam rápido desenvolvimento e produção de grande quantidade 

de esporos, são conhecidos pela sua importância médica e pela produção de 

metabólitos de interesse industrial (GIBBONS; ROKAS, 2013). Por fim, os fungos do 

gênero Pestalotiopsis são importantes patógenos vegetais e também apresentam a 

produção de substâncias de interesse industrial (MAHARACHCHIKUMBURA et al., 

2014).  

Por meio do cultivo pareado não foi possível verificar a antibiose frente a 

esses patógenos. Porém, por meio da atividade de COVs, foi possível analisar que 

esta interação também constitui parte dos mecanismos antagonistas destes 

endófitos. Nos fungos, mais de 250 COVs de várias naturezas químicas são 

conhecidos, incluindo aldeídos, hidrocarbonetos, cetonas, fenóis e heterociclos. 

Estudos relataram que essas substâncias apresentam aplicações na agricultura, 

pois possuem atividade contra bactérias, nematoides, insetos e outros fungos, além 

de induzirem a resistência e o crescimento em plantas. Devido às caraterísticas 

químicas, os COVs se difundem facilmente no ambiente e também para dentro das 

células, o que torna sua aplicação mais interessante (MORATH et al., 2012). 

Dentre os quatro fungos testados para atividade de voláteis, a espécie T. 

koningiopsis é a mais estudada quanto a atividade de COVs com atividade 

antifúngica. Isaias et al. (2014), descreveram que essa espécie inibe o 

desenvolvimento micelial de Sclerotium rolfsii e Verticillium dahliae. Em outro, a 
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germinação carpogênica e miciogênica de Sclerotinia sclerotiorum foi reduzida pela 

ação de voláteis de T. koningiopsis (OJAGHIAN et al., 2019). No trabalho realizado 

por Chen et al. (2015), esse fungo foi isolado como endofítico de Panax notoginseng 

Burk e testado contra quatro fitopatógenos dessa planta: Phoma herbarum, 

Fusarium flocciferum, Scytalidium lignicola e Epicoccum nigrum. A inibição por COVs 

e a produção de 10 diferentes tipos dessas substâncias foram evidenciadas, 

compreendendo alcanos (trans-1-butil2-metilciclopropano, 2-dodeceno, cis-1-butil-2- 

metilciclopropano, ciclo-hexeno, cicloocta-2,4-dien-1-ol), monoterpenos (β-

fandandreno) e arenos (fenantreno, antraceno), heterociclos (1H-ciclopropano) e 

aldeídos (2-tridecenal). As pesquisas citadas, juntamente com as realizadas nesse 

trabalho revelam o potencial dessa espécie fúngica em controlar o crescimento de 

distintos fitopatógenos.  

Em relação às demais espécies fúngicas investigadas não existem muitos 

estudos relacionados à utilização desses microrganismos como agentes de 

biocontrole. Os fungos do gênero Aspergillus são conhecidos pela infecção 

oportunista em humanos chamada de aspergilose, que afeta o sistema respiratório 

de pessoas com sistema imunológico suprimido, sendo que a espécie A. fumigatus é 

responsável pela maioria dos casos (LATGÉ, 1999). Além disso, algumas linhagens 

do fungo Aspergillus flavus são produtoras da micotoxina aflatoxina que causa 

problemas na indústria alimentícia (KLICH, 2007). Existem diversos estudos com 

COVs de A. flavus e A. fumigatus, porém estes apresentaram objetivo de diagnose 

da presença destes microrganismos, tanto em alimentos, quanto no ambiente 

(FISCHER at al., 1999; GAO et al., 2002; MATYSIK et al., 2009; POLIZZI et al., 

2012). No trabalho realizado por Lucca et al. (2012), linhagens de A. flavus 

produtoras e não produtoras de aflatoxinas foram comparadas quanto ao seu 

potencial de produção de COVs. Houve diferenças entre os voláteis produzidos 

pelas linhagens testadas e, além disso, constatou-se que as condições do cultivo 

afetaram a diversidade de COVs. Alguns destes voláteis apresentaram atividade 

antifúngica frente a fungos leveduriformes, como epizonarena (JARADAT; AL-

MAHARIK, 2019), 1R.-alfa-pinena (MIRON et al., 2014) e 2,3-dihydrofuran (FUTURO 

et al., 2018).  
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Em relação à espécie A. fumigatus, os compostos voláteis também são 

estudados como uma forma de identificação da doença aspergilose. No trabalho 

conduzido por Heddergott et al. (2014), A. fumigatus foi capaz de produzir diversos 

compostos terpênicos, entre eles α-pineno, o-cimeni e d-(+)-limoneno, os quais 

tiveram sua atividade antifúngica investigada em outros estudos (CASTRO, 2019). O 

gênero Pestalotiopsis produz diversos compostos com atividade antifúngica 

(DESHMUKH; PRAKASH; RANJAN, 2017; DEYRUP et al., 2006; YANG et al., 

2011). Da mesma forma, COVs são produzidos por fungos do gênero Pestalotiopsis 

(LI et al., 2013), assim como os pertencentes ao gênero Aspergillus.  

Por meio da atividade antimicrobiana por cultivo pareado e de COVs foi 

possível perceber que os fungos endofíticos isolados de A. angustifolia possuem a 

capacidade de inibir o desenvolvimento dos fungos fitopatogênicos e do oomiceto 

testado. Como os fungos endofíticos isolado já estão adaptados ao clima do sul do 

Brasil, a sua utilização como forma de biocontrole para esta região poderia ser 

vantajosa. O presente trabalho trouxe informações até então não descritas na 

literatura, aumentando a gama de microrganismos com potencial para serem 

explorados como forma de biocontrole. Experimentos com esses microrganismos in 

vivo devem ser realizados para melhor avaliação do seu potencial de aplicação 

efetiva na agricultura.  

7 CONCLUSÃO 

A comunidade de fungos endofíticos associada à A. angustifolia é 

constituída por um grande número de isolados cultiváveis, pertencentes a 17 

gêneros do filo Ascomycota. Dentre estes, destaca-se a alta prevalência de espécies 

do gênero Xylaria. A comunidade de endofíticos associados à A. angustifolia foi 

distinta da anteriormente descrita para indivíduos provenientes de outra região do 

país. 

Pelo teste de cultivo pareado, foi possível evidenciar a capacidade dos 

fungos endofíticos em inibir o crescimento micelial de C. gloeosporioides, E. 

ampelina e P. infestans por meio dos mecanismos antagonistas de competição e 

micoparasitismo. Adicionalmente, os isolados Aspergillus flavus (W44), A. fumigatus 

(W12), Trichoderma koningiopsis (W26) e Pestalotiopsis sp. 2 (W24) exibiram a 
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produção de COVs capazes de inibir os fitopatógenos testados. Estes resultados 

evidenciam o potencial de aplicação destes fungos como agentes de biocontrole e 

abrem perspectivas para a realização de estudos adicionais, visando sua aplicação 

na agricultura no controle da antracnose e da requeima. 

Por fim, de acordo com nossos conhecimentos, este é o primeiro estudo a 

descrever a comunidade de fungos endofíticos associados à A. angustifolia 

localizadas na região Sul do Brasil. Investigações dessa natureza são extremamente 

importantes, a fim de serem utilizadas como uma base para futuros estudos 

relacionados à conservação dessa espécie vegetal, uma fonte promissora de 

recursos biológicos a serem explorados biotecnologicamente.  

8 REFERÊNCIAS 

ADNAN, M. et al. Plant defense against fungal pathogens by antagonistic fungi with 
Trichoderma in focus. Microbial Pathogenesis, v. 129, p. 7–18, 2019. 

AKAIKE, H. A new look at the statistical model identification. IEEE Transactions on 
Automatic Control, v. 19, p. 716-723, 1974. 

ALTSCHUL, S. F. et al. Gapped BLAST and PSI-BLAST: a new generation of protein 
database search programs. Nucleic Acids Research, v. 25, n. 17, p. 3389–3402. 

AMORIM, L. et al. Manual de fitopatologia: volume 2, doenças das plantas 
cultivadas. 5ª ed. Ouro Fino: Ceres, 2016. 810p. 

AMORIM, L.; PASCHOLATI, S. F. Ciclo de relações patógeno-hospedeiro. In: 
AMORIM, L.; REZENDE, J. A. M.; BERGAMIM FILHO, A.(Eds.) Manual de 
fitopatologia: volume I princípios e conceitos 5º ed. Ouro Fino, Ceres. 2018. p. 45-
70. 

AMORIM, L.; SPÓSITO, M. B.; KUNIYUKI, H. Doenças da videira. In: AMORIM, L. et 
al. Manual de fitopatologia: volume 2, doenças das plantas cultivadas. 5ª ed.Ouro 
Fino: Ceres, 2016. 745-758 p. 

ANTONELLI, A.; SANMARTÍN, I. Why are there so many plant species in the 
Neotropics? Taxon, v. 60, n. 2, p. 403-414, 2011. 

ANTUNES, F. Z. Caracterização climática do Estado de Minas Gerais. Informe 
Agropecuário, v. 12, n.138, p. 9-13, 1986. 

ARNOLD, A. E. Understanding the diversity of foliar endophytic fungi: progress, 
challenges, and frontiers. Fungal Biology Reviews, v. 21, p. 51–66, 2007. 

ARORA, P. et al. Community structure, spatial distribution, diversity and functional 
characterization of culturable endophytic fungi associated with Glycyrrhiza glabra L. 
Fungal Biology, v. 123, n. 5, p. 373-383, 2019. 



    59 
 

 

ASLAM, M. S. et al. Phytochemical and ethno-pharmacological review of the genus 
Araucaria - Review. Tropical Journal of Pharmaceutical Research, v. 12, n. 4, p. 
651-659, 2013. 

AUER, C. G.; GRIGOLETTI JUNIOR, A. doenças registradas em Araucaria 
angustifolia e Pinus spp. nos estados do Paraná e de Santa Catarina. Embrapa, n. 
31, p. 1-3, 1997. 

BAILEY, B. A. Antibiosis, mycoparasitism, and colonization success for endophytic 
Trichoderma isolates with biological control potential in Theobroma cacao. 
Biological Control, v. 46, n. 1, p. 24-35, 2008. 

BAMISILE, B. S. et al. Fungal endophytes: beyond herbivore management. 
Frontiers in Microbiology, v. 9, n. 544, 2018. 

BANHOS, E. F.  et al. Endophytic fungi from Myrcia guianensis at the Brazilian 
Amazon: Distribution and bioactivity. Brazilian Journal of Microbiology, v. 45, n. 1, 
p. 153-161, 2014. 

BASSO, C. M. G. A Araucária e a paisagem do Planalto Sul Brasileiro.  Revista de 
Direito Público, v. 5, n. 2, p. 1-11, 2010. 

BATISTA, R. O. et al. Research article infection and colonization of common bean by 
EGFP transformants of Fusarium oxysporum f. sp. phaseoli. Genetics and 
Molecular Research, v. 18, n. 4, gmr18370, 2019. 

BILAL, S. et al. Synergistic association of endophytic fungi enhances Glycine max L. 
resilience to combined abiotic stresses: Heavy metals, high temperature and drought 
stress. Industrial Crops and Products, v. 143, n. 11193, 2020. 

BLACKWELL, M.; VEGA, F. E. Lives within lives: Hidden fungal biodiversity and the 
importance of conservation. Fungal Ecology, v. 35, p. 127-134, 2018. 

BOWMAN, E. A.; ARNOLD, A. E. Distributions of ectomycorrhizal and foliar 
endophytic fungal communities associated with Pinus ponderosa along a spatially 
constrained elevation gradient. American Journal of Botany, v. 105, n. 4, p. 687-
699, 2018. 

BRASIL. Decreto nº 6.660, de 21 de novembro de 2008. Regulamenta dispositivos 
da Lei nº 11.428, de 22 de dezembro de 2006, que dispõe sobre a utilização e 
proteção da vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica. Diário Oficial da União, 
Seção 1, p. 1. 

BREUNINGER, M. et al. Mycorrhiza of Brazil pine (Araucaria angustifolia [Bert. O. 
Ktze.]). Plant biology, v. 2, p. 2-10, 2000. 

CARNAVAL, A. C. et al. Prediction of phylogeographic endemism in an 
environmentally complex biome. Proceedings of the Royal Society - Biological 
Sciences, v. 281, n. 1792, 2014. 

CARVALHO, C. M. Estudo dos metabólitos de fungos endofíticos de Copaifera 
multijuga Hayne para uso na terapêutica da tuberculose. Tese (Doutorado em 



    60 
 

 

Ciências Biológicas), Instituto de Ciências Biológicas, Universidade Federal do 
Amazonas, Manaus, Amazonas, 123p. 2010. 

CARVALHO, C. R. et al. The diversity, antimicrobial and anticancer activities of 
endophytic fungi associated with the medicinal plant Stryphnodendron adstringens 
(Mart.) Coville (Fabaceae) from the brazilian Savannah. Symbiosis, v. 57, p. 95-107, 
2012. 

CASTELLANI, A. Viability of some pathogenic fungi in distilled water. Journal of 
Tropical Medicine and Hygiene, v. 42, p. 225-225, 1939. 

CASTRO, J. et al. seasonal and circadian study of a thymol/γ-terpinene/p-cymene 
type oil of Ocimum gratissimum L. and its antioxidant and antifungal effects. Journal 
of the Brazilian Chemical Society, v. 30, n. 5, p. 930-938, 2019. 

CAVALIER-SMITH, T. Kingdom Chromista and its eight phyla: a new synthesis 
emphasising periplastid protein targeting, cytoskeletal and periplastid evolution, and 
ancient divergences. Protoplasma, v. 255, p. 297–357, 2018. 

CHATTERJEE, S.; GHOSH, R.; MANDAL, N. C. Inhibition of biofilm- and hyphal- 
development, two virulent features of Candida albicans by secondary metabolites of 
an endophytic fungus Alternaria tenuissima having broad spectrum antifungal 
potential. Microbiology Research, v. 232, n. 126386, 2020. 

CHEN, J.-L. et al. Salt tolerance of endophytic Trichoderma koningiopsis YIM 
PH30002 and its volatile organic compounds (VOCs) allelopathic activity against 
phytopathogens associated with Panax notoginseng. Annals of Microbiology, v. 66, 
n. 3, p. 981-990, 2015. 

COLTRINARI, L. Global Quaternary changes in South America. Global and 
Planetary Change, v. 7, p. 11-23, 1993. 

CORRÊA, P. R. R.; AUER, C. G.; SANTOS, A. F. dos. Pathogenicity of Sphaeropsis 
sapinea in young trees of Araucaria angustifolia. Summa Phytopathologica, v. 38, 
n. 1, p. 84-86, 2012. 

CORREIA, A. M. L. et al. Fungal endophyte communities in Begonia species from 
the Brazilian Atlantic Rainforest. Current Microbiology, v. 75, n. 4, p. 441-449, 
2018. 

DAGUERRE, Y. et al. Fungal proteins and genes associated with biocontrol 
mechanisms of soil-borne pathogens: a review. Fungal Biology Reviews, v. 28, n. 
4, p. 97-125, 2014. 

DAHLBERG, A. et al. Developing a comprehensive strategy for fungal conservation 
in Europe: current status and future needs. Fungal Ecology, v. 3, n. 2, p. 50-64, 
2010. 

DALMAS, F. R. et al. Growth inhibition of an Araucaria angustifolia (Coniferopsida) 
fungal seed pathogen, Neofusicoccum parvum, by soil streptomycetes. BMC 
Microbiolology, v. 13, n.168, 2013. 



    61 
 

 

DASTOGEER, K. M. G. et al. Metabolic responses of endophytic Nicotiana 
benthamiana plants experiencing water stress. Environmental and Experimental 
Botany, v. 143, p. 59-71, 2017. 

DE VRIES, S. et al. Broad-spectrum inhibition of Phytophthora infestans by fungal 
endophytes. FEMS Microbiology Ecology, v. 94, n. 4, 2018. 

DEAN, R. et al. The Top 10 fungal pathogens in molecular plant pathology. 
Molecular Plant Pathology, v. 13, n. 4, p. 414–430, 2012. 

DENNIS, C.; WEBSTER, J. Antagonistic properties of species-groups of 
Trichoderma: II. production of volatile antibiotics. Transactions of the British 
Mycological Society, v. 57, n. 1, p. 41-48, 1971.  

DESHMUKH, S. K.; PRAKASH, V.; RANJAN, N. Recent advances in the discovery of 
bioactive metabolites from Pestalotiopsis . Phytochemistry Reviews, v. 16, n. 5, 
883–920, 2017.  

DEYRUP, S. T. et al. Caryophyllene sesquiterpenoids from a fungicolous isolate of 
Pestalotiopsis disseminata. Journal of Natural Products, v. 69, n. 4, p. 608–611, 
2006. 

DHAYANITHY, G.; SUBBAN, K.; CHELLIAH, J. Diversity and biological activities of 
endophytic fungi associated with Catharanthus roseus. BMC Microbiology, v. 19, n. 
22, 2019. 

DOYLE, J. J.; DOYLE, J. L. A rapid DNA isolation procedure for small quantities of 
fresh leaf tissue. Phytochemical Bulletin, v.19, p.11-15, 1987. 

EL-KASSEM, L. A. et al. Anti-HCV protease potential of endophytic fungi and 
cytotoxic activity. Biocatalysis and Agricultural Biotechnology, v. 19, n. 101170, 
2019. 

ESCAPA, I. H.; CATALANO, S. A. Phylogenetic analysis of Araucariaceae: 
integrating molecules, morphology, and fossils. International Journal of Plant 
Sciences, v. 174, n. 8, p. 1153-1170, 2013. 

FAN, X. L. et al. Phylogeny and taxonomy of the scab and spot anthracnose fungus 
Elsinoë (Myriangiales, Dothideomycetes). Studies in Mycology, v. 87, p. 1-41, 2017. 

FERREIRA, M. C.; ASSIS, J. C. S.; ROSA, L. H. Diversity of endophytic fungi 
associated with Carapichea ipecacuanha from a native fragment of the Atlantic Rain 
Forest. South African Journal of Botany, v. 5, n. 57, p. 1-5, 2020. 

FERRI, G. K. Araucaria angustifolia: botânica, evolução e dispersão da espécie sob 
o viés da História Ambiental Global. EcoDebate, v. 1, p. 1-16, 2019. 

FIASCHI, P.; PIRANI, J. R. Review of plant biogeographic studies in Brazil. Journal 
of Systematics and Evolution, v.  47, n. 5, p. 477-496, 2009. 



    62 
 

 

FISCHER, G. et al. Species-specific production of microbial volatile organic 
compounds (MVOC) by airborne fungi from a compost facility. Chemosphere, v. 39, 
n. 5, p. 795–810, 1999. 

FISCHER, I. H. et al. Ocorrência de antracnose em abacate, agressividade e 
sensibilidade de Colletotrichum gloeosporioides a fungicidas. ACSA, v. 13, n. 2, p. 
130-137, 2017.   

FOKKEMA, N. J. The role of saprophytic fungi in antagonism against Drechslera 
sorokiniana (Helminthosporium sativum) on agar plates and on rye leaves with 
pollen. Physiological Plant Pathology, v. 3, p. 195-205, 1973. 

FREEMAN, E. M. The seed-fungos of Lolium temulentum, L., the Darnel. 
Philosophical Transactions, v. 196, p. 1-27, 1902. 

FREEMAN, S.; RODRIGUEZ, R. J. Genetic conversion of a fungal plant pathogen to 
a nonpathogenic, endophytic mutualist, Science, v. 260, n. 5104, p. 75-78, 1993. 

FUTURO, D. O. et al. The antifungal activity of naphthoquinones: an integrative 
review. Anais da Academia Brasileira de Ciências, v. 90, p. 1187-1214, 2018. 

GAJERA, H. et al. Molecular mechanism of Trichoderma as bio-control agents 
against phytopathogen system – a review. Current Research in Microbiology and 
Biotechnology, v. 1, n. 4, p. 133-142, 2013. 

GAO, P. et al. Determination of unique microbial volatile organic compounds 
produced by five Aspergillus species commonly found in problem buildings. AIHA 
Journal, v. 63, n. 2, p. 135-140, 2002. 

GIBBONS, J. G.; ROKAS, A. The function and evolution of the Aspergillus genome. 
Trends in Microbiology, v. 21, n. 1, p. 14-22, 2013. 

GLADIEUX P. What makes a specialized endophyte special? Molecular Ecology, v. 
27, p. 3037-3039, 2018. 

GONZALEZ-MENENDEZ, V. et al. Fungal endophytes from arid areas of Andalusia: 
high potential sources for antifungal and antitumoral agents. Scientific Reports, v. 8, 
n. 9729, 2018. 

GUPTA, S., et al. A critical review on exploiting the pharmaceutical potential of plant 
endophytic fungi. Biotechnology Advances, 107462, 2019. 

GURULINGAPPA, P.; McGEE, P. A.; SWORD, G. Endophytic Lacanicillium lecanii 
and Beauveria bassiana reduce the survival and fecundity of Aphis gossypii folluwing 
contact with conidia and secondary metabolites. Crop Protection, v. 30, p. 349-353, 
2011. 

HACQUARD, S. et al. Survival trade-offs in plant roots during colonization by closely 
related beneficial and pathogenic fungi. Nature Communications, v. 7, p. 1-13, 
2016. 

HADDAD, N. M. et al. Habitat fragmentation and its lasting impact on Earth’s 
ecosystems. Science Advances, v. 1, n. 2, e1500052, 2015.  



    63 
 

 

HAFFER, J. Speciation in Amazonian Forest Birds. Science, v. 165, n. 3889, 1969. 

HALL T. A. BioEdit: a user-friendly biological sequence alignment editor and analysis 
program for Windows 95/98/NT. Nucleic Acids Symposium Series, v. 41, p. 95-98, 
1999. 

HAMZAH, T. N. T. et al. Diversity and characterization of endophytic fungi isolated 
from the tropical mangrove species, Rhizophora mucronata, and identification of 
potential antagonists against the soil-borne fungus, Fusarium solani. Frontiers in 
microbiology, v. 9, n. 1707, 2018. 

HAWKSWORTH, D. L.; LUCKING, R. Fungal diversity revisited: 2.2 to 3.8 Million 
Species. Microbiology Spectrum, v. 5, n. 4, 2017. 

HEDDERGOTT, C; CALVO, A. M.; LATGÉA, J. P.  The volatome of Aspergillus 
fumigatus. Eukaryotic Cell, v. 13, n. 8, p. 1014–1025, 2014.  

HERRERA, C. S.; HIROOKA, Y.; CHAVERRI, P. Pseudocospeciation of the 
mycoparasite Cosmospora with their fungal hosts. Ecology and Evolution, v. 6, n. 
5, p. 1504-1514, 2016. 

HIGUCHI, P. et al. Floristic composition and phytogeography of the tree component 
of Araucaria Forest fragments in southern Brazil. Brazilian Journal of Botany, v. 35, 
n. 2, p. 145-157, 2012. 

HODGES, C. S.; MAY, L. C. A root disease of pine, Araucaria and Eucalyptus in 
Brazil caused by a new species of Cylindrocladium. Phytopathology, v. 62, p. 898-
901, 1972.  

HOLANDA, F. H. et al. Study of biodegradation of chloramphenicol by endophytic 
fungi isolated from Bertholletia excelsa (Brazil nuts). Biocatalysis and Agricultural 
Biotechnology, v. 20, n. 101200, 2019. 

HORMAZABAL, E.; PIONTELLI, E. Endophytic fungi from Chilean native 
gymnosperms: antimicrobial activity against human and phytopathogenic fungi. 
World Journal of Microbiology and Biotechnology, v. 25, n. 5, p. 813-819, 2009. 

HUANG, L. et al. The potential of endophytic fungi isolated from cucurbit plants for 
biocontrol of soilborne fungal diseases of cucumber. Microbiological research, v. 
231, p. 1-11, 2020.  

IBM, International Business Machines. IBM SPSS Statistics for Windows, Version 
22.0. Nova York: IBM Corporation. 2013. 

INOUE-NAGATA et al. Doenças do tomateiro. In: AMORIM, L. et al. Manual de 
fitopatologia: volume 2, doenças das plantas cultivadas. 5ª ed.Ouro Fino: Ceres, 
2016. p. 797-732. 

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - IBGE. Manual 
técnico da vegetação brasileira: sistema fitogeográfico, inventário das formações 
florestais e campestres, técnicas e manejo de coleções botânicas, procedimentos 
para mapeamentos. Rio de janeiro: IBGE- Diretoria de Geociências, 2012. 271p. 



    64 
 

 

ISAIAS, C. O. et al. Ação antagônica e de metabólitos bioativos de Trichoderma spp. 
contra os patógenos Sclerotium rolfsii e Verticillium dahliae. Summa 
Phytopathologica, v. 40, n. 1, p. 34-41, 2014. 

JARADAT, N.; AL-MAHARIK, N. Fingerprinting, antimicrobial, antioxidant, anticancer, 
cyclooxygenase and metabolic enzymes inhibitory characteristic evaluations of 
Stachysviticina boiss essential oil. Molecules, v. 24, n. 3880, 2019. 

JOLY, C. A.; METZGER, J. P.; TABARELLI, M. Experiences from the Brazilian 
Atlantic Forest: ecological findings and conservation initiatives. New Phytologist, v. 
204, p. 459–473, 2014. 

KAUL, S.; SHARMA, T.; DHAR, M. K. "Omics" tools for better understanding the 
plant-endophyte interactions. Frontiers in Plant Science, v. 7, n. 955, 2016. 

KHAN, A. L. et al. Endophytic fungi from Frankincense tree improves host growth 
and produces extracellular enzymes and indole acetic acid. Plos One, v. 11, n. 6, 
e0158207, 2016. 

KHAYAT, M. T. et al. Anti-inflammatory metabolites from endophytic fungus 
Fusarium sp. Phytochemistry Letters, v. 29, p. 104-109, 2019. 

KLICH, M. A. Aspergillus flavus: the major producer of aflatoxin. Molecular Plant 
Pathology, v. 8, n. 6, p. 713-722, 2007. 

KOGEL, K-H.; FRANKEN, P.; HÜCKELHOVEN, R. Endophyte or parasite – what 
decides? Current Opinion in Plant Biology, v. 9, n. 4, p. 358–363, 2006. 

KÖHL, J., KOLNAAR, R.; RAVENSBERG, W. J. Mode of action of microbial 
biological control agents against plant diseases: relevance beyond efficacy. 
Frontiers in Plant Science, v. 10, n. 845, 2019. 

KRANITZ, M. L. et al. Evolutionary diversification of new Caledonian Araucaria. Plos 
One, v. 9, n. 10, e110308, 2014. 

KUMAR, S.; KAUSHIK, N. Metabolites of endophytic fungi as novel source of 
biofungicide: a review. Phytochemistry Reviews, v. 11, p. 507-522, 2013. 

KUNZMANN, L. Araucariaceae (Pinopsida): Aspects in palaeobiogeography and 
palaeobiodiversity in the Mesozoic. Zoologischer Anzeiger - A Journal of 
Comparative Zoology, v. 246, n. 4, p. 257-277, 2007. 

KUSARI, S. et al. An endophytic fungus from Hypericum perforatum that produces 

hypericin. Journal of Natural Products, v. 71, n. 2, p. 159-162, 2008. 

KUSARI, S.; HERTWECK, C.; SPITELLER, M. Chemical ecology of endophytic fungi: 
origins of secondary metabolites. Chemistry and Biology, v. 19, n. 7, p. 792-800, 
2012. 

KUSARI, S.; SINGH, S.; JAYABASKARAN, C.  Biotechnological potential of plant-
associated endophytic fungi: hope versus hype. Trends in Biotechnology, v. 32, n. 
6, p. 297-303, 2014. 



    65 
 

 

LACERDA, L. T.; GUSMÃO L. F. P.; RODRIGUES, A. Diversity of endophytic fungi in 
Eucalyptus microcorys assessed by complementary isolation methods. Mycological 
Progress, v. 17, n. 6, p. 719-727, 2018. 

LATGÉ, J.-P. Aspergillus fumigatus and Aspergillosis. Clinical Microbiology 
Reviews, v. 12, n. 2, p. 310-350, 1999. 

LAUTERJUNG, M.B. et al. Phylogeography of Brazilian pine (Araucaria angustifolia): 
integrative evidence for pre-Columbian anthropogenic dispersal. Tree Genetics & 
Genomes, v. 14, n. 36, 2018. 

LAZAROTTO, M. et al. Identification and characterization of pathogenic 
Pestalotiopsis species to pecan tree in Brazil. Pesquisa Agropecuária Brasileira, v. 
49, n. 6, p. 440-448, 2014. 

LECOMTE, C. et al. Biological control of ornamental plant diseases caused by 
Fusarium oxysporum: A review. Biological Control, v. 101, p. 17-30, 2016. 

LEDO, R. M. D.; COLLI, G. R. The historical connections between the Amazon and 
the Atlantic Forest revisited. Journal of Biogeography, v.  44, n. 11, p. 2551-2563, 
2017. 

LEROY, C. et al. How significant are endophytic fungi in bromeliad seeds and 
seedlings? Effects on germination, survival and performance of two epiphytic plant 
species. Fungal Ecology, v. 39, p. 296-306, 2019. 

LESLIE, A. B. et al. An overview of extant conifer evolution from the perspective of 
the fossil record. American Journal of Botany, v. 105, n. 9, v. 1531-1544, 2018. 

LI, D. et al. Volatile metabolites profiling of a Chinese mangrove endophytic 
Pestalotiopsis sp. Strain. African Journal of Biotechnology, v. 12, n. 24, p. 3802-
3806, 2013. 

LI, S. J. et al. Novel natural compounds from endophytic fungi with anticancer 
activity. European Journal of Medicinal Chemistry, v. 156, p. 316-343, 2018. 

LIU, N. et al. Phylogenetic relationships and divergence times of the family 
Araucariaceae based on the DNA sequences of eight genes. Science Bulletin, v. 
54, n. 15, p. 2648-2655, 2009. 

LUCCA, A. J. et al. Volatile profiles and aflatoxin production by toxigenic and non-
toxigenic isolates of Aspergillus flavus grown on sterile and non-sterile cracked corn. 
Annals of Agricultural and Environmental Medicine, v. 19, n. 1, p. 91-98, 2012. 

MAACK, R. Geografia Física do Estado do Paraná. 2ª ed. José Olympio, Rio de 
Janeiro, 1981. 

MAHARACHCHIKUMBURA, S. S. et al. Pestalotiopsis revisited. Studies in 
Mycology, v. 79, p. 121-186, 2014. 

MAIA, L. C. et al. Diversity of Brazilian Fungi. Rodriguésia, v. 66, n. 4, p. 1033-1045, 
2015. 



    66 
 

 

MANGANYI, M. C. et al. Biodiversity and antibacterial screening of endophytic fungi 
isolated from Pelargonium sidoides. South African Journal of Botany, v.  116, n. 
192-199, 2018. 

MARQUES, N. P. et al. Cellulases and xylanases production by endophytic fungi by 
solid state fermentation using lignocellulosic substrates and enzymatic 
saccharification of pretreated sugarcane bagasse. Industrial Crops and Products, 
v. 122, p. 66-75, 2018. 

MARTINS, F. M. Historical biogeography of the Brazilian Atlantic forest and the 
Carnaval–Moritz model of Pleistocene refugia: what do phylogeographical studies tell 
us? Biological Journal of the Linnean Society, v. 104, p. 499–509, 2011. 

MATERATSKI, P. et al. Spatial and temporal variation of fungal endophytic richness 
and diversity associated to the phyllosphere of olive cultivars. Fungal Biology, v. 
123, n. 1, p. 66-76, 2019. 

MATYSIK, S.; HERBARTH, O.; MUELLER, A. Determination of microbial volatile 
organic compounds (MVOCs) by passive sampling onto charcoal sorbents. 
Chemosphere, v. 76, n. 1, p. 114-119, 2009. 

McLOUGHLIN, S. The breakup history of Gondwana and its impact on pre-Cenozoic 
floristic provincialism. Australian Journal of Botany, v. 49, p. 271-300, 2001. 

MÉLIDA, H. et al. Analyses of extracellular carbohydrates in Oomycetes unveil the 
existence of three different cell wall types. Eukaryotic Cell, v. 12, n. 2, p. 194–203, 
2013. 

MILLUM, J. How should the benefits of bioprospecting be shared? Hastings Center 
Report, v. 40, n. 1, p. 24–33, 2010. 

MIRON, D. et al. Antifungal activity and mechanism of action of monoterpenes 
against dermatophytes and yeasts. Revista Brasileira de Farmacognosia, v. 24, p. 
660-667, 2014. 

MITTERMEIER, R. A.; RYLANDS, A. B. Biodiversity Hotspots. Encyclopedia of the 
Anthropocene, v. 3, p. 67-75, 2018. 

MITTERMEIER, R. A. et al. Global biodiversity conservation: the critical role of 
hotspots. In: ZACHOS, F. E.; HABEL, J. C. (eds.), Biodiversity hotspots: 
distribution and protection of conservation priority areas. Heidelberg: Springer, 2011. 
p. 3–22. 

MORATH, S. U.; HUNG, R.; BENNETT, J. W. Fungal volatile organic compounds: A 
review with emphasis on their biotechnological potential. Fungal Biology Reviews, 
v. 26, p. 73-83, 2012. 

MOREIRA, M. et al. Araucaria angustifolia aboveground roots presented high 
arbuscular mycorrhizal fungal colonization and diversity in the Brazilian Atlantic 
Forest. Pedosphere, v. 26, n. 4, p. 561-566, 2016. 



    67 
 

 

MOREIRA, M. et al. Arbuscular mycorrhizal fungal communities in native and in 
replanted Araucaria forest. Scientia Agricola, v. 66, p. 677-684, 2009.  

MOREIRA, M. G. 2013. Diversidade e atividade antimicrobiana de fungos endofíticos 
associados à Araucaria angustifolia (Bertol.) O., Kuntze. Dissertação (Mestrado em 
Biotecnologia - Universidade Federal de Ouro Preto, 2013.  

MOREIRA-SOUZA, M., et al. Arbuscular mycorrhizal fungi associated with Araucaria 
angustifolia (Bert.) O. Ktze. Mycorrhiza, v. 13, n. 4, p. 211-216, 2003. 

MYERS .N. Biodiversity Hotspots Revisited. BioScience, v. 53, n. 10, p. 916-917, 
2003. 

_____. Biodiversity hotspots for conservation priorities. Nature, v. 403, n. 24, p. 853-
858, 2000. 

_____. The biodiversity challenge: expanded hot-spots analysis. Environmentalist, 
v. 10, n. 4, p. 243-256, 1990.  

_____. Threatened biotas: “Hot spots” in tropical forests. The Environmentalist, v. 
8, p 1-20, 1988. 

NANDHINI, M. et al. Diversity, plant growth promoting and downy mildew disease 
suppression potential of cultivable endophytic fungal communities associated with 
pearl millet. Biological Control, v. 127, p. 127-138, 2018. 

NAWROCKA, J.; MAŁOLEPSZA, U. Diversity in plant systemic resistance induced by 
Trichoderma. Biological Control, v. 67, n. 2, p. 149-156, 2013. 

NCAMA, K. et al. Topical procedures adopted in testing and application of plant-
based extracts as bio-fungicides in controlling postharvest decay of fresh produce. 
Crop Protection, v. 115, p. 142-151, 2019. 

NEW ENGLAND BIOLABS. DNA Precipitation: Ethanol vs. Isopropanol. Disponível 
em: <https://bitesizebio.com/2839/dna-precipitation-ethanol-vs-isopropanol/> Acesso 
em: 30/10/2019. 

NGUYEN, P. T. H. et al. Identification of Colletotrichum species associated with 
anthracnose disease of coffee in Vietnam. European Journal of Plant Pathology, v. 
127, n. 1, p. 73–87, 2009. 

NORDÉN, B.; LÆSSØE, T.; JORDAL, J. B. Chlorostroma vestlandicum sp. nov., a 
host-specific mycoparasite on Hypoxylon vogesiacum from western Norway. 

Karstenia, v. 54, p. 9–13, 2014. 

NORILER, S. A. et al. Bioprospecting and structure of fungal endophyte communities 
found in the brazilian biomes, Pantanal, and Cerrado. Frontiers in Microbiology, v. 
9, n. 1526, 2018. 

O’BRIEN, P. A. Biological control of plant diseases. Australasian Plant Pathology, 
v. 46, p. 293–304, 2017. 



    68 
 

 

O’DEA, A. et al. Formation of the Isthmus of Panama. Science Advances, v. 2, 
e1600883, 2016. 

OJAGHIAN, S. et al. Effect of volatiles produced by Trichoderma spp. on expression 
of glutathione transferase genes in Sclerotinia sclerotiorum. Biological Control, v. 
136, 103999, 2019. 

OKANE, I. et al. Recognition and characterization of four Thai xylariaceous fungi 
inhabiting various tropical foliages as endophytes by DNA sequences and host plant 
preference. Mycoscience, v. 53, n. 2, v. 122-132, 2012.  

PANTI, C. et al. Araucariaceae macrofossil record from South America and 
Antarctica. Alcheringa: An Australasian Journal of Palaeontology, v. 36 n. 1, p. 
1-22, 2012. 

PERALTA, R. M. et al. Biological activities and chemical constituents of Araucaria 
angustifolia: An effort to recover a species threatened by extinction. Trends in Food 
Science & Technology, v. 54, p. 85-93, 2016. 

PIETRO-SOUZA, W. et al. Mercury resistance and bioremediation mediated by 
endophytic fungi. Chemosphere, v. 240, n. 124874, 2020. 

POLIZZI, V. et al. Influence of various growth parameters on fungal growth and 
volatile metabolite production by indoor molds. Science of the Total Environment, 
v. 414, p. 277-286, 2012. 

POSADA, D.; BUCKLEY, T. R. Model selection and model averaging in 
phylogenetics: Advantages of Akaike information criterion and Bayesian approaches 
over likelihood ratio tests. Systematic Biology, v. 53, p. 793-808, 2004. 

POSADA, D.; CRANDALL, K. A. Modeltest: testing the model of DNA substitution. 
Bioinformatics, v. 14, p. 817-818, 1998.  

POSSETE, R. F. S. et al. Floristic composition and dispersal syndromes in Araucaria 
Forest remnants in the municipality of Colombo, Paraná state, Brazil. Check List, v. 
11, n. 5, 1771, 2015. 

PRIHATINI, I. et al. Needle fungi in young Tasmanian Pinus radiata plantations in 
relation to elevation and rainfall. New Zealand Journal of Forestry Science, v. 45, 
25, 2015. 

RAJA, H. A. et al. fungal identification using molecular tools: a primer for the natural 
products research community. Journal of Natural Products, v. 80, n. 3, p. 756-770, 
2017.  

RAMBAUT, A.; SUCHARD, M. A.; XIE, W.; DRUMMOND, A. J. Tracer version 1.6.0, 
2013. 

REZENDE, C. L. et al. From hotspot to hopespot: An opportunity for the Brazilian 
Atlantic Forest. Perspectives in Ecology and Conservation, v. 16, n. 4, p. 208-214, 
2018. 



    69 
 

 

RIBEIRO M. C. et al. The Brazilian Atlantic Forest: A Shrinking Biodiversity Hotspot. 
In: ZACHOS F.; HABEL J. (Eds) Biodiversity Hotspots. Berlin: Springer, 2011, p. 
405-434. 

RIBEIRO, C. M.; CARDOSO, E. J. B. N. Isolation, selection and characterization of 
root-associated growth promoting bacteria in Brazil Pine (Araucaria angustifolia). 
Microbiological Research, v. 167, n. 2, p. 69–78, 2012. 

RIBEIRO, M. C. et al. The Brazilian Atlantic Forest: How much is left, and how is the 
remaining forest distributed? Implications for conservation. Biological 
Conservation, v. 142, n. 6, p. 1141-1153, 2009. 

ROBINSON, M. et al. Uncoupling human and climate drivers of late Holocene 
vegetation change in southern Brazil. Scientific Reports, v. 8, n. 7800, 2018. 

RODRIGUEZ, R. J. et al. Fungal endophytes: diversity and functional roles. New 
Phytologist, v. 182, n. 2, p. 314-30, 2009. 

ROGERS, J. D. Thoughts and musings on tropical Xylariaceae. Mycological 
Research, v. 104, p. 1412-1420, 2000. 

RONQUIST, F.; HUELSENBECK, J. P. MrBayes 3: Bayesian phylogenetic inference 
under mixed models. Bioinformatics v. 19, p. 1572-1574, 2003. 

SAIKKONEN, K., et al. Evolution of endophyte-plant symbioses. Trends in Plant 
Science, v. 9, n. 6, p. 275-80, 2004. 

SANTOS, A. T. et al. Root and crown rot of Brazilian pine (Araucaria angustifolia) 
caused by Phytophthora cinnamomi. Journal of Phytopathology, v. 159, p. 194-
196, 2010.  

SANTOS, V. H. P.; SILVA, E. O. Endophytic fungi from the brazilian flora and their 
employment in biotransformation reactions. Química Nova, v. 42, n. 7, p. 784-791, 
2019. 

SANZ-ROS, A. V. et al. Fungal endophytic communities on twigs of fast and slow 
growing Scots pine (Pinus sylvestris L.) in northern Spain. Fungal Biology, v. 119, n. 
10, p. 870-883, 2015. 

SCHOCH, C. L. et al. Nuclear ribosomal internal transcribed spacer (ITS) region as a 
universal DNA barcode marker for Fungi. Proceedings of the National Academy of 
Sciences USA, v. 109, n. 16, p. 6241-6246, 2012. 

SCHOUTEN, A. Mechanisms involved in nematode control by endophytic fungi. 
Annual Review of Phytopathology, v.  54, n. 121-42, 2016. 

SCHULZ, B.; BOYLE, C. The endophytic continuum. Mycological Research, v. 109, 
n. 6, p. 661-686, 2005. 

SEGARAN, G.; SATHIAVELU, M. Fungal endophytes: A potent biocontrol agent and 
a bioactive metabolites reservoir. Biocatalysis and Agricultural Biotechnology, v. 
21, n. 101284, 2019. 



    70 
 

 

SHARMA, P. K.; GOTHALWAL, R.  Trichoderma: A potent fungus as biological 
control agent. In: SINGH, J. S.; SENEVIRATNE, G. (Eds.) Agro-Environmental 
Sustainability. Springer, p.113-125, 2017  

SHETTY, K. G. et al. The Brazilian peppertree seed-borne pathogen, Neofusicoccum 
batangarum, a potential biocontrol agent. Biological Control, v. 56, n. 1, p. 91-97, 
2011. 

SHI, Y. et al. Endophytic fungal diversity and space-time dynamics in sugar beet. 
European Journal of Soil Biology, v. 77, p. 77-85, 2016. 

SHI, Y. S. et al. Metabolites produced by the endophytic fungus Aspergillus 
fumigatus from the stem of Erythrophloeum fordii Oliv. Molecules, v. 20, n. 6, p. 
10793-10799, 2015.  

SILVA, C. M. da et al. Extraction of oil and bioactive compounds from Araucaria 
angustifolia (Bertol.) Kuntze using subcritical n-propane and organic solvents. The 
Journal of Supercritical Fluids, v. 112, p. 14-21, 2016. 

SILVA, J. M. C.; RYLANDS, A. B.; FONSECA, G. A. B. The fate of the Amazonian 
areas of endemism. Conservation Biology, v. 19, n. 3, p. 689-694, 2005. 

SILVA, S. S.; GUSMÃO L. F. P. New records of rare dematiaceous conidial fungi on 
Araucaria angustifolia from Brazil. Nova Hedwigia, v. 104, n. 4, p. 529-538, 2017. 

SILVA, S. S. et al. A new species of Chaetochalara on decaying leaves from Brazil. 
Mycotaxon, v. 130, p. 505-509, 2015.  

SILVA-HUGHES, A. F. Diversity and antifungal activity of the endophytic fungi 
associated with the native medicinal cactus Opuntia humifusa (Cactaceae) from the 
United States. Microbiological Research, v. 175, p. 67-77, 2015. 

SINGH, D. K. et al. Diversity of endophytic mycobiota of tropical tree Tectona grandis 
Linn.f.: Spatiotemporal and tissue type effects. Scientific Reports, v. 7, n. 3745, 
2017. 

SOBRAL-SOUZA, T.; LIMA-RIBEIRO, M. S.; SOLFERINI, V. N. Biogeography of 
Neotropical Rainforests: past connections between Amazon and Atlantic Forest 
detected by ecological niche modeling. Evolutionary Ecology, v. 29, n. 5, p. 643-
655, 2015. 

SOS MATA ATLÂNTICA. Espécies da Mata Atlântica. Disponível em 
>https://www.sosma.org.br/conheca/mata-atlantica/< Acesso em: 24 jun. 2020. 

SOUZA DIAS, J. A. C; IAMAUTI, M. T.; FISCHER, I. H. Doenças da batateira. In: 
AMORIM, L. et al. Manual de fitopatologia: volume 2, doenças das plantas 
cultivadas. 5ª ed. Ouro Fino: Ceres, 2016. p. 125-148. 

SOUZA, V. C. 2015. Araucariaceae in Lista de Espécies da Flora do Brasil. Jardim 
Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: >http://floradobrasil.jbrj.gov.br/jabot/flora 
dobrasil/FB33971< Acesso em: 24 jun. 2020. 



    71 
 

 

STEFENON, V. M. et al. Phylogeography of plastid DNA sequences suggests post-
glacial southward demographic expansion and the existence of several glacial 
refugia for Araucaria angustifolia. Scientific Reports, v. 9, n. 2752, 2019. 

SUN, J.-Z. et al. Fungicolous fungi: terminology, diversity, distribution, evolution, and 
species checklist. Fungal Diversity, v. 95, n. 1, p. 337-430, 2019. 

SUN, X. GUO, L.; HYDE, K. D. Community composition of endophytic fungi in Acer 
truncatum and their role in decomposition. Fungal Diversity, v. 47, n. 1, p. 85-95, 
2011. 

SUN, X.; GUO, L. Endophytic fungal diversity: review of traditional and molecular 
techniques. Mycology, v. 3, n. 1, p. 65-76, 2012. 

SUTTON B. C.; HODGES, C. S. Jr. Harknessia araucariae from Brazil. Mycologia, v. 
69, p. 829-831, 1977.  

SWOFFORD, D. L. PAUP*: Phylogenetic analysis using parsimony (*and other 
methods), version 4.0b10. Sunderland, Massachusetts: Sinauer, 2002. 

TEDERSOO, L. et al. Global diversity and geography of soil fungi. Science, v. 346, 
n. 6213, p. 1078-1088, 2014. 

THOMPSON, J. D. et al. The CLUSTAL_X windows interface: flexible strategies for 
multiple sequence alignment aided by quality analysis tools. Nucleic Acids 
Research, v. 25, n. 24, p. 4876-4882, 1997. 

TOMSHECK, A. R., et al. Hypoxylon sp., an endophyte of Persea indica, producing 
1,8-cineole and other bioactive volatiles with fuel potential. Microbial Ecology, v. 60, 
n. 4, p. 903-914, 2010.  

UDAYANGA, D. et al. The Diaporthe sojae species complex: Phylogenetic re-
assessment of pathogens associated with soybean, cucurbits and other field crops. 
Fungal Biology, v. 119, n. 5, p. 383-407, 2015. 

VAN BAVEL, J. The world population explosion: causes, backgrounds and 
projections for the future. Facts, Views & Vision in ObGyn, v. 5, n. 4, p. 281-291, 
2013.   

VELOSO, H. P. Classificação da vegetação brasileira, adaptada a um sistema 
universal. Rio de Janeiro: IBGE, Departamento de Recursos Naturais e Estudos 
Ambientais, 1991. 124p. 

VENKATESWARULU, N. et al. Isolation and characterization of plumbagin (5- 
hydroxyl- 2- methylnaptalene-1,4-dione) producing endophytic fungi Cladosporium 
delicatulum from endemic medicinal plants. Biotechnology Reports, v. 20, e00282, 
2018. 

VIEIRA, E. M.; IOB, G. Dispersão e predação de sementes da Araucária (Araucaria 
angustifolia). In: FONSECA, C. R. et al. (Eds.) Floresta de Araucária: Ecologia, 
Conservação e Desenvolvimento Sustentável. Ribeirão Preto: Editora Holos. p. 85–
95, 2009. 



    72 
 

 

WANG, L. et al. Effects of endophytic fungi diversity in different coniferous species 
on the colonization of Sirex noctilio (Hymenoptera: Siricidae). Scientific Reports, v. 
9, n. 5077, 2019. 

WEIR, B. S.; JOHNSTON, P. R.; DAMM, U. The Colletotrichum gloeosporioides 
species complex. Studies in Mycology, v. 73, n. 1, p. 115-80, 2012. 

WILLIAMS, K. J. et al. Forests of east Australia: the 35th biodiversity hotspot. In: 
ZACHOS, F. E. HABEL, J. C. (Eds.), Biodiversity Hotspots. London: Springer, 
2011. p. 295-310. 

WILSON, D. Endophyte: the evolution of a term, and clarification of its use and 
definition. Oikos, v. 73, n. 2, p. 274-276, 1995. 

WU, B. et al. Current insights into fungal species diversity and perspective on naming 
the environmental DNA sequences of fungi. Mycology, v. 10, n. 3, p. 127-140, 2019. 

WULANSARI, D. et al. Antifungal activity of (+)-2,2’-epicytoskyrin a and its 
membrane-disruptive action. Makara Journal of Science, v. 20, n. 4, p. 160-166, 
2016. 

YANG, H. et al. Endophytic fungal communities associated with field-grown soybean 
roots and seeds in the Huang-Huai region of China. PeerJ, v. 6, e4713, 2018. 

YANG, X. L. et al. Phthalide derivatives with antifungal activities against the plant 
pathogens isolated from the liquid culture of Pestalotiopsis photiniae. The Journal of 
Antibiotics, v. 64, n. 11, p. 723-727, 2011. 

YAO, Y. Q. et al. Endophytic fungi harbored in the root of Sophora tonkinensis 
Gapnep: Diversity and biocontrol potential against phytopathogens. 
MicrobiologyOpen, v. 6, e437, 2017. 

YOSHIDA, K. et al. The rise and fall of the Phytophthora infestans lineage that 
triggered the Irish potato famine. eLIFE, v. 2, e00731, 2013. 

YU, H. et al. Recent developments and future prospects of antimicrobial metabolites 
produced by endophytes. Microbiology Research, v. 165, n. 6, p. 437-49, 2010. 

ZANDAVALLI, R. B. et al. Species richness of arbuscular mycorrhizal fungi in forests 
with Araucaria in Southern Brazil. Hoehnea, v. 35, n. 1, p. 63-68, 2008.   

ZHAO, J. et al. Endophytic fungi from pigeon pea [Cajanus cajan (L.) Millsp.] produce 
antioxidant Cajaninstilbene acid. Journal of Agriculture and Food Chemistry, v. 
60, n. 17, p. 4314-4319, 2012. 

ZHONG, L. Y. et al. Community of endophytic fungi from the medicinal and edible 
plant Fagopyrum tataricum and their antimicrobial activity. Tropical Journal of 
Pharmaceutical Research, v. 16, n. 2, p. 387-396, 2017. 

 


