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RESUMO

Substâncias isoladas de fungos destacam-se como agroquímicos naturais, tais como destruxinas (inseticidas) e estrobirulinas (fungicidas), além de 
várias fitotoxinas (herbicidas). Levando em consideração a biodiversidade, os fungos constituem o segundo maior grupo de espécies sobre o 
planeta, o que nos leva a concluir que inúmeras substâncias são produzidas sob as mais diversas condições de estresse. Relatos indicam que há 
aproximadamente 1,5 milhões de diferentes espécies de fungos, sendo que menos de 5% foram devidamente estudadas (PINTO et al., 2002). A 
espécie Corynespora cassiicola é considerada um fungo necrotrófico sendo descrito como patógeno de plantas principalmente nos trópicos. Tem 
sido relatado em mais de 70 plantas hospedeiras, incluindo algumas culturas importantes tais como seringueira, tomate, algodão, soja, tabaco e 
cacau (BARTHE et al., 2007). A interação química entre fungos fitopatogênico e suas respectivas plantas hospedeiras, apresentam uma relação 
química e ecológica notável no tocante ao que se refere a produção de metabólitos essenciais que possam controlar tal infestação fitopatogênica, 
tornando-se um novo método para a descoberta de moléculas com atividade fitotóxica, bem como a investigação de seus mecanismos de ação, 
auxiliando a busca de novas moléculas herbicidas com potencial comercial (Varejão et al., 2013). Em estudo realizado acerca da interação entre C. 
cassicola estudo recente realizado mostrou que seres humanos podem desenvolver patologias causadas pelo mesmo. Neste trabalho foi relatado 
que o organismo foi identificado com base em sequência transcrita do gene RNA (Yamada et al., 2013).A investigação do fungo C. cassiicola, 
considerado enfofítico a espécie Gongronema latitolium levou a descoberta de 03 novos metabólitos especiais. O estudo foi realizado com a 
prospecção química da fração em acetato de etila, levando a obtenção dos compostos denominados corinesione D, corineter B e uma lactona 
corineter A (Okoye,2013). Corynespora cassiicola é uma importante patogénico que provoca a doença prejudicial, a doença da queda de folhas 
em seringueira (Hevea brasiliensis). Uma pequena glicoproteína segregada chamada cassiicolina já havia sido descrita como um efetor importante 
de C. cassiicola. Em estudo realizado por Déon e colaboradores (2014) mostrou a diversidade do gene que codifica cassiicolina foi analisada em C. 
cassiicola isolados amostrados a partir de vários hospedeiros e origens geográficas. Uma árvore filogenética a partir de quatro lócus combinados e 
elucidação da diversidade de todo o conjunto foi fortemente estruturada pela classe toxina, tal como definido pela isoforma da proteína 
cassicolina. Neste caso, tal estudo contribui para o entendimento do mecanismo de ação fitotóxico já descrita em diversos trabalhos acerca da 
fitotoxidade de C. cassiicola. Os objetivos deste trabalho, versam sobre avaliação da atividade fitotóxica correlacionada a prospecção química do 
fungo fitopatogênico C.Cassiicola. Foram obtidas 14 frações e um resíduo retido na coluna aluído com MEOH.  A fração correspondente ao tempo 
de retenção 55 min (HPLC55) foi caracterizada como o constituinte majoritário da fração, obtida com 99%. Essa amostra foi submetida a análises 
de RMN de 1H e RMN de 13 C. As amostras HPLC 55b, HPLC55 a e HPLC 100%. As demais amostras foram avaliadas por espectrometria de massas 
em aparelho MALDI-TOF (Matrix Assisted Laser Desorption/Ionization ou Ionização/Dessorção de Matriz Assistida por Laser) para avaliação da 
massa. A avaliação química se correlaciona perfeitamente com avaliação biológica observada. As frações mais polares, que apresentaram em seu 
perfil químico a presença de compostos fenólicos, após testes biológicos, mostrou atividade expressiva na inibição do crescimento da Lactuca 
sativa e em testes de punção de folha com a espécie leiteiro. Desta forma, concluímos que as frações mais polares apresentam atividade 
fitotóxica.
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