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Com a descoberta da penicilina, um dos primeiros metabólitos fúngicos de grande importância 

médica, deu-se início à exploração dos microorganismos como fonte de substâncias 

biologicamente ativas. Espécies do gênero Tyromyces, como T.duracinus, T. ethiopica e T. 

cinereobrunneus foram testados por seu potencial antibacteriano frente a cepas de bactérias com 

parede celular, porém, nenhum estudo foi realizado com a espécie Tyromyces pulcherrimus 

(Rodway) G.Cunn., Polyporaceae. Portanto, o objetivo deste trabalho foi cultivar o micélio e 

avaliar os componentes químicos, e as potenciais atividades antibacteriana, inibitória da enzima 

alfa-glicosidase e antioxidante desta espécie. O fungo Tyromyces pulcherrimus foi obtido da 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Florestas e armazenado no LEBIO/FURB. Para o 

cultivo do micélio, o fungo foi repicado em placa de petri e meio BDA (batata- dextrose e ágar).  

Após o crescimento do micélio, quatro plugues foram inoculados no meio líquido, composto de 

caldo de batata, extrato de malte e peptona bacteriológica. O micélio, após separado do caldo de 

cultivo, foi congelado e liofilizado. A amostra desidratada foi macerada sob agitação por 24 h em 

acetato de etila, sendo o solvente evaporado em rotaevaporador. A análise fitoquímica foi 

realizada a fim de se identificar as classes de compostos como fenóis, lipídios, flavonoides, 

saponinas, alcaloides, cardiotônicos, antraquinonas e cumarinas, submetidas a reações de acordo 

com o preconizado por Pompilho et al.1 A atividade antibacteriana foi avaliada de acordo com a 

concentração inibitória mínima (CIM) em placa de micropoços para três bactérias, Escherichia 

coli (ATCC 25922), Staphylococcus aureus (ATCC 25923) e Pseudomonas aeruginosa(ATCC 

27853), segundo a metodologia do CLSI.2 A atividade antioxidante foi determinada utilizando o 

radical livre DPPH, segundo Cavin et al.3 e a determinação da atividade inibitória da enzima 

alfa-glicosidase foi realizada conforme Kim et al.4 A análise fitoquímica feita por cromatografia 

em camada delgada do extrato do fungo apresentou reação positiva para a presença de 

flavonoides, fenóis e lipídios. Contra as bactérias S.aureus e E.coli não houve atividade 

antibacteriana do extrato fúngico, e contra P.aeruginosa demonstrou atividade fraca (CMI= 1000 

µg/mL). A atividade inibitória do extrato na concentração de 1 mg/mL sobre a enzima alfa-

glicosidase foi de 15,19 ± 5,52 %, e a determinação da atividade antioxidante demonstrou um 

resultado de 18,18 ± 0,04% para a amostra na mesma concentração. Destaca-se, assim, a 

importância de estudos mais detalhados para analisar as propriedades antioxidantes, 

antibacterianas e hipoglicemiantes de T. pulcherrimus, e a produção de compostos relacionados a 

elas.  
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