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A  busca  crescente  por  alimentos  minimamente  processados,  tem  feito  com  que  a  utilização  de
antimicrobianos naturais  mereça destaque nos últimos anos. Há interesse na utilização dos conservantes
naturais para alimentos, pois esses apresentam menos riscos à saúde, além de contribuir para a busca de
um alimento com maior prazo de validade. Agrocybe cylindracea é um macrofungo, comestível e muito
apreciado na Ásia. Alguns metabólitos produzidos por este macrofungo já foram identificados, como por
exemplo,  o  agrocybin,  que possui  efeitos  antimicrobianos.  O objetivo  deste  trabalho foi  avaliar  o  efeito
antimicrobiano do extrato de metabólitos secundários de A. cylindracea sobre bactérias de importância
alimentar (Staphylococcus aureus ATCC 25923, Bacillus cereus ATCC10876, Escherichia coli OP50 e
Salmonella Typhimurium ATCC 14028), na busca de um conservante natural de alimentos. O isolado de
macrofungo foi coletado em Torres-RS, e identificado através da amplificação e sequenciamento genético
da  região  ITS(ITS1  e  ITS4).  A  fim  de  determinar  a  presença  de  agentes  antimicrobianos,  testes  de
formação de halo de inibição foram realizados a partir do extrato liofilizado dos metabólitos secundários
de A.cyliandracea. Foram preparados extratos a partir de cultivos submersos em diferentes tempos de
cultivo,  entre  3  e  16  dias.  Sob  discos  de  papel  filtro  densidade  250  g/m2  com 0,5  cm de  diâmetro,  foi
aplicado 15μL do extrato (100 mg/mL). Os discos foram dispostos em placas de Petri já inoculadas com a
bactéria crescida em caldo nutriente durante 18 horas, e, distribuída em meio de cultivo ágar nutriente
pela técnica de swab. O teste foi  feito em duplicatas,  tendo em cada placa três discos. A incubação foi
realizada por 24 h a 37 ºC. O resultado obtido com o antibiograma revelou ocorrência de inibição para E.
coli com os extratos do 7o  8o e 9o dia de cultivo, com halos de 7 mm. A inibição para S. Typhimurium
ocorreu apenas com o extrato do 9o dia, onde o halo apresentou 10 mm. Para S. aureus e B. cereus não
houve inibição. Estes dados, embora preliminares, indicam que o extrato de metabólitos secundários de A.
cyliandracea  possui  substâncias  capazes  de  inibir,  preferencialmente,  o  crescimento  de  bactérias
Gram-negativas.  Os  resultados  descritos  neste  trabalho,  contribuem  para  a  compreensão  das
propriedades bióticas dos extratos e aplicação potencial como agentes antimicrobianos.
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