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RESUMO: Microrganismos endofíticos são fungos ou bactérias que colonizam o interior de tecidos ou 
órgãos vegetais das plantas podendo ser desde folhas, caule, raiz, podem ainda colonizar essa planta em 
todo o seu período de vida ou apenas parte do seu ciclo, sem causar danos ou doenças nas plantas, 
contrariamente manifestam algumas vantagens ao hospedeiro, protegendo-o contra o ataque de insetos e 
moléstias, apresentando modificações fisiológicas, com a produção de substâncias de interesse 
biotecnológico. Sapindus saponaria L. pertence à família Sapindaceae, é uma árvore conhecida 
popularmente como sabão-de-soldado, saboeira entre outros. No Brasil ocorre do Pará ao Rio Grande do 
Sul. Na medicina popular, a casca a raiz e o fruto são utilizados como calmante, adstringente, diurético, 
expectorante, tônico, depurativo do sangue e contra a tosse. Seus frutos são ainda utilizados no combate à 
úlcera, feridas e inflamações na pele. Devido à diminuição de fontes naturais de fósforo utilizados na 
fertilização dos solos agrícola, novas alternativas vêm sendo investigadas, destacando-se os solubilizadores 
de fosfatos, os microrganismos são essenciais no ciclo do fósforo, pois podem disponibilizar o mesmo para 
as plantas por meio da solubilização de fosfato insolúvel. O objetivo neste trabalho foi selecionar bactérias 
endofíticas, isoladas de folhas de S. saponaria, que solubilizem fosfato inorgânico. Neste screening das 96 
bactérias avaliadas para solubilização de fosfato inorgânico in vitro aproximadamente 67% apresentaram 
resultados positivos. Esses resultados demonstram a capacidade de bactérias endofíticas isoladas de folhas 
de S. saponaria de solubilizar fosfato inorgânico, maiores estudos são necessários visando sua 
aplicabilidade. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Microrganismos endofíticos ou endófitos são fungos ou bactérias que colonizam o 
interior de tecidos ou órgãos vegetais das plantas, podendo ser desde folhas, caule, raiz. 
Podem colonizar essa planta em todo o seu período de vida ou apenas parte do seu ciclo, 
sem causar danos ou doenças nas plantas, contrariamente manifestam algumas 
vantagens ao hospedeiro, protegendo-o contra o ataque de insetos e moléstias, 
apresentando modificações fisiológicas, havendo produção de substâncias de interesse 
biotecnológico (Azevedo et al., 2002). 

Dentre as substâncias de interesse, está a capacidade dos microrganismos 
solubilizarem fósforo (P) em meio de cultura pura, e quando isso ocorre, em meio de 
cultura sólido contendo fosfato de cálcio, há formação de uma zona de clarificação ao 
redor da colônia (halo), correspondente à acidificação do meio e dissolução do fósforo 
(Kang et al., 2002). 

Dentre os microrganismos, se destacam os provenientes de plantas medicinais ou 
com propriedades terapêuticas, que estão sendo cada vez mais analisadas a partir de 
pressupostos de sua interação com microrganismos endofíticos, os quais têm 
apresentado diversos benefícios como produtores de antibióticos, metabólitos 
secundários de interesse farmacológico (Pilleggi, 2002), já que muitas substâncias 
extraídas das plantas foram encontradas nos endofíticos que elas albergam (Azevedo  et 
al., 2002). 

Os microrganismos estudados no presente trabalho são provenientes endofíticos 
da Sapindus saponaria L. (Figura 1), que pertencente à família Sapindaceae, é uma 
árvore conhecida popularmente como sabão-de-soldado, saboeira, sabão-de-macaco, 
pau-de-sabão, saboneiteiro, fruta-de-sabão, sabonete, jequitiguaçu (RS), salta-martim, 
guiti, jequiri (PA), fruta-de-sabão (MG). No Brasil ocorre do Pará ao Rio Grande do Sul 

(Albiero et al., 2001; Lorenzi, 2004). 
Na medicina popular, a casca, a raiz e o fruto são utilizados como calmante, 

adstringente, diurético, expectorante, tônico, depurativo do sangue e contra a tosse. Seus 
frutos são ainda utilizados no combate à úlcera, feridas e inflamações na pele. Algumas 
espécies estão sendo pesquisadas como fontes de saponinas para uso cosmético, devido 
a suas propriedades tensoativas, como também para uso farmacológico, pois esses 
compostos, classificados como triterpenóides, apresentam atividade antiulcerativa e 
antineoplásica  (Albiero et al., 2001). 

Devido a importância da Sapindus saponaria, como planta medicial e dos 
microrganismos na bsucas de compostos bioativo, objetivo neste trabalho foi selecionar 
bactérias endofíticas, isoladas de folhas de S. saponaria, que solubilizem fosfato 
inorgânico. 
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Figura 1: Sapindus saponaria L. (Foto Universidade Estadual de Maringá – UEM). 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 
 
Foram utilizadas para este trabalho 96 linhagens de bactérias endofíticas isoladas 

de folhas de Sapindus saponaria.  
Foi realizado um screening para selecionar bactérias solubilizadoras de fosfato 

inorgânico. As linhagens foram previamente repicadas em meio TSB (Trypticase Soy 
Broth), em placa de 96 poços e incubadas em B.O.D. por 48 horas a 28°C. 

Posteriormente, as 96 linhagens foram repicadas em uma placa de 15 cm de 
diâmetro com meio de fosfato insolúvel e então incubada por 48h a 28°C. Após esse 
período, a solubilização de fosfato foi visualizada pela presença de halo ao redor das 
colônias capazes de solubilizar fosfato (Verma et al., 2001). O teste foi realizado em 
triplicata.  
 

3  RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

O fósforo exerce papel importante no metabolismo vegetal, participando da 
fotossíntese, respiração, armazenamento e transferência de energia, transferência de 
genes e reprodução (Stauffer e Sulewski, 2004).  

Devido à diminuição de fontes naturais de fósforo, que é um macronutriente 
limitante para o crescimento da planta sendo utilizado na fertilização dos solos agrícolas, 
novas alternativas vêm sendo investigadas, destacando-se os microrganismos 
solubilizadores de fosfatos. Estes são essenciais no ciclo do fósforo, pois podem 
disponibilizar o mesmo para as plantas por meio da solubilização de fosfato insolúvel 
(Malboobi, et al., 2009). 

Neste screening das 96 bactérias avaliadas para solubilização de fosfato inorgânico 
in vitro, aproximadamente 67% apresentaram halo ao redor das colônias. Estudos 
posteriores serão realizados com cada bactéria positiva em placas separadas para avaliar 
o índice de solubilização (IS). 

Neste sentido busca-se selecionar e caracterizar isolados bacterianos que 
expressem características como solubilização de fosfato. Essa bioprospecção é 
decorrente do enorme potencial desses microrganismos que podem intervir positivamente 
no desenvolvimento das plantas, por isso, diversos trabalhos buscam avaliar a 
capacidade de bactérias que fixem nitrogênio e solubilizem fosfato inorgânico visando o 
possível uso da biotecnologia microbiana e aplicabilidade nos sistemas de produções 
agrícolas (Taurian et al., 2010; Compant et al., 2010). 
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Figura 1: Bactérias endofíticas isoladas de folhas de S. saponaria solubilizadoras de fosfato (presença de 

halo ao redor das colônias). 

 

4  CONCLUSÃO 
 
Bactérias endofíticas isoladas de folhas de Sapindus saponaria foram capazes de 

solubilizar fosfato inorgânico in vitro. Estes estudos inicias norteiam futuros estudos  na 
forma de estabelecer parâmetros na utilização destas bactérias como promissoras 
solubilizadoras de fosfato inorgânico, que podem ser utilizadas nas culturas de soja, cana, 
trigo, cana-de-açúcar, etc.  
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