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RESUMO
Micro-organismos endofíticos são aqueles que vivem no interior de plantas, habitando de modo geral suas partes aéreas,
como  caules  e  folhas,  sem  causar  aparentemente  qualquer  dano  aos  seus  hospedeiros.  Eles  distinguem-se  dos
patogênicos, que causam doenças nas plantas, e dos epifíticos que vivem na superfície dos vegetais. Fungos endofíticos
têm se  mostrado  capazes  de  produzir  substâncias  de  interesse  biotecnológico,  entre  elas  algumas  enzimas  que
possuem  aplicações  em  processos  industriais.  Processos  de  biorremediação  utilizando-se  micro-organismos  estão
destacando-se na utilização com a finalidade de minimizar danos ambientais gerados por corantes têxteis, pelo fato  de
possuírem características importantes; a degradação de substâncias xenobióticas, tornando-as capazes de participar de
ciclos biogeoquímicos dos seres vivos, pois este processo diminui ou anula a toxicidade destas substâncias. Sapindus
saponaria L. pertence à família Sapindaceae, é uma árvore conhecida popularmente como sabão-de-soldado, saboeiro,
entre  outros.  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. O objetivo deste trabalho foi testar a tolerância de dois
fungos endofíticos isolados de folhas de  S. saponaria  (SS91 –  Phoma  sp. e SS92 –  Alternaria  sp.) à corante têxtil
industrial amarelo em diferentes concentrações. De acordo com a análise dos resultados conclui-se que nas condições
analisadas os isolados,  Phoma  sp. e  Alternaria  sp.,  apresentaram tolerância as diferentes concentrações do corante
têxtil, futuros estudos poderão indicar com maior precisão o potencial biorremediador desses endófitos.

PALAVRAS-CHAVE: Biotecnologia; Biorremediação; Fungos endofíticos.

1 INTRODUÇÃO 

O termo endófitos, originalmente descrito por De Bary em 1866, refere-se a qualquer micro-
organismo que vive nos tecidos das plantas, distinguindo-se dos epifíticos que vivem na superfície.
São encontradas diferentes definições de endófitos na literatura (ESPOSITO;  AZEVEDO, 2010),
mas  a  definida  por  Bacon  e  Write,  amplamente  aceita  e  utilizada,  é  que  endófitos  são  micro-
organismos que colonizam os tecidos internos das plantas sem causar efeitos negativos imediatos
(KHARWAR et al., 2011).

A palavra endofítico vem do grego,  que quer dizer,  literalmente,  “dentro da planta”  (endo
significa  dentro,  e  phytón,  planta).  Foi  conhecido pela  primeira  vez  em 1887,  quando M.  L.  V.
Galippe relatou a presença de micro-organismos no tecido de plantas (SCHULZ; BOYLE, 2005;
COMPANT et al., 2012).

Os endófitos podem desempenhar relevante função para a saúde do vegetal, já que atuam
como agentes controladores de micro-organismos fitopatogênicos, além de poder atuar também no
controle de insetos e até proteger a planta contra herbívoros (AZEVEDO; ARAÚJO 2007; POLONIO
et al., 2015; POLLI, 2016).

Fungos endofíticos são capazes de produzir substâncias de interesse biotecnológico, entre
elas algumas enzimas que possuem aplicações em processos industriais (NISA et al.,  2015).  A
utilização de micro-organismos no processo de biorremediação como fungos, por exemplo, possuem
uma grande capacidade de degradar parcialmente, em alguns casos completamente, uma variedade
de poluentes resistentes a degradação, através da ação de enzimas específicas produzidas pelos
mesmos. Estas enzimas apresentam grande capacidade em despolimerizar a lignina e uma grande
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variedade  de  outros  compostos,  especialmente  dos  corantes  presentes  nos  efluentes  têxteis
(PAMPHILE; AZEVEDO 2002). 

Desta  forma,  fungos  endofíticos  isolados  de  plantas  medicinais  ou  com  propriedades
terapêuticas, estão sendo cada vez mais estudados a partir de pressupostos de sua interação com a
planta (GARCIA et al., 2012; RHODEN et al., 2012).

Sapindus  saponaria  L.,  pertencente  à  família  Sapindaceae,  é  uma  árvore  utilizada  na
medicina  popular  conhecida  como  sabão-de-soldado,  com  propriedades  como  atividade
antibacteriana,  antifúngica,  moluscida,  anti-inflamatória,  antioxidante,  citotóxica,  anticâncer,
antidiabetes, antiobesidade, entre outras (ALBIERO et al., 2001; SHARMA et al., 2011; CHEOK et
al., 2014). Extratos do fruto podem apresentar atividade antifúngica e neutralizadora de hemorragia
(TSUZUKI et al., 2007).

Além destas propriedades a  S. saponaria apresenta vasto potencial  econômico, devido às
diferentes formas de utilização. Sua madeira, por exemplo, é empregada na indústria, na construção
civil, esta espécie é utilizada também no reflorestamento em áreas degradadas para a preservação.
Seus frutos são consumidos por morcegos e são utilizados também pela população para fabricação
de sabão, devido à presença das saponinas.  É uma árvore ornamental,  rústica e de moderado
crescimento, utilizada no paisagismo em geral,  sendo uma das espécies mais cultivadas para a
arborização, e ainda as suas sementes são utilizadas no artesanato (LORENZI, 2004; BARRETO et
al., 2006; REYES, 2015).

O  fungo  do  gênero  Phoma  sp.  é  um  Coelomiceto,  pertencente  ao  grupo  dos  Fungos
mitospóricos,  encontrado  parasitando  várias  partes  das  plantas,  e  normalmente  ocorre  com  o
aumento  de  temperatura.  Apresentam conídios  ameroseptados,  cilíndricos,  hialinos  e  pequenos
(LEITE et al., 2001).  Alguns fungos do gênero  Phoma  sp.  são causadores da doença que incide
sobre  folhas,  frutos  e  ramos  de  cafeeiros,  produzindo  lesões  necróticas  de  vários  tamanhos  e
coloração castanho escura, causa queda de folhas e frutos e quando incide sobre os ramos, inicia o
seu ataque pelas brotações novas acarretando seca total dos tecidos (LORENZI 2004). Este fungo
foi detectado pela primeira vez na Colômbia inicialmente por  Fernandez em 1961 (FERNANDEZ
1961).

Fungos  do  gênero  Alternaria são  ascomicetos,  cujas  espécies  são  conhecidas  como
importantes patógenos vegetais. São também alergênicos comuns em humanos, desenvolvendo-se
no interior de construções e causando febre do feno ou reações de hipersensibilidade que por vezes
levam  à asma.  Espécies  de  Alternaria são  facilmente  identificadas  pelos  conídios  de  grandes
dimensões,  tipicamente ovóides,  marrom claro  a marrom,  multicelular,  com septos  longitudinais,
transversais e às vezes oblíquos. As colônias são geralmente difusas, cinza a marrom escuro, os
conidióforos são diferentes das hifas, são escuros, solitários ou em fascículos (WEISE 1977).

O gênero  Alternaria apresenta grande importância na agricultura comercial  por infectarem
diversas culturas, causando doenças responsáveis por significativos danos econômicos. Há vários
relatos  de  Alternaria  sp.  infectando  culturas  como  seringueira,  ornamentais,  macieira,  pepino  e
outras (KIMATI et al.,1997).

A  biorremediação  é  o  processo  de  tratamento  que  utiliza  a  ocorrência  natural  de  micro-
organismos  para  degradar  substâncias  toxicamente  perigosas  transformando-as em substâncias
menos ou não tóxicas. É um mecanismo de estimulação de situações naturais de biodegradação
para  a  limpeza  de  derramamentos  de  óleos  e  tratamento  de  ambientes  terrestres  e  aquáticos
contaminados com compostos xenobióticos (substância sintética que polui  o meio ambiente).  O
processo biológico de biorremediação é uma alternativa ecologicamente mais adequada e eficaz
para o tratamento de ambientes contaminados com moléculas orgânicas de difícil  degradação e
metais tóxicos (GAYLARDE  2005; POLONIO et al., 2014).
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O  objetivo  da  biorremediação,  quando  usada  como  técnica  de  tratamento  em  áreas
contaminadas, é induzir ou acelerar os processos biológicos naturais de reciclagem de compostos
de interesse, incluindo compostos orgânicos ou inorgânicos. Assim, o desafio principal é utilizar a
capacidade  intrínseca  dos  micro-organismos  de  degradar  matéria  orgânica  para  degradar
compostos orgânicos tóxicos, tanto de origem natural como compostos sintéticos (GUARANTINE e
ZANONI 2000; POLONIO et al., 2014).

A  indústria  têxtil  ocupa  um  lugar  de  destaque  quando  se  trata  de  poluição  ambiental e
efluentes fato  este  se  deve  aos  grandes  volumes  de  água  utilizados  nos  processos  e  à
complexidade dos rejeitos eliminados pelas indústrias, sendo que, durante o processo de tingimento
em torno de 15% do corante empregado é descarregado em efluentes. (MOLLEA et al. 2005).

Esses efluentes são responsáveis por graves acidentes ecológicos, por suas concentrações
elevadas de produtos químicos potencialmente tóxicos. Estima-se que aproximadamente 90% das
espécies químicas utilizadas no beneficiamento de fibras, incluindo os corantes, são eliminadas nos
efluentes após cumprirem a sua função. Estes fatores levam à geração de grandes volumes de
efluentes, os quais se caracterizam por apresentar elevada carga orgânica (CISNEROS 2002).

Os corantes podem ser classificados em: a) para o tipo fibra, tais como corantes para nylon,
algodão, poliéster etc, b) pelos métodos de aplicação no substrato, ou seja, pela maneira que eles
são fixados à fibra, e c) de acordo com a sua estrutura química. Com relação à estrutura química,
podem ser azo, antraquinona, indigoides entre outros (CATANHO 2006). Os principais grupos de
corantes  classificados  pelo  modo  de  fixação são os  corantes  reativos,  diretos,  azóicos,  ácidos,
corantes à cuba, de enxofre, dispersivos, pré-metalizados e branqueadores (CATAHO 2006).

Os  riscos  toxicológicos  de  corantes  sintéticos  à  saúde  humana  estão  intrinsecamente
relacionados ao modo e tempo de exposição, ingestão oral, sensibilização da pele e sensibilização
das vias respiratórias (GUARANTINI E ZANONI 2000).

O objetivo deste trabalho foi testar a tolerância de dois fungos endofíticos isolados de folhas
de S. saponaria  (SS91 –Phoma sp. e SS92 – Alternaria  sp.) frente à diferentes concentrações do
corante têxtil industrial amarelo.

2 MATERIAL E MÉTODOS

Os fungos endofíticos selecionados para a avalição de tolerância e biorremediação foram
isolados de folhas de Sapindus saponaria L., mantida na Universidade Estadual de Maringá, Paraná,
Brasil e identificados molecularmente por Garcia et al.  (GARCIA et al.,2012). As sequências foram
depositadas no National Center for Biotechnology Information (NCBI): SS91–Phoma sp. (AY513965)
e SS 92 – Alternaria sp. (FJ210489).

2.1 TOLERÂNCIA DOS FUNGOS AO CORANTE TÊXTIL 

Os fungos endofíticos foram crescidos em meio BDA  (Batata-Dextrose-Ágar) preparado de
acordo com Smith e Onions (SMITH 1994), modificado por Pamphile et al.(1997). Os tratamentos e o
controle  foram  realizados  em  triplicata.  O  preparo  do  tratamento  foi  realizado  em  meio  BDA,
contendo o corante têxtil de cor amarelo nas concentrações de 1%, 4%, 7% e 10%.  Em cada placa
de Petri foi adicionado 20 ml de meio, o controle foi realizado somente com o meio de cultura BDA
sem a adição do corante.

Posteriormente discos de 6 mm dos 2 fungos foram repicados no centro das placas de Petri
contendo meio de cultura BDA (controle) e BDA acrescido do corante, nas diferentes concentrações.
As placas foram incubadas em B.O.D. durante sete dias a 28°C, em seguida foram fotografadas. O
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diâmetro da colônia do fungo endofítico foi medido em todas as placas, sendo que as médias obtidas
no corante e no controle foram comparadas. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os fungos são conhecidos pela sua diversidade e habilidade notável para degradar materiais
naturais complexos e persistentes, tais como lignina, quitina e celulose microcristalina. Portanto,
algumas características dos fungos filamentosos, como a bioatividade e o crescimento morfológico,
os tornam potencialmente melhores degradadores e tolerantes a muitas substâncias (DIAS 2000).

Dentre  os  focos  geradores  de  poluição  ambiental,  a  indústria  têxtil  ocupa  um lugar  de
destaque, devido aos grandes volumes de água utilizados nos processos e à complexidade dos
dejetos com ela eliminados. Estima-se que, durante o processo de tingimento, em torno de 15% do
corante empregado seja descarregado em efluentes,  devido a perdas ocorridas no processo de
fixação (MOLLEA 2005).

Nos testes de tolerância ao corante têxtil realizados com o fungo endofítico SS91 Phoma sp.
Observou-se que após os 7 dias de crescimento no meio contendo as diferentes concentrações do
corante 1%, 4%, 7% e 10% as respectivas taxas de inibição de crescimento foram: 31%, 46%, 55%
e  66%  em  relação  ao  controle,  podendo  concluir  que  para  este  isolado,  quanto  maior  a
concentração do corante no meio,  maior  foi  a  redução do crescimento (figura1).    Desta forma
podemos destacar a importância destes testes de tolerância a corantes, como teste preliminar para
obtenção  de  um  fungo  potencial  biorremediador.  Para  o  isolado  SS92  Alternaria  sp.,  com  as
mesmas concentrações de corantes, foram obtidos os seguintes resultados: 43%, 49%, 53% e 38%
na redução da taxa de crescimento fúngico respectivamente, desta forma, podemos observar que
quanto  maior  a  concentração  do  corante  no  meio,  houve  uma  taxa  menor  de  crescimento  do
endófito,  com  exceção  na  concentração  de  10%,  assim  este  fungo  pode  ser  promissor  na
degradação deste corante (figura 1). 

Figura 1. Fungos endofíticos testados em diferentes concentrações do corante têxtil amarelo. Isolado SS91
Phoma sp. (A) controle, (B) 1%, (C) 4%, (D) 7%, (E) (10%); Isolados SS92 – Alternaria sp. (F) controle,

(G) 1%, (H) 4%, (I) 7% e (J) 10%.

No trabalho realizado por PEREIRA et al. (2010), foram feitos testes semelhantes aos nossos,
os autores constataram que o fungo  Lentinula edodes  avaliado com o corante remazol vermelho
apresentou  descoloração  total  após  12  dias  de  incubação  a  25°C.  Já  Bergsten  et  al.(2005)
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realizaram  testes  com  o  fungo  Paraconiothyrium  esturinum,  sendo  que  o  mesmo   degradou
parcialmente os corantes reativos yellow e reativo red. Testes com (melhor citar o fungo)também
foram realizados, onde se obteve um total de degradação do corante Remazol vermelho RB após 12
dias de incubação. Já com o fungo Lentinulaedodes, com o teste a Remazol vermelho não obteve
crescimento igual ou superior ao seu controle, foi testado também com o corante Remazol azul e
turquesa onde houve crescimento igual ao do controle mostrando que este fungo é tolerante a estes
corantes (SANTOS et al.2011).

Na pesquisa de Santos et al. (2011), foram realizados os testes de tolerância com os fungos
endofíticos isolados de Passiflora sp. Neste trabalho a linhagem G23 P1.60, apresentou 30,6% de
seu crescimento inibido por ação do corante, o isolado G17 P1.87 teve seu crescimento inibido em
apenas 5%, o isolado G15 P3.15 teve inibição de seu crescimento em 31,2 %, o isolado G12 P2.2
não apresentou inibição do crescimento por ação do corante e o isolado G11 P2. 10 exibiu inibição
de 7,1% de seu crescimento.

Dullius et al.  (2004) utilizando metodologia semelhante  coletaram 40 amostras de efluente
têxtil, 15 amostras de solos de lavoura, 05 amostras de solo de mata, 07 amostras de lodo de fundo
de lago e 03 amostras de chorume, dessas amostras 17 colônias de fungos foram selecionadas,
induzidas ao crescimento em presença de oito tipos de corantes têxteis, nas concentrações de 6,4%,
3,2%, 1,6%, 0,8%, 0,4%, 0,2%, 0,1%, 0,05%, 0,025% e 0,0125%, (vol/vol). Após o período total de
incubação (72 horas), os resultados da indução de crescimento mostraram que apenas algumas
colônias não apresentaram crescimento. Alguns fungos tiveram destaque maior por apresentarem
traços de crescimento já nas primeiras 24 horas, isso demonstra que esses fungos possuem uma
predisposição para a descoloração dos efluentes, independentemente do tipo de corante utilizado.

Almeida  et  al. (2000)  utilizando  metodologia  semelhante  verificou  a  tolerância  do   fungo
endofítico  G46-100  isolado  de  Piper  hispidum  Sw.  (Falso-jaborandi),  aos  corantes  vermelho  e
turquesa em uma concentração final de 0,1% v/v. Os diâmetros médios da colônia do isolado G46-
100 em BDA (controle), BDA com corante turquesa e BDA com corante vermelho foram: 7 cm, 7,5
cm e 7,75 cm. Estes resultados podem indicar que o isolado endofítico G46-100 apresenta possível
tolerância  à  presença  dos  corantes  têxteis  turquesa  e  vermelho  nas  concentrações  avaliadas
(ALMEIDA et al. 2000).

Os resultados obtidos no presente trabalho demonstram o potencial biotecnológico do fungo
endofítico isolado de S. saponaria na tolerância ao corante têxtil amarelo, porém testes futuros são
necessários para avaliar a aplicação deste fungo como biorremediador de corantes têxteis.

4 CONCLUSÃO

Os  isolados  endofíticos  Phoma  sp.  e  Alternaria  sp.,  isolados  de  S.  saponaria,  indicam
tolerância as diferentes concentrações do corante têxtil  utilizado, , futuros estudos podem indicar
com mais precisão o potencial biorremediador desses endófitos, desta forma sendo uma alternativa
sustentável para o meio ambiente.
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