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~NlrRcmUlçA,O E OBJETIVO 
ecossistemas de maoguezais são extremamente dependentes da ciclagem do 

JÓ~;for,o. Fungos endofíticos;. que colonizam em parte do seu desenvolvimento o interior 
tecidos vegetais, podem promover o crescimento da planta hospedeira de diversas 

tnrmas. dentre elas a solubilização do fosfato. Alguns desses microrganismos passam 
uma geração a outra via sementes e estruturas propagativas. A Rhizophora mang/e, 

!asrlécie arbustiva, presente nos manguezais, possui como forma de propagação uma 
vivípara: o propágulo. Esse trabalho tem por objetivo caracterizar 

!nclIfcllo\jiC<3mente e geneticamente fungos endofíticos de propágulos de R. mang/e com 
holen<,ialde solubilizarfosfato. 

lM,m=RIJU E MÉTODOS 
realizados testes quantitativos in vilro com 43 linhagens fúngicas em meio 

ml"menllado com fosfato de rocha. Gêneros como Aspergillus sp. , Penicillium sp., 
lA/tenJa,ia sp. e Pesla/olia sp. foram eficientes na dosagem do fósforo solubilizado. 
IAtr~v," da amplificação da região intergênica ITS e posterior digestão com enzimas de 

(ARDRA) os agrupamentos foram identificados por seqüenciamento e 
tni.crclscop:ia eletrôniC<3 de varred ura. 

IRESUILTA,DOIS E DISCUSSÃO 
fungos endofiticos de Rhizophora mang/e foram crescidos em meio líquido tendo 

fonte de P o fosfato de cálcio tribásico, uma forma inorgânica do mineral e 
laDre~;entaram a capacidade de solubilizarem fosfato (46%) e acumularem o P (54%). A 
Isol'ubilliz1Içã.odo P torna-o prontamente disponível ás plantas e das populações fúngicas 
IsolubilizadofElS de fosfatos destacam-se os gêneros Aspergillus e Penicillium assim 

no presente trabalho. As linhagens que acumularam o P do meio de cultura 
IpoI,suem ainda assim uma grande importância ecológica, visto que o P imobilizado na 
Ibiclm"~<'Rmicrobiana pode ser liberado pela ruptura das células microbianas, promovida 

variações climáticas, dentre diversos outros fatores. Dessa forma, o conteúdo e o 
de P por meio da biomassa microbiana desempenham importante papel no ciclo do 

~~~!~~~rl~~~~~:f~ú'ngiCa associada a Rhizophora mangle apresenta-se como um potencial 
tre,;ervRlnr;ode fósforo. 
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