
Introdução

Metodologia

Objetivos

Aumentar a resistência das plantas jovens, sem

manipulação genética, sem recurso a pesticidas

e fertilizantes de síntese, usando um exército

invisível – um consórcio de microrganismos que

vivem naturalmente no interior das plantas e

que as beneficiam- os endófitos.

“Vacinar” plantas jovens com um cocktail de

microrganismos (bactérias, protistas e fungos),

extraídos de plantas adultas selecionadas (pelo

seu vigor vegetativo, elevado porte e aparência

saudável), obtendo, assim, plantas mais

resistentes a doenças, pragas e à seca, devido à

ação bioprotetora e biofertilizante dos

endófitos.

1- Obtenção de um meio de cultura líquido “Cocktail de endófitos”

1.1 Colheita do material vegetal – espécies florestais e
frutícolas, selecionadas devido às suas características de vigor e
resistência a pragas, doenças e seca.

1.2 Extração dos microrganismos endófitos – de folhas e caules, previamente esterilizados, 
utilizando a metodologia previamente descrita por Ikeda et al. (2009) (1).

1.3 Cultivo de microrganismos extraídos em meio de cultura
líquido, com o intuito de incrementar a produção de biomassa
microbiana e de metabolitos bioativos pelos endófitos.

2- Inocular os microrganismos em plantas jovens

3-Certificação e Comercialização as RESISPLANT (espécies 
florestais e frutícolas)

Plantas com: 
Crescimento mais rápido; Mais resistentes

Maior produtividade,
minimizando o uso

Aplicação médica 
e industrial

Antibiótico, Antiviral, 
imunossupressores e 

anticanceroso, 
Antioxidantes e 
Bioinsecticida 

Crescimento da planta, 
Fito estimulação, 
solubilização de 

nutrientes

Promoção de crescimento Saúde e proteção da planta

Compostos 
antimicrobianos

Controlo da poluição e 
fitorremediação

Fenóis e 
clorofenóis

Um dos grandes desafios colocados à humanidade, considerando a projeção de
crescimento da população mundial, é a necessidade de aumentar em mais de
50% a produção de alimentos de forma sustentável num cenário imprevisível
de mudanças climáticas. Nessa guerra, chegou o momento de usarmos o
exército invisível como um forte aliado. Os microrganismos presentes no
interior das plantas (endófitos) têm sido descritos como uma ferramenta
poderosa por aumentarem o crescimento, reprodução e resistência/tolerância
da planta hospedeira contra stresses bióticos e abióticos (figura 1).
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Resultados

- É uma oportunidade de negócio –área pouco explorada;

- Rentabilizam-se atividades que representam um grande volume de
negócios na região;

- Acrescenta-se valor às plantas produzidas na região;

- Diminuem-se custos de produção, conferindo vantagem competitiva
para os produtores;

- Obtém-se uma recuperação mais rápida dos ecossistemas.

Promovemos o respeito pela natureza e inovamos a oferta de mercado, ao disponibilizamos plantas
jovens capazes de sobreviver às condições de stress, protegidas pelos microrganismos que vivem
naturalmente no seu interior.

Conclusões

de pesticidas e 
fertilizantes de síntese.

Figura 1- Exemplos da ação bioprotetora e  biofertilizante de diversos microrganismos. 

A agroindústria e a floresta valem cerca de
100 milhões de euros /ano no concelho do
Fundão, representando cerca de 30% do PIB
do concelho.

(1) Ikeda et al. (2009) Development of a Bacterial Cell Enrichment Method and its Application to
the Community Analysis in Soybean Stems. Microb Ecol 58:703–714
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