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Resumo
Objetivo – analisar a produção de celulases por bactérias do solo da Mata Atlântica. Métodos – Para tanto, 68 linhagens bacterianas per-
tencentes à Coleção de bactérias da Mata Atlântica da UNIP Santos Rangel, isoladas em TSA e meio específico para actinobactéria (IPS3)
foram testadas em meio Carboximetilcelulose, a fim de detectar a capacidade de degradação desse substrato. As linhagens foram incubadas
por 48h a 28°C, no escuro. Para análise do resultado, foi adicionado solução de iodo. Após 2 horas, foi determinado o halo de degradação
e calculado o índice enzimático. Resultados – A atividade celulolítica foi observada para 61,76% das bactérias testadas. Os maiores halos
de degradação de celulose foram apresentados pelas actinobactérias ALA-1 e ALA-7, sendo de 5,63 cm e 5,43 cm, respectivamente.
Porém, os maiores índices enzimáticos foram produzidos pelas actinobactérias ALA-18 e ALA-2. Dessa forma, podemos destacar o po-
tencial de aplicação desse grupo de bactérias na indústria de bioetanol, dada a sensibilidade desse parâmetro de avaliação. Conclusão –
Conforme o esperado, a Mata Atlântica mostrou-se uma importante fonte de bioprospecção de bactérias celulolíticas.

Descritores: Bactérias; Celulose; Bioprospecção; Ecossistema amazônico; Florestas

Abstract
Objective – To analyze the production of cellulase by bacteria from the soil of the Atlantic Forest. Methods – For the study, 68 bacterial
strains from the Atlantic Forest Bacteria Collection of UNIP Santos Rangel, belonging as unique and specific to actinobacteria (IPS3)
were both tested in Carboxy medium and applied in Carboxycellulose medium, a method in order to detect degradation of these bac-
teria. The strains were incubated for 48h at 28°C in the dark. For analysis the result was added iodine solution. After 2 hours, the de-
gradation halo and enzyme index calculations were determined. Results - Cellulolytic activity was observed for 61.76% of the tests
tested. The largest cellulose degradation halos were presented by the actinobacteria ALA-1 and ALA-7, being 5.63 cm and 5.43 cm,
respectively. However, the highest enzymatic indices were through the actinobacteria ALA-18 and ALA-2. Thus, we can highlight the
potential application of this group of bacteria in the bioethanol industry, given the sensitivity of this evaluation parameter. Conclusion
– As expected, the Atlantic Forest proved to be an important source of bioprospecting for cellulolytic bacteria.

Descriptors: Bacteria; Cellulose; Bioprospecting; Amazon ecosystem; Forests

Introdução
O bioetanol de segunda geração é uma fonte de ener-

gia renovável, alternativa ao uso de combustíveis não
renováveis, como os derivados do petróleo.1

Obtido do bagaço da cana, o etanol de segunda ge-
ração, gera mais açúcar do que o caldo, o que aumenta
a fabricação de etanol em até 50% sem precisar au-
mentar a área de cultivo1, Nesse processo, para obter
o bioetanol celulósico, há um pré-tratamento para hi-
drólise enzimática de polissacarídeos em dissacarídeos
e monossacarídeos, para depois haver fermentação2.
Enzimas celulolíticas “livres” agem sinergicamente

para a degradação da celulose. Este sistema de enzimas
é constituído por endoglicanases (EG), exoglucanases
(CBH) e β-glucosidases, responsáveis pela hidrólise gli-
cosídica3. A EG hidrolisa regiões amorfas da celulose
gerando novos oligossacarídeos de tamanhos variados.
A CBH atua em regiões redutoras e não redutoras libe-
rando glicose ou celobiose, podendo acarretar desgaste
da estrutura micro cristalina da celulose. Já as β-gluco-
sidases hidrolisam os oligossacarídeos e celobioses em
glicose 4.
As celulases podem ser produzidas por uma grande

variedade de microrganismos, como é o caso de algu-

mas bactérias anaeróbicas (Clostridium, Rominococcus,
etc.) e bactérias aeróbicas como Cellulomonas, Ther-
mobifida, Pseudomonas7 e 5. Fungos também são im-
portantes fontes de enzimas celulolíticas, como as espé-
cies Lichtheimia ramosa6 e Aureobasidium pulluans 7.
O isolamento e estudo da atividade enzimática celu-

lolítica microbiana pode reduzir custos do processo de
obtenção do etanol de segunda geração e pode in-
fluenciar na redução do preço das enzimas celulolíticas
comerciais8.
A Mata Atlântica é um hotspot de alta biodiversidade,

podendo ser uma importante fonte de microrganismos
celulolíticos. Ambientes pouco explorados ou com uma
rica biodiversidade microbiana apresentam grande po-
tencial para a descoberta de recursos de interesse co-
mercial e científico9. Dessa forma, o objetivo do traba-
lho foi analisar a produção de enzimas celulolíticas
por bactérias do solo da Mata Atlântica.

Métodos
Local de pesquisa
O projeto foi desenvolvido no laboratório de Análises

Clínicas da Universidade Paulista - UNIP, campus San-
tos, Rangel.
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Linhagens Bacterianas
Para a bioprospecção de enzimas celulolíticas foram

testadas linhagens bacterianas isoladas do solo da Mata
Atlântica, pertencentes à coleção de cultura de bactérias
da UNIP Santos Rangel. As bactérias foram reativadas
em meio TSA. As bactérias foram caracterizadas pela
coloração de Gram10.

Análise da atividade celulolítica
Na avaliação da atividade celulolítica foi utilizado

meio de cultura composto por: 1g de (NH4)2SO4, 1g de
K2HPO4, 5g de MgSO4, 1 mg de NaCl, 15 g de ágar e
10g de carboximetil-celulose em 1 L de água destilada.
Culturas com 24hs de crescimento foram inoculadas ao
meio de cultura e incubadas por 3 dias (±28 °C) no es-
curo. A atividade foi verificada pela observação de zonas
alaranjadas ao redor da colônia, e medida do halo de
degradação, após a aplicação da solução de iodo (2g de
iodeto de potássio, 1g de iodo em 300 mL de água des-
tilada) colocada sob a superfície das placas por um pe-
ríodo de 2h11. O teste foi realizado em triplicata.
Para determinação do índice enzimático, foi utilizada

a seguinte equação: IE = Dh/Dc, sendo Dh o diâmetro
do halo de degradação em mm) e DC, o diâmetro da
colônia (mm), conforme Florêncio et al. (2012)11.

Análise Estatística
Diferenças significativas entre as amostras foram de-

terminadas pela análise de variância usando o Graph-
Pad Prism 8.0.1. Foi utilizado o teste de Tukey a 5%
(One way ANOVA) de probabilidade para comparação
das médias dos diâmetros dos halos produzidos por
cada bactéria.

Resultados
Nesta pesquisa, a atividade celulolítica foi caracteri-

zada para 61,76% das bactérias avaliadas. Conside-
rando apenas o grupo de actinobactérias, das 17 linha-
gens isoladas e codificadas com a sigla ALA, 58,8%
apresentaram atividade celulolítica (Tabela 1).
As linhagens ALA-1 (Figura 1), ALA-2, ALA 7, S2-

31A e S2-53 produziram os maiores halos de degrada-
ção de celulose (Tabela 1), com médias superiores a 5
cm. No entanto, considerando-se o diâmetro da colô-
nia, verificaram-se maiores índices enzimáticos (IE) para
as actinobactérias ALA-2 e ALA-18 (a média dos halos
de degradação dessas linhagens não diferem estatisti-
camente, valor p ≤ 0,05) (Tabela 2 e Gráfico 1). Dentre
40 linhagens analisadas, 82,5% (33 linhagens) apre-
sentaram IE ≥2,0.
O teste de Gram (Tabela 3) para a caracterização

bioquímica e morfológica revelou a predominância de
bactérias (37 linhagens) classificadas como Gram posi-
tivas e apenas 3 linhagens Gram negativas, apresen-
tando coloração rosada.
Neste estudo, dentre as bactérias celulolíticas, pude-

mos caracterizar, morfologicamente: cocos, diplococos,
estreptococos, bacilos, estreptobacilos, bactérias fila-

mentosas (actinobactérias), sendo as duas ultimas as
formas prevalentes.
Conforme análise estatística, as linhagens ALA-1,

ALA-02, ALA-07, ALA-18 e S1-20B, S2-31ª e S2-53,
que apresentaram os maiores halos, não diferem esta-
tisticamente (p ≤ 0,05) entre si, nas médias dos halos
de degradação (Gráfico 1).

Discussão
Os resultados revelaram o potencial biotecnológico

para a produção de celulases em 61,76% das 68 bac-
térias cultivadas em meio CMC.
Microrganismos celulolíticos são indispensáveis para

a produção de biocombustível de segunda geração. O
pré tratamento enzimático do bagaço da cana de açúcar
por microrganismos celulolíticos libera açucares fer-
mentescíveis, que são convertidos por catalisadores mi-
crobianos em etanol aumentando a área de superfície
do carboidrato para a sacarificação enzimática12.
Apesar das linhagens ALA-1, ALA-2, ALA 7, S1-14A,

S2-31A e S2-53 de produzirem os maiores halos de de-
gradação de celulose, quando avaliado o índice de de-
gradação, os melhores resultados de atividade celulo-
lítica foram obtidos para as actinobactérias ALA-2 e
ALA-18, cujos índices de degradação de celulose foram
de 6,1 e 6,25 respectivamente.
Com halo de degradação de 5,23 cm, a bactéria S2-

53 apresentou índice de degradação inferior a dois,
demonstrando a importância em se analisar o índice
enzimático para determinar a atividade celulolítica.
Em nosso estudo, 82,5% das actinobactérias analisa-

das apresentam IE ≥2. Queiroz (2002) 13 isolou 27 li-
nhagens de actinobactérias de efluentes de fabricas de
papel também obtendo um resultado promissor, onde
63% apresentaram IE ≥2, em decorrência da concen-
tração de celulose no efluente. Da Silva Albuquerque
et al. (2016) 14 em seu estudo analisou 24 cepas de
actinobactérias, coletadas no município de Quixadá,
CE, em uma região semiárida do Nordeste brasileiro
onde se destacaram as cepas AQ48, AQ46 e AQ27 cu-
jos valores foram de IE foram 2,73±0,32; 2,61±0,30 e
2,52±0,29, respectivamente. Os valores encontrados14
são inferiores aos das actinobactérias ALA-01, ALA-02
e ALA-18 destacadas neste presente estudo (Tabela 4).
Fungos são conhecidos por seu potencial enzimático

em degradar celulose e lignocelulose, no entanto,
quinze fungos do solo da floresta amazônica,15 em
meio contendo apenas o CMC como substrato, quando
comparados ao presente estudo tiveram índices infe-
riores. Fungos com maior atividade enzimática apre-
sentaram halos de degradação alcançando 1,4 a 1,6
cm de diâmetro, enquanto em nosso estudo, as bacté-
rias alcançaram halos de degradação de até 5,3 cm de
diâmetro. Um estudo16 analisou linhagens de fungos
isolados da Estação Ecológica de Juréia-Itatins, SP, onde
registraram IE de até 6,00, inferior a linhagem ALA-18
deste estudo com IE de 6,25.
Em nosso estudo, 58,8% das actinobactérias da Mata

Atlântica apresentaram atividade celulolítica, das quais
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Linhagem Média* Desv. P. Linhagem Média* Desv. P. Linhagem Média Desv. P.

ALA-01
ALA-01ª
ALA-01B
ALA-02
ALA-07
ALA-08
ALA-10
ALA-10ª
ALA-10B
ALA-11
ALA-14
ALA-15
ALA-16
ALA-18
ALA-19
ALA-20
ALA-23
S1-01
S1-1ª
S1-1B2
S1-03
S1-04
S1-8ª

5,63
0,00
3,10
5,17
5,43
0,00
4,00
0,00
0,00
0,00
1,17
0,00
0,00
4,50
0,60
3,83
1,33
2,87
3,07
0,00
2,23
2,03
1,90

0,15
0,00
0,46
0,29
0,81
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
1,11
0,00
0,00
0,50
0,10
0,76
0,29
0,21
0,40
0,00
0,25
0,00
0,10

S1-8B
S1-09
S1-11ª
S1-11B
S1-11BX
S1-14ª
S1-14B
S1-14C
S1-17
S1-18
S1-19
S1-19ª
S1-19B
S1-20ª
S1-20B
S1-21
S1-21ª
S1-21B
S1-22
S1-23
S1-24
S1-25
S1-30B

3,50
4,57
0,00
0,00
3,03
4,00
0,00
1,73
1,70
1,23
2,07
0,00
2,40
0,00
4,50
0,00
0,00
1,60
1,03
0,00
0,00
1,97
3,23

0,50
0,12
0,00
0,00
0,25
0,87
0,00
0,46
0,20
0,32
0,25
0,00
0,36
0,00
0,87
0,00
0,00
0,26
0,15
0,00
0,00
0,29
0,25

S2-1B2
S2-2ª
S2-4
S2-12
S2-15
S2-24
S2-29
S2-31ª
S2-34
S2-39
S2-42B
S2-48B
S2-49
S2-50
S2-51
S2-53
S2-89B
S3-11B
S3-13B
S3-13C
S3-19
S3-24

0,00
0,00
1,77
0,00
0,00
0,00
2,40
5,33
2,00
0,00
0,00
1,53
1,67
0,00
2,67
5,23
1,57
2,83
2,10
1,37
2,00
0,00

0,00
0,00
0,21
0,00
0,00
0,00
0,36
0,76
0,00
0,00
0,00
0,06
0,80
0,00
0,15
0,87
0,21
0,15
0,46
0,15
0,46
0,00

Tabela 1. Atividade celulolítica de bactérias do solo da Mata Atlântica

Tabela 2. Índice enzimático (IE) de celulase produzida por bactérias selecionadas do solo da Mata Atlântica

* Medida do halo em cm

* IE= diâmetro do halo de degradação do substrato / diâmetro da colônia em mm

Figura 1. Produção de celulase pelas linhagens ALA-1, S1-20B e S1-30B, caracterizada pelo halo de degradação. As bactérias ALA-11 e S1-11B
não apresentaram atividade celulolítica.

Linhagem IE Média Linhagem IE Média Linhagem IE Média Linhagem IE Média

ALA-01
ALA-1B
ALA-02
ALA-07
ALA-10
ALA-14
ALA-18
ALA-19
ALA-23
S1-01

5,00
3,02
6,10
2,33
2,00
2,00
6,25
1,75
1,30
3,31

S1-03
S1-04
S1-8A
S1-8B
S1-09
S1-11BX
S1-14A
S1-14C
S1-17
S1-18

4,00
2,71
2,77
3,30
2,50
4,00
2,50
2,66
2,87
2,50

S1-19
S1-19B
S1-20B
S1-21B
S1-22
S1-25
S1-30B
S2-4
S2-29
S2-31A

2,57
3,50
4,00
2,72
2,50
2,75
5,00
1,66
2,90
2,31

S2-34
S2-48B
S2-51
S2-53
S2-89B
S3-11B
S3-13B
S3-13C
S3-19

1,46
4,50
1,20
2,93
1,66
1,87
2,53
3,00
4,50
2,66
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Linhagem Gram Morfologia Linhagem Gram Morfologia

ALA-01
ALA-1B
ALA-02
ALA-07
ALA-10
ALA-14
ALA-18
ALA-19
ALA-23
S1-01
S1-03
S1-04
S1-8ª
S1-8B
S1-09

S1-11BX
S1-14ª
S1-14C
S1-17
S1-18

+
+
+
+
+
+
+
+
–
+
+
+
+
+
+
+
–
+
+
–

Filamentosa*
Bacilo

Diplococo
Filamentosa *
Filamentosa *
Filamentosa * 
Filamentosa *
Estreptobacilo

Cocos
Estreptococo

B.E.**
Filamentosa*
Estreptococo
Estreptobacilo
Filamentosa*
Filamentosa* 

Coco 
Estreptobacilo
Estreptobacilo

Bacilo

S1-19
S1-19B
S1-20B
S1-21B
S1-22
S1-25
S1-30B
S2-4 
S2-29
S2-31ª 
S2-34
S2-48B
S2-49
S2-51
S2-53
S2-89B
S3-11B
S3-13B
S3-13C
S3-19

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Estreptobacilo
Estreptococo 
Estreptococo 
Estrafilococo 
Filamentosa* 
Estreptobacilo
Filamentosa* 
Filamentosa*
Filamentosa*
Estreptococo
Estreptobacilo
Estreptobacilo
Filamentosa*
Estreptobacilo 
Estrafilococo
Filamentosa* 
Estreptobacilo
Filamentosa*
Estreptobacilo
Estreptoco

* - Actinobactéria

Gráfico 1. Comparação estatística dos halos de degradação produzidos pelas linhagens bacterianas produtoras de halo de degradação. Médias
seguidas da mesma letra não diferem entre si, de acordo com o teste de Tukey (p≤0,05)

Tabela 3. Gram das bactérias selecionadas do solo da Mata Atlântica



23,5% apresentaram índice enzimático variando entre
3,0 e 6,25. Em diferentes solos da Malásia, a atividade
celulolítica foi observada para 35% das actinobactérias
isoladas, das quais 3,2% mostraram índice enzimático
entre 3,0 e 4,6.17 Podemos considerar18 um micro-or-
ganismo como produtor potencial de enzimas em meio
sólido, quando este apresenta um índice enzimático ≥
2,0. Neste contexto, todas as actinobactérias aqui tes-
tadas, produtoras de celulase, podem ser consideradas
como produtoras potenciais da enzima.
Além das actinobactérias, 62,74% das 51 bactérias

não filamentosas isoladas em meio TSA também de-
monstraram capacidade em degradar a celulose. A es-
tratégia de bioprospecção de bactérias celulolíticas em
solo de Mata Atlântica obteve uma frequência de bac-
térias degradadoras duas vezes maior a do estudo 19que
teve como fonte de bioprospecção frutos típicos do
Cerrado mineiro, em que foi obtido 30% de bactérias
produtoras de celulase.
Dentre as linhagens de solo de Mata Atlântica isoladas

em TSA, a S2-31A produziu o maior halo de degrada-
ção, porém um índice de degradação de apenas 2,31.
A S1-30B apresentou o maior índice enzimático (5,0)
dentre as bactérias totais.
Grande parte dos microrganismos celulolíticos con-

centra-se no domínio Bacteria, nas Ordens Firmicutes,
Clostridiales e Actinomycetales, ambas Gram positivas,
correspondendo aos dados obtidos no presente estudo,
com a predominância de 92,5% de bactérias celulolí-
ticas Gram-positivas e especialmente actinobactérias,
cujo o potencial biotecnológico de actinobactérias des-
crito na literatura fornece dados sobre a atividade en-
zimática de interesse industrial para antibióticos, bio-
fertilizantes, antitumorais, entre outras, mostrando o
alto potencial desse microrganismo.8, 20
A Mata Atlântica possui estudos escassos sobre a mi-

crobiologia de seu solo, porém demonstra alta variabi-
lidade espacial na composição da comunidade micro-
biana21, 22. Sabendo-se da importância da descoberta
de novas celulases, termoestáveis, com grande atividade
enzimática, características estas, de alto interesse in-
dustrial, para produção de biocombustíveis, podendo
ainda ser aplicadas na agricultura, para controle bioló-
gico, pela utilização de microrganismos capazes de
degradar a parede celulósica de fitopatógenos como
Pythium aphanidermatum, que causa tombamento em
várias culturas agrícolas.23

Conclusões
Foi possível concluir que a grande biodiversidade da

Mata Atlântica abriga microrganismos celulolíticos al-
tamente capazes de degradar a celulose, sendo esta
atividade evidenciada pelos altos índices enzimáticos
e grandes halos de degradação de celulose produzidos
pelos isolados bacterianos.
Algumas bactérias isoladas da serapilheira desse hots-

pot, com destaque para as linhagens ALA-2, ALA 7,
ALA-18, S1-14A, S1-30B, S2-31A e S2-53, alcançam
potencial celulolítico para serem estudadas e empre-

gadas na indústria, juntamente com os conhecimentos
biotecnológicos para assim serem aplicadas na produ-
ção de bioetanol de segunda geração, barateando a
produção, tornando-a eco eficiente.
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