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RESUMO

A utilização de processos biotecnológicos alternativos, como a biocatálise industrial, têm um papel fundamental na implementação de tecnologias 
sustentáveis, contribuindo para a redução dos problemas de poluição ambiental, além de trazer outros benefícios processuais. O presente 
trabalho teve por objetivo realizar bioprospecção de microrganismos produtores de enzimas hidrolases (lipases e amilases) a partir de substratos 
vegetais da região Amazônica utilizados na alimentação humana, como película suberosa de raíz de Manihot esculenta (mandioca) e mesocarpo 
de Astrocaryum aculeatum (tucumã), avaliando o potencial de atividade enzimática dos isolados obtidos. Para o trabalho, foram obtidas amostras 
em triplicatas de raízes de indivíduos de M. esculenta e frutos de A. aculeatum obtidos de um cultivo urbano e orgânico, localizado em Manaus -
AM (localização 3o01´56.70´´ S 59o58´07.53´´O). Os materiais vegetais foram seccionados e foi realizada a desinfecção do material vegetal para 
remoção dos epifíticos (etanol 70% por 1 min, solução de hipoclorito de sódio 2,5% por 2 min, etanol 70% por 1 min e dois enxágues em água 
destilada esterilizada) e inoculação de fragmentos dos substratos nos meios de cultura sólidos e líquidos contendo os substratos para isolamento 
e identificação de colônias microbianas produtoras de enzimas. Os meios de cultura foram preparados segundo Stamford et al.(1998), utilizando 
os sais minerais, ágar, acrescido de uma fonte de carbono (amido ou Tween 20). Os meios foram mantidos em estufa 34oC para verificar o 
crescimento microbiano e repique das colônias para novos meios de cultura para isolamento.  As colônias isoladas foram cultivadas em meio 
líquido para avaliar a atividade enzimática por meio de quantificação espectrométrica e caracterização morfológica por meio de coloração de 
gram.  O cultivo de substratos da raíz de M. esculenta em meio mineral revelou a presença de colônias de natureza bacteriana que possuíam a 
capacidade de utilizar amido solúvel como fonte de carbono após 72 horas de incubação em estufa a 34oC. Foram observadas 18 colônias 
bacterianas com potencial amilolítico que foram isoladas em meios seletivos para micro-organismos produtores de amilases. Estas colônias foram 
caracterizadas por coloração de Gram, onde foi possível observar a presença de 20% de bacilos gram-negativos, 10% bacilos gram-positivos, 40% 
cocos gram-negativos e 30% cocos gram-positivos.  Uma vez que as raízes de M. esculenta possuem entre 70 a 90% de amilopectina (Santos et al. 
2011), um componente do amido, a verificação da presença de endofíticos com potencial amilolítico neste substrato está de acordo com a 
associação planta-microrganismo. Estas colonias foram isoladas, purificadas e criopreservadas para posteriores estudos. As bactérias foram 
também inoculadas em meio líquido para avaliação quantitativa da atividade enzimática. A maior atividade enzimática foi encontrada na colônia 
proveniente de número #4, apresentando 4,9% de produção de açúcar redutor após 24 horas de incubação em meio contendo amido. A 
inoculação de fragmentos do mesocarpo dos frutos de A. aculeatum  em meio mineral revelou a presença de colônias de natureza 
majoritariamente fúngicas (95% de colônias nos meios de cultura após 72 horas de incubação) com atividade de lipases secretadas.
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