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Introdução

As bactérias associadas às plantas são chamadas 
de bactérias endofíticas quando habitam o interior da 
planta hospedeira sem causar dano aparente ao vegetal 
e de bactérias epifíticas quando crescem e vivem sobre 
a superfície vegetal, tornando a planta um 
microecossistema complexo onde diferentes nichos são 
explorados [1, 2].

Cada vez mais as bactérias associadas as plantas 
têm mostrado grande potencial para o controle de 
pragas e doenças, além da promoção do crescimento da 
planta hospedeira e a produção de enzimas de interesse 
biotecnológico, tornando-se necessário um amplo 
conhecimento desta comunidade e das interações que 
ocorrem na planta, para que se possam utilizar estes 
microrganismos na agricultura, na indústria e em 
processos biotecnológicos [2].

O feijão caupi (Vigna unguiculata) é a principal 
leguminosa cultivada no Nordeste fazendo parte da
dieta alimentar humana, além de ser utilizado como 
forragem verde, feno, silagem e farinha para 
alimentação animal e, ainda, como adubação verde e 
proteção para o solo. Como parte da família das 
leguminosas o feijão é uma importante fonte de energia 
e proteína, além de incluir outras substâncias nutritivas 
como aminoácidos essenciais, carboidratos, vitaminas, 
minerais e fibras dietéticas [3].

Outra cultura de grande importância é a cana-de-
açúcar (Saccharum spp.), apresentando destaque 
econômico, atual e histórico para Pernambuco, além de 
ser uma das maiores culturas brasileiras, 
principalmente pela produção de açúcar, álcool anidro, 
álcool hidratado, geração de energia elétrica através da 
queima do bagaço, além de poder ser utilizada na 
lavoura como insumo de fertilização [4].

Os carboidratos são importantes constituintes do 
feijão tanto quanto da cana-de-açúcar, sendo o amido o 

principal carboidrato armazenado. O amido possui 
características físicas e químicas únicas, além de suas 
qualidades nutricionais, todavia para absorção pelo 
organismo, é preciso que o amido seja quebrado em 
pequenas partículas até transformar-se em glicose. A 
glicose é o carboidrato mais importante, pois as células a 
usam como fonte de energia. A glicose não necessária para 
a produção imediata de energia transforma-se em gordura 
no corpo [5, 6, 7].

As enzimas são os produtos microbianos mais 
explorados na indústria biotecnológica, pois em relação a 
produtos similares de origem vegetal ou animal, os de 
origem microbiana apresentam menor custo, facilidade para 
produção em fermentadores industriais e amplo espectro de 
características fisicoquímicas. A amilase é uma enzima 
produzida pela saliva e pelo pâncreas dos animais, que 
acelera e facilita a digestão do amido, das gorduras e 
proteínas [5, 6, 7].

Diante do exposto, este trabalho teve como objetivo
selecionar bactérias associadas ao feijão caupi e à cana-de-
açúcar quanto à capacidade de produzir amilase in vitro.

Material e métodos

A. Linhagens Bacterianas

Foram analisadas 150 linhagens bacterianas, sendo 92
isoladas de feijão caupi (endofíticas do caule e raiz e do 
rizoplano) e 58 de cana-de-açúcar (endofíticas de folha e 
raiz), pertencentes à coleção de culturas bacterianas do 
Laboratório de Genética e Biotecnologia Microbiana
(LGBM) da Unidade Acadêmica de Garanhuns
(UAG/UFRPE).

B. Teste de Produção da Amilase

A seleção de bactérias produtoras de amilase foi
realizada segundo Mariano e Silveira [8], com algumas 
modificações. As bactérias foram inoculadas em placas de 
Petri com meio TSA 10% (Tripcase Soy Agar) acrescido 



com 1% de amido de milho. As placas foram incubadas
a 28°C por 72h e, em seguida, realizadas as leituras. 
Para tanto, foram adicionados 5ml de solução de Iodo 
(1%) e mantido por 20 min, em seguida, a solução foi 
descartada e observado a presença de um halo claro em 
torno da colônia, indicando secreção de amilase. Os 
experimentos foram realizados em triplicata e para 
aquelas linhagens que apresentaram halo visível, a
atividade amilolítica das linhagens foi estimada 
mediante um índice enzimático (IE), que expressa a 
relação do diâmetro médio do halo de hidrólise e o 
diâmetro médio da colônia.

Resultados e Discussão

Após os antibióticos, as enzimas são os produtos 
microbianos mais explorados na indústria 
biotecnológica, pois em relação a produtos similares de 
origem vegetal ou animal, os de origem microbiana 
apresentam menor custo, facilidade para produção, 
amplo espectro de características fisico-químicas, 
susceptibilidade de manipulação genética, além de 
representarem um recurso renovável [7].

Neste contexto, 150 linhagens bacterianas associadas 
(endofítica e epifíticamente) a plantas de feijão caupi e 
cana-de-açúcar foram avaliadas quanto à capacidade de 
produzir amilase in vitro. A metodologia empregada foi 
satisfatória para a avaliação em questão, como mostra a 
Figura 1A.

Foi observado que 29% (Fig. 1B) das linhagens 
isoladas de feijão caupi secretaram a enzima amilase, 
sendo o caule apresentou 12% de bactérias positivas, a 
raiz 5% e o rizoplano 12% (Figura 1C). Das 58 
linhagens de cana-de-açúcar, apenas 7% (Fig. 1B)
apresentaram produção de amilase, sendo metade das 
linhagens oriundas de folhas e metade de raízes. 

Foi observado também o índice de atividade 
enzimática (IE), sendo este um dos parâmetros 
semiquantitativos mais usados para se avaliar a 
capacidade de produção de enzimas pelos 
microrganismos em meio sólido. Para ser considerado 
um bom produtor de enzimas extracelulares, a literatura 
indica um IE maior ou igual a 2,0 [7, 9, 10]. Entre as 
linhagens bacterianas oriundas do feijão caupi, 22% 
das bactérias apresentaram um IE maior ou igual a 2,0. 
Enquanto que a cana-de-açúcar apresentou apenas uma 
linhagem com IE igual a 2, 0, representando 1.7% dos 

isolados de cana-de-açúcar.
Os resultados deste trabalho demonstraram que a 

cultura do feijão caupi é potencialmente superior a da cana-
de-açúcar quanto à densidade de bactérias com potencial 
para produção de amilases e que os IE de bactérias isoladas 
do feijão caupi foram superiores aos da cana-de-açúcar, 
demonstrando a influência dos genótipos de bactérias com 
os seus hospedeiros vegetais, bem como da região em que 
foram isoladas [9, 11]. Portanto, bactérias associadas a 
plantas de feijão caupi e de cana-de-açúcar apresentaram 
capacidade de produzir a enzima amilase in vitro, inclusive 
com algumas linhagens sendo consideradas boas 
produtoras, devido aos valores de índice enzimático 
apresentados. 

Referências
[1] STURZ, A.V.; CHRISTIE, B.R.; NOWAK, J. 2000. Bacterial 

endophytes: potential role in developing sustainable systems of crop 
production. Critical Reviews in Plant Sciences, 19: 1-30.

[2] ROSENBLUETH, M.; MARTINEZ-ROMERO, E. 2006. Bacterial 
endophytes and their interactions with hosts. Molecular Plant and 
Microorganisms Interactions, 8: 827-837.

[3] FREIRE FILHO, F. R.; LIMA, J. A. de A. & RIBEIRO, V.Q. (Org.). 
2005. Feijão caupi: avanços tecnológicos. Brasília, DF: Embrapa 
Informação Tecnológica. 519 p.

[4] RODRIGUES, R. 2004. Século XXI, o novo tempo da agroenergia 
renovável. Visão Agrícola, 1: 4-7.

[5] MARGIS-PINHEIRO, M.; SANDRONI M.; LUMMERZHEIM M.; 
OLIVEIRA, E.D. 1999. A defesa das plantas contra as doenças. 
Ciência Hoje, 147: 1-11.

[6] SALGADO, S.M.; GUERRA, N. B.; ANDRADE, S. A. C.; 
LIVERA, A.V.S. 2005. Caracterização físico-química do grândulo 
do amido do feijão caupi. Ciência e Tecnologia de Alimentos, 25: 
525-530.

[7] OLIVEIRA, A.N.; OLIVEIRA, L.A.; ANDRADE, J.S.; CHAGAS-
JÚNIOR, A.F. 2007. Produção de amilase por rizóbios, usando 
farinha de pupunha como substrato. Ciência e Tecnologia de 
Alimentos, 27: 61-66.

[8] MARIANO, R.L.R.; SILVEIRA, E.B. (Eds.) 2005. Manual de 
práticas em fitobacteriologia. 2. ed. Recife: Universidade Federal 
Rural de Pernambuco, 158p.

[9] ALVES,M. H.; CAMPOS-TAKAKI, G. M.; PORTO, A. L. F.; 
MILANEZ A. I. 2002. Screening of Mucor spp. for the production 
of amylase, lípase, polygalacturonase ande protease. Brazilian 
Journal de Microbiology, 33: 225-230.

[10] LEALEM, F.; GASHE, B. A. 1994. Amylase production by a gram-
positive bacterium isolated from fermantating tef (Eraglostis tef). J. 
Applied Bacteriology, 77: 348-352.

[11] CHARLO, H. C.; VARGAS. P. F.; BRAZ.L. T. 2008. Desempenho 
de genótipos de soja- hortaliça de ciclo precoce. Ciência e 
Agrotecnologia, 32:  630-634.



Figura 1. A) Leitura do teste de produção de amilase in vitro, com coloração de Iodo. Halo de branco a redor da colônia indica a 
produção de amilase; B) Frequencia relativa (%) de bactérias produtoras de amilase associadas a plantas de feijão caupi e de cana-de-
açúcar; C) Freqüência relativa (%) de bactérias isoladas do feijão caupi de diferentes tecidos vegetais que produziram amilases.


