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RESUMO 
O semiárido nordestino é uma região que por seu clima quente e seco apresenta 
condições ambientais desfavoráveis para várias formas de vida, entre elas a 
microbiana. Esses organismos desempenham um papel relevante nos processos 
biológicos e bioquímicos do solo e as actinobactérias se destacam por produzirem 
metabólitos de interesse ecológico e biotecnológico, como antibióticos e enzimas. A 
celulase, responsável pela degradação de uma das maiores frações de carbono 
orgânico no solo, a celulose, é uma dessas enzimas. Nesse contexto, e tendo em 
conta, os estudos ainda incipientes sobre esse grupo de bactérias no semiárido 
nordestino, este estudo teve como objetivo avaliar a atividade celulolítica de cepas 
de actinobactérias de uma região semiárida do Ceará. Foram testadas 28 cepas 
isoladas de amostras de solo do Parque Nacional de Ubajara, no Estado do Ceará. 
Essas cepas, previamente caracterizadas estão mantidas no Laboratório de 
Microbiologia Ambiental do Departamento de Biologia da Universidade Federal do 
Ceará. A atividade enzimática foi verificada pela formação de zonas de hidrólise em 
torno da colônia de cada cepa e o índice enzimático pela relação entre o diâmetro 
em milímetros do halo de hidrólise e o diâmetro em milímetros da colônia de cada 
cepa avaliada. Setenta e cinco por cento das cepas testadas apresentaram atividade 
celulolítica e aproximadamente 36% mostraram índice enzimático superior a dois, 
destacando-se a cepa UB-05-R1 com valor de 6,90. Esses resultados indicam o 
potencial ecológico e biotecnológico das actinobactérias do solo da região analisada 
como produtores da enzima celulase. 
PALAVRAS-CHAVE:  bactérias, enzimas extracelulares, hidrólise, solo,  
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CELLULOLYTIC ACTIVITY OF ACTINOBACTERIA FROM SEMIAR ID REGION OF 
CEARÁ 

 
ABSTRACT 

The semi-arid Northeast is a region that for its warm and dry climate presents 
unfavorable environmental conditions for various life forms, including microbial. 
These organizations play an important role in biological and biochemical processes 
of soil and actinobacteria are noted for producing metabolites of ecological and 
biotechnological interest, such as antibiotics and enzymes. The cellulase, 
responsible for the degradation of one of the largest organic carbon fractions in soil, 
cellulose, is one of these enzymes. In this context, and taking into account, studies 
incipient about this group of bacteria in the semi-arid northeast, this study aimed to 
evaluate the cellulolytic activity of actinobacteria strains of a semi-arid region. 
Twenty-eight strains isolated from soil samples of Ubajara National Park in the state 
of Ceará previously characterized and kept in the Environmental Microbiology 
Laboratory of the Biology Department of the Federal University of Ceará were tested. 
The enzymatic activity was checked by the formation of hydrolysis zones around the 
colony of each strain and the enzymatic index by the ratio between the diameter in 
millimeters of hydrolysis halo and the diameter in millimeters of the colony of each 
strain evaluated. Seventy-five percent of the strains showed cellulolytic activity and 
thirty six percent showed enzymatic index greater than two, highlighting the UB-05-
R1 strain with a value of 6.90. These results indicate the ecological and 
biotechnological potential of soil actinobaceria of the analyzed region as producers of 
cellulase enzyme. 
KEYWORDS:  bacteria, extracellular enzymes, hydrolyze, soil 
  
 

INTRODUÇÃO 
A região semiárida nordestina é caracterizada por um clima quente e seco 

associado a precipitações pluviométricas irregulares e concentradas em um curto 
período de tempo (ARAÚJO, 2011). Esses solos sob vegetação de caatinga são 
habitats bastante peculiares, com características próprias cuja atividade biológica é 
extremamente rica e ainda muito pouco explorada. A atividade microbiana nos solos 
dessa região é de grande relevância para os processos biológicos e bioquímicos, 
pois interfere diretamente na transformação e disponibilização de nutrientes 
(VINHAL-FREITAS et al., 2010). Entre os micro-organismos, as actinobactérias 
constituem um grupo representativo em termos de riqueza e diversidade (BISPO, 
2010, LINS & ARAUJO, 2011). 

As actinobactérias pertencem a um grupo distinto de bactérias o qual está 
amplamente distribuído na natureza (SEMÊDO et al., 2001; SILVA et al., 2012) e 
que constitui um componente importante da população microbiana dos solos, sendo 
produtores de metabólitos secundários de grande aplicabilidade, dentre os quais se 
destacam os antibióticos (ANZAI et al., 2008, JAYASINGHE & PARKINSON, 2008; 
DURAIPANDIYAN et al., 2010). Estudos também indicam a produção de enzimas 
extracelulares como celulases, quitinases, proteases e amilases (SILVA et al., 2012). 
Estas enzimas estão envolvidas na mineralização de nutrientes e em processos de 
decomposição de moléculas orgânicas recalcitrantes presentes no solo, inclusive 
substâncias húmicas (GORLACH-LIRA & COUTINHO, 2007; LIMA et al., 2014), o 
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que confirma o potencial ecológico desse grupo bacteriano. 
A celulose é um polissacarídeo complexo que constitui o principal bloco de 

construção dos vegetais, sendo, portanto uma das maiores frações de carbono 
orgânico no solo. No entanto, essa substância apresenta uma estrutura cristalina 
insolúvel que dificulta a reciclagem da mesma (IRFAN et al., 2012). Actinocelulases 
são enzimas extracelulares induzíveis que podem ser produzidas durante o 
crescimento da actinobactéria em materiais celulósicos (IBRAHIM & EL-DIWANY, 
2007). Assim, a introdução de micro-organismos celulolíticos é uma ferramenta 
microbiológica benéfica para a recuperação da bioenergia a partir da degradação da 
celulose (BALAMURUGAN et al., 2011).  

Celulose é considerada a fonte menos onerosa de biomassa utilizada para a 
produção de substâncias de elevado valor comercial, tais como açúcar, proteínas e 
outros produtos químicos através de bioconversão enzimática. Portanto estas 
enzimas têm um elevado valor industrial. Essas bactérias também apresentam 
aplicabilidade em processos industriais, como papel, têxtil, lavanderia, 
biocombustíveis, na indústria de alimentação humana e animal, fabricação de 
cerveja e na agricultura (KUHADET et al., 2011, MOHANTA, 2014). Diante do 
exposto, o presente estudo teve por objetivo avaliar a atividade celulolítica de 
actinobactérias isoladas de uma região semiárida do Estado do Ceará. 

 
 

MATERIAL E MÉTODOS 
 
Actinobactérias 

Foram avaliadas 28 cepas de actinobactérias oriundas de amostras de solo 
do Parque Nacional de Ubajara (PNU), uma unidade de conservação, localizada no 
planalto da Ibiapaba, ao norte do Estado do Ceará, limite com o Estado do Piauí. A 
área do parque está compreendida entre a latitude 3º46’ S e longitude 40º 54’ W 
com altitudes que variam de 800 a 1.100 m (CUNHA & ARAÚJO, 2014). As 
amostras de solo, classificado predominantemente como do tipo latossolo vermelho-
amarelo distrófico (ICMBio, 2015), foram coletadas numa área de mata úmida, a 
uma profundidade de 0-20 cm da rizosfera. Os isolados foram codificados como 
“UB”, indicativo de Ubajara, seguido pelo número do isolado e a repetição utilizada, 
representada por “R” e são mantidos em Caseína Dextrose Ágar (CDA) inclinado a 4 
°C no Laboratório de Microbiologia Ambiental (LAMAB ) do Departamento de Biologia 
da Universidade Federal do Ceará. Este trabalho faz parte de um projeto realizado 
com a autorização do SISBIO (ICMBio – Instituto Chico Mendes de Conservação da 
Biodiversidade) processo número 32890-3 e não envolve risco ou espécies 
protegidas.  
 
Atividade celulolítica 

As cepas de actinobactérias foram inoculadas na forma de spots e em 
quadruplicata, em meio ágar suplementado com carboximetilcelulose (CMC) como 
única fonte de carbono com a seguinte composição em g L-1 (MgSO4 – 0,5, KCl – 
0,5, NaNO3 – 3,0, FeSO4.7H2O – 0,01, K2HPO4 – 1, Ágar – 15, CMC – 5,0). As 
placas foram incubadas em câmara de crescimento B.O.D. a 28 ± 2ºC por 10 dias. 
Após a incubação, foram adicionados 10 mL de solução vermelho congo (1g L-1) em 
cada placa, deixando-se agir por 15 minutos em temperatura ambiente (25 ºC). 
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Posteriormente, o excesso foi drenado e 10 mL de solução de NaCl (1M) foram 
adicionados em cada placa, deixando-se agir por 30 minutos a temperatura 
ambiente. Após a remoção do excesso de solução salina, foi feita a observação das 
zonas de hidrólise em torno das colônias. A presença do halo foi considerada como 
teste positivo (HANKIN & ANAGNOSTAKIS, 1977, CHARBONNEAU et al., 2012). 
 
Índice Enzimático 

Para determinação do índice enzimático (IE) de celulase foi utilizada a 
seguinte equação: IE = Dh/Dc. Sendo Dh o diâmetro em milímetros (mm) do halo de 
hidrólise e Dc o diâmetro em mm da colônia de actinobactérias (FLORENCIO et al., 
2012). O teste de atividade enzimática foi realizado em quadruplicata para cada 
isolado resultando em quatro valores para os halos de hidrólise e as respectivas 
colônias. Assim, o tratamento estatístico foi dado pela média desses valores para 
cada isolado avaliado.  
 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
A zona mais clara ao redor das colônias corresponde ao halo indicador da 

degradação da CMC. O halo indicador da atividade celulolítica foi observado pelo 
método de difusão radial em meio sólido, em 21 cepas, ou seja, 75% das cepas 
analisadas. Em 25% não foi evidenciada atividade celulolítica (UB-04-R1, UB-07-R1, 
UB-10-R1, UB-13-R1, UB-15-R2, UB-20-R2, UB-21-R2). BISPO (2010) avaliando 80 
cepas de actinobactérias de uma região da Caatinga reportou presença de atividade 
celulolítica em apenas 33%. A atividade enzimática é considerada um atributo 
microbiológico da qualidade do solo (CARNEIRO et al., 2008). Assim é possível 
conjecturar que o elevado percentual de cepas celulolíticas identificadas no presente 
estudo esteja relacionado às amostras de solo oriundas de uma região preservada 
de estresses antrópicos, uma vez que o trabalho foi realizado numa Unidade de 
Conservação Ambiental. 

A correlação entre os diâmetros do halo de degradação e o da colônia 
determina o Índice Enzimático (IE) (FLORÊNCIO et al., 2012). Referido índice é uma 
ferramenta prática, quantitativa, que facilita a seleção e a comparação da produção 
enzimática de diferentes isolados microbianos, uma vez que este índice considera a 
correlação direta entre o tamanho do halo e a capacidade de degradação dos micro-
organismos (LIN et al., 1991, FUNGARO & MACCHERONI, 2002). A Tabela 1 
mostra os diâmetros dos halos de inibição e das colônias e os respectivos valores do 
IE das cepas de actinobactérias isoladas do PNU no Ceará. 
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TABELA 1  Índice enzimático de cepas de actinobactérias isoladas do Parque 
Nacional de Ubajara localizado no semiárido de Ceará  

Cepas de 
actinobactérias 

Diâmetro do 
halo (mm) 

Diâmetro da 
colônia (mm) 

Índice enzimático 

UB-01-R1 8,50 5,75 1,47  
UB-03-R1 11,00 9,25 1,18  
UB-03-R2 23,50 14,00 1,67  
UB-04-R1 -  - 
UB-04-R2 31,75 13,25 2,39  
UB-05-R1 17,25 2,50 6,90 
UB-05-R3 30,75 14,25 2,15  
UB-06-R1 27,25 17,75 1,53  
UB-07-R1 -  - 
UB-07-R2 29,00 12,50 2,32  
UB-07-R3 27,25 12,50 2,18  
UB-08-R1 19,25 15,00 1,28  
UB-09-R1 17,50 9,25 1,89  
UB-09-R2 20,25 9,00 2,25  
UB-10-R1 -  - 
UB-10-R2 18,25 13,50 1,35  
UB-10-R3 25,75 10,25 2,51  
UB-11-R2 15,75 9,00 1,75  
UB-13-R1 -  - 
UB-13-R2 27,75 18,50 1,50  
UB-14-R1 27,00 13,00 2,07 
UB-15-R2 -  - 
UB-17-R1 3,75 1,75 2,14 
UB-17-R2 18,75 12,00 1,56 
UB-18-R2 28,00 15,50 1,80 
UB-18-R3 31,50 15,00 2,10 
UB-20-R2 -  - 
UB-21-R2 -  - 

(-) ausência de halo de inibição 
 

FUNGARO & MACCHERONI (2002) sugeriram que índice enzimático maior 
do que 1,0 é indicativo de excreção de enzimas. Como no presente estudo, o valor 
do índice enzimático de 17 cepas variou de 1,18 (UB-03-R10) a 6,90 (UB 05-R1) 
(Tabela 1) essas cepas (60,7%) são classificadas como produtoras de celulase.  

A cepa UB-05-R1, previamente identificada como do gênero Streptomyces, 
destacou-se das demais por apresentar um IE igual a 6,90. Entre as cepas com 
atividade celulolítica 38% são do gênero Streptomyces. De fato, as enzimas 
celulolíticas são produzidas principalmente por actinobactérias, pertencentes a este 
gênero. Estes micro-organismos são muito importantes no processo de 
bioconversão, pois são capazes de colonizar substratos complexos e hidrolisar 
vários polímeros, além de crescerem em temperaturas elevadas e serem habitantes 
naturais do solo (BISPO, 2010). 

Importante destacar que comparando-se a cepa UB-05-R1 com as demais 
(TABELA 1), observou-se que apesar de apresentar o maior índice enzimático 
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(6,90), esta apresentou um dos menores diâmetros de colônia (2,50 mm) entre as 
cepas analisadas: Esse registro corrobora com os dados obtidos por RUEGGER & 
TAUK-TORNISIELO (2004) e BRAGA et al. (2009) para cepas de Fusarium. Esses 
autores mostraram que mesmo apresentando menor crescimento e, 
consequentemente, menor produção de biomassa, algumas cepas podem mostrar 
um elevado potencial de produção e excreção enzimática de celulase. Esse fato 
revela a importância da análise do índice enzimático obtido através do teste do 
vermelho congo. 

A literatura não disponibiliza um valor padrão para o IE. Enquanto FUNGARO 
& MACCHERONI (2002) estabelecem que valores maiores que 1,0 são indicativos 
de excreção de enzimas, para (BISPO, 2010) valores superiores a 2,00 foram 
utilizados como característico de atividade enzimática significativa. SILVA et al. 
(2013) avaliaram 47 cepas de actinobactérias isoladas da rizosfera da catingueira e 
encontraram que 28% das amostras apresentaram atividades celuloliticas, mas 
apenas 7% mostraram índice enzimático (IE) ≥2. Por esse critério, as cepas UB-04-
R2, UB-05-R1, UB-05-R3, UB-07-R2, UB-07-R3, UB-09-R2, UB-10-R3, UB-14-R1, 
UB-17-R1, UB-18-R3 por exibirem um IE superior a 2,00, podem ser consideradas 
promissoras para produção de celulase. QUEIROZ et al. (2002) encontraram que de 
27 cepas de actinobactérias isoladas de efluentes de fábricas de papel, 63% 
exibiram IE ≥ 2. Esse resultado é função da concentração do substrato celulose no 
referido efluente. 

Como o IE das cepas UB-01-R1, UB-03-R1, UB-03-R2, UB-06-R1, UB-08-R1, 
UB-09-R1, UB-10-R2, UB-11-R2, UB-13-R2, UB-17-R2 e UB-18-R2 variou de 1,18 a 
1,90, as mesmas são consideradas promissoras para produção de celulase de 
acordo com FUNGARO & MACCHERONI (2002). FLORÊNCIO et al. (2012) também 
classificaram cepas com IE superior a 1,50 como potenciais produtores de celulases.  

Como estudos sobre a atividade celulolítica de actinobactérias do semiárido 
nordestino são ainda muito escassos, os resultados obtidos foram comparados com 
actinobactérias isoladas de outros ambientes. Assim, BEHERA et al. (2014) 
avaliaram o IE da celulase de 15 cepas de actinobacérias de um mangue na Índia e 
os valores obtidos variaram de 1,25 a 1,82.  

Actinobactérias também são conhecidas como bactérias filamentosas e 
apresentam características muito semelhantes a dos fungos. Nesse sentido, a 
atividade celulolítica das mesmas pode ser comparada com a dos fungos 
(MOHANTA, 2014). Assim, é possível comparar os valores do presente estudo com 
os descritos por RUEGGER & TAUK-TORNISIELO (2004), para cepas de fungos 
isolados da Estação Ecológica de Juréia-Itatins, SP. Como no presente trabalho, 
esses autores registraram IE de até 6,00. Já FAHEINA et al. (2007), avaliando cepas 
de fungos isoladas de caju, evidenciaram valores máximos de 1,89 enquanto 
BRAGA et al. (2008), reportaram IE máximo de 1,10. BRAGA et al. (2009) avaliaram 
o IE de 25 linhagens de fungos do gênero Fusarium provenientes da Coleção de 
Cultura da Embrapa Semiárido (CNPTSA) e constataram que os valores variaram de 
1,00 a 1,32. JEFFREY & AZRIZAL (2007) descreveram que 35% das cepas e 
actinobactérias isoladas de diferentes solos da Malásia apresentaram atividade 
celulolítica e que 3,2% mostraram IE entre 3,0 e 4,6.  

OLIVEIRA et al. (2006) relataram que a produção de enzimas extracelulares 
de isolados de rizóbio é maior quanto maior for o índice enzimático. Assim, as cepas 
de actinobactérias seriam classificadas na seguinte ordem decrescente em relação à 
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atividade celulolítica: UB-05-R1 (IE=6,90), UB-10-R3, UB-04-R2, UB-07-R2, UB-09-
R2, UB-07-R3, UB-05-R3, UB-14-R1, UB-17-R1, UB-18-R3 (IE>2) e as cepas UB-
09-R1, UB-11-R2, UB-03-R2, UB-06-R1, UB-03-R2, UB-13-R2, UB-01-R1, UB-10-
R2, UB-08-R1, UB-03-R1, UB-17-R2 E UB-18-R2 (IE>1). 

Importante destacar que a maioria dos estudos para a avaliação qualitativa do 
potencial de cepas de actinobactérias para produzir enzimas celulolíticas 
concentraram-se na avaliação qualitativa (FLORÊNCIO et al., 2012) e no presente 
estudo foi usado um método quantitativo (IE). 

Ressalte-se que levando em conta os padrões do IE estabelecidos por 
FUNGARO & MACCHERONI (2002) e mais recentemente por FLORÊNCIO et al. 
(2012), 60,7% das cepas de actinobactérias isoladas do solo do Parque Nacional de 
Ubajara no Ceará são potenciais produtoras de celulase.  

A Figura 1 apresenta a classificação das cepas de actinobactérias em relação 
ao potencial para produção da enzima celulase 

 
 

FIGURA 1 - Classificação das cepas de actinobactérias isoladas do solo do Parque 
Nacional de Ubajara (CE) quanto a potencial de produção de celulase 

 
Com base nos parâmetros descritos por alguns autores, foi estabelecida a  

seguinte escala para classificação das cepas de actinobactérias isoladas do solo do 
PNU quanto ao potencial para produção de celulase. Cepas fortemente produtoras 
de celulase (IE ≥ 2), cepas moderadamente produtoras de celulase 1,5 ≤ IE < 2, 
cepas fracamente produtoras 1< IE <1,5 e ausência de halo de hidrólise (não 
produtoras) (FIGURA 1). Os resultados indicam a predominância de cepas 
fortemente produtoras de celulase. 

 
CONCLUSÕES 

O solo do Parque Nacional de Ubajara no semiárido nordestino é um nicho 
ecológico promissor para seleção de actinobactérias produtoras de celulase. 
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a pesquisa sobre o manejo, uso e conservação da biodiversidade e a proteção do 
patrimônio cultural e dos recursos naturais em unidades de conservação federais e 
seu entorno no bioma Caatinga.  
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