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INTRODUÇAO: 'Os,manguezais são ambientes amplamente ricos em biodiversidade, cUJo papel 
como ecossistemà envolve principalmente a ddagem dos nutrientes. O prinCIpal representante 
vegetal deste ecossistema é a espéde arbórea Rllizophora mangle, '(Holguin et ai., 2001). No 
Brasil, a distribuição dos manguezais ti uma das maiores do mundo em extensão e podemos 
encontrá40 desde o Cabo Orange, no Amapá. até o sul de Santa Catarina, na foz do Rio 
Araranguá, mun/clpio de Laguna. 

MATERIAL E METOOOs: Foram isolad~s 93 bactérias do manguezal preservado de Cananéia-
. SP e 36 do mangue impactado de Bertioga-SP em meio Nutrien! Agar. A análise quantitativa da 

atividade de endoglucanase foi determinada à partir da divagem de polimeros de 
carboximetilcelulose marcados com Remazol BriIRant Blue R. Foram ainda determinadas as 
tolerâncias ãsallnidade em meio Nutrient Agar a concentrações de 3%, 5%, 7%: 10%, 15% e 
20%'de NaCI e a atlVidedede antibiose contrapyrhium aphamdermaaIm. 

RESULT APOS E DISCUSSAO: Das .93 bactérias isoladas, 22 de Cenanéla e 9 de Bertioga 
apresentaram atividadé calu/olltica. Apesar de diversidade bacterianaencontrada, a atividade 
calulolitica restringiu-se a 8aciNus (8. subtiffse 8. pumilus) e Paenibaclilus (P. maCerans e P. 
/enrimOfbus). Apresentaram ainda atividade celu/oIitica duas aclinobac1értas(não identificadas) e 
eurroblicrerium f/accumlaclens. A análise Quantil!3tiva de ,endoglucanase apontou 8ael/lus 
sub1iHs, como melhor produtor de celulase e a atividad\l foiconfimlada pela amplificação do 
gene EglA Os celuloliticos te,tados para salinidade toleraram concentrações de até 15% de 

. NaCI, com exceção de 8. Sl.!b1ihs e P. lenrimorbus. que cresceram até a concentração de 20%. A 
microscopia eletrõnica de varredura das células crescidas em diferentes salinídades mostrou, 
signiflCOtiva produção de biofilme mícrobiano nas concentrações mais altas. o que sugere a 
atuação do biofilme como mecanismo de tolerância ao ambiente salino. Das 32 bactérias com 
ativídada de celulase, 11 mostraram-se positivas para a atividade de antibiose contra Pyrhiuni. 

CONCLUSOES: Os melhoras resultados das análises foram obtidos com os isolados de 
.Cananéia e tal situação sugere,Que a preservação do ecossistema ctia uma redprocidade de 
equilibriopara com a microbiota do ambiente. onde os microrganismos contribuem estavelmente 
através da ddagemde nutrientes e produçao de metab6litos de interessebiotecnol6gico. , ' 
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