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Isolamento de microrganismos produtores de amilase em sistema de 

biodigestão anaeróbia de dejetos bovinos¹
Diego Santos Cunha ²

Larice Aparecida Rezende Santana ³

Resumo: As enzimas aminolíticas são biocatalizadores que podem ser aplicadas em 

diferentes setores industriais. Bioprocessos, como a biodigestão anaeróbia, contém 

microrganismos hidrolíticos produtores de amilase, porém é um ambiente pouco explorado. 

Portanto, o screening de microrganismos produtores de amilase foi realizado de biodigestor 

modelo canadense operado com dejetos bovinos. As análises foram realizadas através 

de diluição seriada em solução salina 0,9% e cultivadas em ágar amido em aerobiose e 

anaerobiose. A produção de amilase foi observada quanto à formação de halo ao redor das 

colônias, por um indicador de amido, solução de iodo 2%. Foram isolados 15 microrganismos 

potencialmente produtores de amilase, obtidos em pH e temperatura de 7,21 (±0,2) e 18,7 

microrganismos produtores de amilase.
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Abstract:

sectors. Bioprocesses, such as anaerobic biodigestion, contain hydrolytic amylase-

producing microorganisms, but it is in an unexplored environment. Therefore, the screening 

of amylase-producing microorganisms was performed using a Canadian model biodigester 

operating with bovine manure. The analysis were performed by serial dilution in 0.9% saline 

solution and cultivated on starch agar in aerobiosis and anaerobiosis conditions. Amylase 

production was observed regarding halo formation around colonies, by a starch indicator, 

2% iodine solution. Fifteen potential amylase producers microorganisms were isolated, 

obtained at 7.21 (±0.2) pH and a t 18.7 °C (±1.01) temperature. The methodology used for 
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Introdução

As enzimas microbianas hidrolíticas, como as amilases, são biocatalizadores, com 

aplicabilidade em diversos setores industriais (BHARDWAJ et al., 2021). A biodigestão

Parte do projeto “Produção de biogás a partir de misturas de genótipo de caldo de capim-elefante com esterco bovino”, liderado por 
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anaeróbia (BA) é um bioprocesso que envolve grande diversidade microbiana, possível 

de ser considerada uma fonte de microrganismos produtores de potencial enzimático 

hidrolítico, entre outras enzimas (FERREIRA , 2016; MENDONÇA et.al., 2020). 

Na indústria farmacêutica, as enzimas microbianas, como a amilase, têm aplicabilidade 

no desenvolvimento de fármacos e na otimização de processos (BHARDWAJ et al., 2021; 

GOPINATH, et.al., 2017). O que demonstra a relevância de conduzir pesquisas direcionadas 

à bioprospecção de microrganismos produtores de amilase em ambientes pouco explorados, 

como na BA (BHARDWAJ et al., 2021). 

Portanto, esta pesquisa tem como objetivo o screening de microrganismos produtores 

de amilase de biodigestor tipo lagoa coberta (modelo canadense) operado com dejetos 

bovinos.

Material e Métodos

O screening de microrganismos produtores de amilase foi realizado de amostras de água 

processo de BA de dejetos bovinos em escala real na fazenda experimental da Embrapa 

Gado de Leite, em Coronel Pacheco, MG, Brasil.

As coletas foram realizadas, entre junho e julho de 2022 (4 semanas), em frascos estéreis 

na rotina de funcionamento do biodigestor, considerando a estabilidade do processo de 

BA (CHERNICHARO, 1997). Transportadas, assepticamente, em caixa térmica até o 

Laboratório de Microbiologia do Rúmen, na sede da EMBRAPA Gado de Leite em Juiz de 

Fora, MG, Brasil.

As amostras foram analisadas com microbiologia clássica, através do método de diluição 

seriada em solução salina 0,9% (MANNI; FILALI-MALTOUF, 2022). As amostras da água 

de lavagem do piso, antes do separador de sólidos em diluições 10-2, 10-4 e 10-6, e as 

Drigalsky, em duplicata no meio de cultura ágar amido (contendo por litro 5 g de amido, 5 g 

de peptona, 5 g de NaCl, 3 g de extrato de levedura e 20 g de ágar, pH 7) e incubadas a 37 °C 

por 48 horas em aerobiose e anaerobiose (D’ROSE; JOHNY; BHAT, 2019; NAVABHARATH 

et al., 2017). Após a incubação a produção de amilase foi observada quanto à formação de 

halo ao redor das colônias, por um indicador de amido, solução de iodo 2% (PRANAY et al., 

2019). As colônias produtoras de amilase foram subcultivadas em ágar Brain Heart Infusion 

Os isolados armazenados serão utilizados na próxima fase do projeto onde serão 

caracterizadas a capacidade individual de produção e a concentração de enzima de cada 

isolado.

Resultados e Discussão

O isolamento de microrganismos produtores de amilase de ambiente (manejo de dejetos) 

onde a temperatura no momento da coleta era de 18,7 °C (±1,01) demonstrou que é possível 
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Tabela 1: Resultado microrganismos amilolíticos cultivados próximos ao neutro e temperatura média do dia. 

isolar esses microrganismos hidrolíticos em diferentes faixas de temperatura (Tabela 1). 

Dado que outros trabalhos referem que seus microrganismos produtores de amilase foram 

isolados em temperaturas maiores que 30°C (CARRASCO et al., 2016; AWASTHI et. al., 

2017; ASRAT & GIRMA, 2018).

Das oito amostras coletadas, foram isolados 15 microrganismos produtores de amilase, 

em pH 7,21 (±0,2), que reforça a faixa de pH (4 a 10) de isolamento deste microrganismo 

(Tabela 1) (AWASTHI et. al.,2017). 

A diferença da quantidade de isolados de acordo com o local de amostragem demonstrou 

microrganismos hidrolíticos, entre os quais produtores de amilase (Tabela 1). Devido a 

relação com diferentes características e fases do bioprocesso presente em cada ambiente 

(ASRAT & GIRMA,2018). 

Conclusões

A metodologia empregada demonstrou ser capaz de isolar microrganismos produtores 

de amilase. Portanto, obtivemos resultados positivos, que viabilizam a continuação da 

pesquisa.
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