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Introdução

Os fungos constituem um grupo de organismos de 
grande interesse prático e científico para os 
biotecnologistas. Dentre os fungos utilizados destacam-
se os da Ordem Mucorales (Zygomycetes), que 
compreendem microrganismos saprófitos, 
caracterizados por um rápido crescimento em 
condições de cultivo [1].

Geralmente fungos da Classe Zygomycetes, como é o 
caso do Cunningamella elegans apresentam quitina e 
quitosana em sua parede celular. A massa micelial do 
C. elegans, vem sendo utilizada para estabelecer 
métodos de otimização para processos de obtenção de 
quitosana. O uso desse fungo tem relatado rendimentos 
de quitosana entre 5 e 8% [2].

A quitosana é um biopolímero obtido da 
desacetilação da quitina, que é o maior constituinte de 
exoesqueletos de crustáceos e outros animais marinhos 
[3]. Atualmente a quitosana vem sendo utilizada no 
tratamento de águas, produção de cosméticos, drogas e 
medicamentos, aditivos alimentícios, membranas 
semipermeáveis e no desenvolvimento de biomateriais 
[4].

O objetivo deste estudo foi examinar o perfil de 
crescimento do fungo cunninghamella elegans UCP 
542) em meio sabouraud.

Material e métodos

A. Microrganismo

Utilizou-se amostra de Cunninghamella elegans
(IFM 46109), gentilmente cedida pelo Núcleo de 
Pesquisa em Ciências Ambientais - NPCIAMB -
Universidade Católica de Pernambuco - UNICAP.

B. Meios de cultura

Para manutenção da amostra BDA (Batata Dextrose 
Agar) e para o cultivo em batelada foi utilizado o meio
Sabouroud com a seguinte composição: glicose
(40,0g); peptona (10,0g); água (1L), pH 5,63.

C. Condições de cultivo

Partindo-se de cultura monospórica da amostra, foi 
realizada a padronização de inóculo através de contagem de 
esporos em hematocitômetro na concentração final de 106

esporos/mL em frascos Erlenmeyers de 125 mL contendo 
72 mL do meio descrito para cultivo em batelada. 
Procedeu-se incubação a 28°C durante 120 horas, sob 
agitação orbital de 150 rpm. Alíquotas foram retiradas a 
cada 12 horas e filtradas em membrana de nylon, e a 
biomassa foi submetida ao processo de liofilização para
acompanhamento do crescimento e extração de quitina e 
quitosana.

Durante o cultivo foi acompanhado o consumo de 
glicose, nitrogênio e determinado o pH no líquido 
metabólico.

D. Consumo de glicose

Foi utilizado método enzimático colorimétrico (Lab-
Test), sendo realizada uma curva padrão com solução de
glicose (0,5 - 5,0 g/mL). As leituras foram efetuadas em
espectrofotômetro digital (Spectronic Mod. Genesys 2).

E. Consumo de nitrogênio

Foi determinado utilizando-se método colorimétrico (Lab 
Test), com solução padrão BSA (albumina de soro bovino) 
variando a faixa de concentração variando entre 1,0 e 4,0
g/dL. A absorbância foi determinada a 545nm.

F. Determinação do pH

Foi realizado por potenciometria (Potenciômetro digital 
Marconi PA 200).

Resultados e Discussões

A análise das alíquotas coletadas ao longo do crescimento 
de C. elegans (UCP 542) durante 120 horas, foi utilizada 
para a construção do perfil de crescimento.

O consumo de glicose por C. elegans (UCP 542) durante
seu crescimento (Figura 1) mostra um discreto aumento 
sucessivo nas concentrações até 96 horas de incubação, 
caracterizando um excesso de fonte de carbono. Após este 
período, entre 96 horas e 120 horas, houve um decréscimo 
nas concentrações de glicose, caracterizando a utilização 



dos substratos pelo microrganismo.
Em relação ao consumo de nitrogênio (Figura 2)

verifica-se um decréscimo na quantidade de nitrogênio
nas primeiras 24 horas caracterizando a utilização dos 
substratos pelo microrganismo. Entre 24 e 72 horas de 
crescimento houve um aumento na quantidade de 
proteínas totais que pode ser devido à produção de 
enzimas pelo fungo, tais como quitinase, como 
sugerido por Stamford et al. [5] que verificou aumento 
na produção de quitina e quitosana nas primeiras 48
horas de cultivo com C. elegans em caldo Jacatupé. 
Também após 96 horas de crescimento houve um 
aumento na quantidade de proteínas totais. De acordo 
com Amorim et al. [6] esse aumento de proteínas 
totais, provavelmente, seja devido à produção de 
compostos nitrogenados originados do metabolismo 
secundário do microrganismo ao final do seu 
crescimento.

O comportamento do pH (Figura 3) no decorrer do 
período de 120 horas de cultivo demonstra queda do 
pH durante as primeiras 24 horas, cujos valores passam 
de 5,63 a 4,85. Ao passo que, ao avançar o crescimento 
do fungo, 36 até 96 horas, o pH tem uma discreta 
oscilação, apresentando valores aproximadamente 
constantes na faixa de 4,74 a 4,48. E torna constante no 
intervalo até as 120 h de crescimento. Franco et al. [7]
reportam também valores aproximadamente constantes
durante a fase “lag”. Amorim et al. [6] sugere que a 
queda de pH durante as 24 horas seja devido a alta 
troca metabólica com o substrato do meio e a liberação 
de íons da célula fúngica. De modo semelhante aos 
resultados obtidos nesta pesquisa, Synowieck & Al-
Khateeb [8], quando avaliaram o comportamento de pH 
durante o cultivo de Mucor rouxii, relataram valores 
entre 4,1 e 4,5 após 96 horas de cultivo.
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Figura 1. Consumo de glicose durante o crescimento do Cunninghamella elegans.

Figura 2. Consumo de Nitrogênio durante o crescimento do Cunninghamella elegans.

Figura 3. Perfil do pH do meio durante o crescimento do Cunninghamella elegans.


