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Introdução

Cunningamella elegans é um fungo da Ordem 
Mucorales (Zygomycetes), que apresenta maior 
quantidade de quitina e quitosana em suas paredes 
celulares, um característica significativa na sua 
classificação filogenética e taxonômica [1]

A quitina é um biopolímero formado por unidades 
monoméricas repetidas de β- 1,4 N-acetilglucosamina, 
é insolúvel em água, ácidos diluídos, álcalis 
concentrados e na maioria dos solventes orgânicos e 
não é digerível por animais vertebrados [1,2]. A 
quitosana é um polímero de D-glucosamina, derivada 
da desacetilização da quitina; é solúvel em soluções 
aquosas diluídas de ácidos orgânicos e inorgânicos; 
apresenta uma excelente biocompatibilidade; quase 
nenhuma toxicidade ao ser humano e animais; 
bioatividade; biodegradabilidade; atividade 
antimicrobiana [3; 4; 5]. Devido a estas características, 
a quitosana tem sido utilizada na indústria farmacêutica 
e de alimentos, na recuperação de metais pesados, 
pesticidas e outros resíduos [6].

Consequentemente, recentes trabalhos sobre 
fermentação sugerem o cultivo de fungos da ordem 
Mucorales, que mais apresentam quitina e quitosana em 
sua parede celular, como fonte alternativa para a 
obtenção destes polímeros. A massa micelial do C. 
elegans, vem sendo utilizada para estabelecer a 
otimização da extração de quitosana fúngica. O uso 
desse fungo tem relatado rendimentos de quitosana 
entre 5 e 8% [7].

O objetivo deste trabalho foi comparar a produção 
de quitina e quitosana produzida por Cunninghamella 
elegans UCP 542 (ordem Mucorales) no meio 
alternativo BD, sendo a batata uma fonte de 
carboidratos.

Material e métodos

O microrganismo utilizado neste trabalho foi 
Cunninghamella elegans (UCP 542), gentilmente 
cedido pelo Núcleo de Pesquisas em Ciências 

Ambientais – NPCIAMB – Universidade Católica de 
Pernambuco – UNICAP. Amostras deste microrganismo 
foram mantidas em placas de Petri com BDA (Batata 
Dextrose Agar) e para o cultivo em batelada foi usado o 
meio BD (Batata Dextrose) com a seguinte composição: 
glicose (20 g), infusão de batata (200 g de batata para cada 
1L de água destilada), pH 5,6.

A partir da cultura monospórica de C. elegans (UCP 
542) foi realizada a padronização do inoculo através da 
contagem de esporos em hemacitômetro obtendo uma 
concentração final de 105 esporos/mL em Erlenmeyers de 
500 mL contendo 225 mL do meio BD e 25 mL da 
suspensão espórica. A cultura foi incubada a 28º C, sob 
agitação orbital de 150 rpm por 96 h.  Para monitorar o 
crescimento do microrganismo a cada 24 h, amostras do 
meio BD fermentado foram filtradas com membrana de 
nylon para analisar o consumo de  proteínas totais e o pH a 
partir do líquido metabólico e a biomassa do 
microrganismo foi  lavada três vezes com água destilada 
gelada e submetida ao processo de liofilização para 
acompanhar o crescimento.

O consumo de proteínas totais foi determinado a partir 
do método colorimétrico (Lab-Test Diagnóstica). O 
espectrofotômetro digital utilizado foi o Spectronic 
Genesys 2 e absorbância foi determinada a 545 nm.

A verificação do pH foi realizada por potenciometria 
(Potenciômetro digital Quimis Mod. 400 A).

Resultados e Discussões

O perfil de crescimento de C. elegans (UCP 542) 
durante 96 horas no meio BD apresentado na figura 2
mostra um aumento rápido da produção de biomassa até 48 
horas de crescimento, situação semelhante à encontrada por 
Stamford et al. [8] utilizando o mesmo microrganismo, 
Synowiecky & Al-Khateeb [9] utilizando Mucor rouxii e 
Franco et al. [6] trabalhando com C. elegans (IFM 46109). 
Os resultados apresentados na Figura 2 evidenciam maior 
produção de biomassa (6,0 g/L) com 96 horas de 
crescimento. Apesar do rendimento ser inferior aos 
apresentados por Franco et al. [1] e Stamford et al. [8] que 



obtiveram os rendimentos de 11,6 g/L para C. elegans
(IFM 46109) e 20,4 g/L para C. elegans (UCP 542),
respectivamente, as suspensões espóricas utilizadas 
(106 e 108 esporos/mL) foram superiores a deste 
trabalho (105 esporos/mL).

O consumo de proteínas totais durante o crescimento 
de C. elegans mostram um decréscimo nas 
concentrações do tempo zero até 24 horas; e após as 48 
horas de cultivo (Figura 3), evidenciando a utilização 
dos substratos pelo microrganismo.

Verifica-se um aumento na quantidade de proteínas 
totais entre 24 e 48 horas de incubação. De acordo com 
Amorim et al. [10] esse aumento de proteínas totais, 
provavelmente, seja devido à produção de compostos 
nitrogenados originados do metabolismo secundário do 
microrganismo.

O pH do meio BD oscilou entre 5,0 e 6,0 durante o 
tempo de crescimento de  C. elegans (Figura 1). O 
valor de pH diminui muito nas primeiras 24 horas, 
permanecendo em torno de pH 5,0 e 6,0 durante as 96 
horas de cultivo. Amorim et al. [10] 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.
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Figura 1. Perfil do pH do meio durante o crescimento do Cunninghamella elegans.

Figura 2. Rendimento da biomassa de Cunninghamella elegans durante o seu crescimento.

Figura 3. Consumo de Nitrogênio durante o crescimento do Cunninghamella elegans.


