
  

ANDRÉ LUIZ CABRAL MONTEIRO DE AZEVEDO SANTIAGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EFEITOS DA SALINIDADE E DA TEMPERATURA NA 

GERMINAÇÃO, NO CRESCIMENTO RADIAL E NA MORFOLOGIA 

DE CUNNINGHAMELLA ELEGANS LENDNER  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Recife-PE 
2003 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  

ANDRÉ LUIZ CABRAL MONTEIRO DE AZEVEDO SANTIAGO 
 

 

 

EFEITOS DA SALINIDADE E DA TEMPERATURA NA 

GERMINAÇÃO, NO CRESCIMENTO RADIAL E NA MORFOLOGIA 

DE CUNNINGHAMELLA ELEGANS LENDNER  
 

 

 

DISSERTAÇÃO APRESENTADA AO 
CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 
BIOLOGIA DE FUNGOS DO CENTRO 
DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS DA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE 
PERNAMBUCO, COMO PARTE DOS 
REQUISITOS PARA OBTENÇÃO DO 
GRAU DE MESTRE EM BIOLOGIA DE 
FUNGOS. 

 

 

 

 

Orientadora: Profª. DRª. Galba Maria de Campos Takaki 

Co-orientadora: Profª. DRª. Maria Auxiliadora de Queiroz Cavalcanti 

 
 
 
 
 
 

Recife-PE 
2003 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  

BANCA  EXAMINADORA 
 
_________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 

 Profa. Drª. Galba Maria de Campos Takaki (Orientadora)  
Núcleo de Ciências Ambientais (UNICAP), Recife, PE 

 
 
 
 

Profa. Drª. Neiva Tinti de Oliveira  
Departamento de Micologia (UFPE), Recife, PE 

 
 

 

Profa. Drª. Maria Aparecida de Resende 
 Departamento de Microbiologia (UFMG), Belo Horizonte, MG 

 
 
 
 
 

SUPLENTES 

 
 

_________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

Profa. Drª. Leonor Costa Maia 
 Departamento de Micologia (UFPE), Recife, PE 

 
 
 
 

Profa. Drª. Aline Elesbão do Nascimento  
Núcleo de Ciências Ambientais (UNICAP), Recife, PE 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aos meus pais, Vinícius e Ana, e 
irmãos, Felipe, Fernanda e Beatriz e a 
minha noiva Bruna por todo apoio, 
amor e confiança. 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 IV 

Agradecimentos: 

À Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES, ao CNPq, 

CNPq/CTPETRO, FINEP/CTPETRO e à PRONEX pelo apoio financeiro o qual 

possibilitou a realização deste trabalho. 

 

À Universidade Católica de Pernambuco pelo laboratório e pelo apoio financeiro. 

 

À coordenação e professores do programa de Pós-Graduação em Biologia de Fungos pelo 

apoio e ensinamentos. 

 

Aos meus pais Vinícius e Ana e irmãos Felipe, Fernanda e Beatriz e a minha noiva Bruna 

pelo carinho, apoio, confiança e compreensão.  

 

À professora Galba Maria de Campos Takaki pela orientação, apoio e atenção.  

 

À professora Maria Auxiliadora de Queiroz Cavalcanti pela co-orientação e atenção desde a 

iniciação científica. 

 

Às professoras Aline Elesbão do Nascimento, Kaoru Okada, Leonie Sarubbo e Alexandra 

Amorim pelas informações fornecidas para a realização de alguns experimentos. 

 

À professora Clarissa Daisy ao Antônio Patriota pela ajuda com as análises estatísticas. 

 

Aos amigos Ricardo Kenji, Patrícia Mendes, Petrusk Homero, Marcos Lima, Luciana 

Franco e Mabel Kalina pela agradável convivência no Núcleo de Ciências Ambientais da 

Universidade Católica de Pernambuco. 

 

Aos amigos de turma pela ajuda e agradável convivência durante o curso de mestrado. 

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 V 

SUMÁRIO 
 
AGRADECIMENTOS 
 

4 

LISTA DEFIGURAS 
 

7 

LISTA DE TABELAS 
 

10 

RESUMO 
 

12 

ABSTRACT 
  

13 

1. INTRODUÇÃO 
 

14 

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

16 

2.1. Classe Zygomycetes 
 

16 

2.1.1. Gênero Cunninghamella elegans Matruchot 1903 
 

17 

2.1.2. Cunninghamella elegans Lendner 1907 
 

17 

2.2. Efeitos da salinidade na germinação e no crescimento dos fungos 
 

18 

2.3. Efeitos da temperatura na germinação e no crescimento dos fungos 
 

26 

2.4. Efeitos combinados da salinidade e da temperatura na germinação e no 
crescimento dos fungos 
 

 
32 

3. MATERIAIS E MÉTODOS 
 

36 

3.1. MATERIAIS 
 

36 

3.1.1. Microrganismo 
 

36 

3.1.2. Meios de cultura 
 

36 

3.2. MÉTODOS 
 

39 

3.2.1. Germinação dos esporangíolos de Cunninghamella elegans 
 

39 

3.2.1.1. Preparação do pré-inóculo 39 
3.2.1.2. Avaliação da germinação 39 
3.2.1.3. Viabilidade dos esporangíolos  40 

 
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 VI 

SUMÁRIO (CONTINUAÇÃO) 
  

3.2.2. Crescimento radial de Cunninghamella elegans 
 

40 

3.2.3. Observação da morfologia de Cunninghamella elegans 
 

41 

3.2.4. Tratamentos estatísticos 
 

41 

4. RESULTADOS 
 

42 

4.1. Influência da salinidade e da temperatura na germinação dos esporangíolos de 
Cunninghamella elegans 
 

 
42 

4.2. Influência da salinidade e da temperatura no crescimento radial de 
Cunninghamella elegans 
 

 
47 

4.3. Influência da salinidade e da temperatura na morfologia de 
 Cunninghamella elegans 

 
54 
 

5. DISCUSSÃO 
 

64 

6. CONCLUSÕES 
 

71 

7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 73 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 VII 

LISTA DE FIGURAS                                                                                                    PÁG. 

 
FIGURA 1: Germinação dos esporangíolos de Cunninghamella elegans em meio 

de cultura Hesseltine & Anderson (1957) controle e adicionado de 2, 

4, 6 e 8% de NaCl: A. 20ºC durante 28 horas de incubação; B. 25ºC 

durante 24 horas de incubação.   

 

 

 

45 

FIGURA 2: Germinação dos esporangíolos de Cunninghamella elegans em meio 

de cultura Hesseltine & Anderson (1957) controle e adicionado de 2, 

4, 6 e 8% de NaCl: A. 30ºC durante 28 horas de incubação; D. 35ºC 

durante 24 horas de incubação.   

 

 

 

46 

FIGURA 3: Crescimento radial de Cunninghamella elegans em meio de cultura 

Hesseltine & Anderson (1957) controle e adicionado de 2, 4, 6 e 8% 

de NaCl incubado à 20ºC.   

 

 

49 

FIGURA 4: Crescimento radial de Cunninghamella elegans em meio de cultura 

Hesseltine & Anderson (1957) controle e adicionado 2, 4, 6 e 8% de 

NaCl incubado à 25ºC durante 72 horas.   

 

 

50 

FIGURA 5: Crescimento radial de Cunninghamella elegans em meio de cultura 

Hesseltine & Anderson adicionado de 0, 2, 4, 6 e 8% de NaCl e 

incubados à 30ºC durante 72 horas.  

 

 

 

  51 

 

FIGURA 6: Crescimento radial de Cunninghamella elegans em meio de cultura 

Hesseltine & Anderson adicionado de 0, 2, 4, 6 e 8% de NaCl e 

incubado à 35ºC durante 120 horas. 

 

 

    52 

   

   

   

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 VIII 

LISTA DE FIGURAS (CONTINUAÇÃO) 

 
PÁG. 

FIGURA 7: Aspecto morfológico macroscópico de Cunninghamella elegans em 

meio de cultura Hesseltine & Anderson (1957) à 30ºC: A. Meio 

controle (sem NaCl); B. Meio com 2% de NaCl; C. Meio com 4% de 

NaCl; D. Meio com 6% de NaCl; E. Meio com 8% de NaCl (40 X). 

 

 

 

 

53 

FIGURA 8: Padrão de ramificação das hifas de Cunninghamella elegans em 

meio de cultura Hesseltine & Anderson (1957) incubado à 30ºC: A. 

Meio controle (sem NaCl); B. Meio com 2% de NaCl; C. Meio com 

4% de NaCl; D. Meio com 6% de NaCl; E. Meio com 8% de NaCl 

(20 X). 

 

 

 

 

57 

FIGURA 9:  Clamidosporos de Cunninghamella elegans em meio de cultura 

Hesseltine & Anderson (1957) incubado à 20ºC: A. Meio com 6% 

de NaCl; B. Meio com 8% de NaCl (40X). 

 

 

 

58 

 

 

FIGURA 10: 

 

 

Variações morfológicas dos esporangíolos de Cunninghamella 

elegans em meio de cultura Hesseltine & Anderson (1957) controle 

e adicionado de 2, 4, 6 e 8% de NaCl incubado à 20ºC. 

 

 

 

  59 

FIGURA 11: Variações morfológicas dos esporangíolos de Cunninghamella 

elegans em meio de cultura Hesseltine & Anderson (1957) controle 

e adicionado de 2, 4, 6 e 8% de NaCl incubado à 25ºC. 

 

 

60 

FIGURA 12: Tamanho médio dos esporangíolos de Cunninghamella elegans em 

meio de cultura Hesseltine & Anderson (1957) controle e adicionado 

de 2, 4, 6 e 8% de NaCl incubado à 30ºC. 

 

 

61 

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 IX 

LISTA DE FIGURAS (CONTINUAÇÃO) 

 

PÁG. 

   

FIGURA 13: Variações morfológicas dos esporangíolos de Cunninghamella 

elegans em meio de cultura Hesseltine & Anderson (1957) controle e 

adicionado de 2, 4, 6 e 8% de NaCl incubado à 35ºC. 

 

 

62 

FIGURA 14: Esporangíolos de Cunninghamella elegans em meio de cultura 

Hesseltine & Anderson (1957) incubado à 20ºC: A. Meio controle 

(0% de NaCl); B. Meio com 2% de NaCl; C. Meio com 4% de 

NaCl; D. Meio com 6% de NaCl; E. Meio com 8% de NaCl.   

 

 

 

  63 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 X 

LISTA DE TABELAS PÁG. 

   

TABELA 1: Médias e porcentagens do crescimento radial (cm) de 

Cunninghamella elegans em meio Hesseltine & Anderson controle 

e nas concentrações de 2, 4, 6 e 8% de cloreto de sódio incubada à 

20ºC durante 214 horas.   

 

 

 

 

49 

TABELA 2: Médias e porcentagens do crescimento radial (cm) de 

Cunninghamella elegans em meio Hesseltine & Anderson controle 

e nas concentrações de 2, 4, 6 e 8% de cloreto de sódio incubada à 

25ºC durante 72 horas.   

 

 

 

 

50 

 

TABELA 3: Médias e porcentagens do crescimento radial (cm) de 

Cunninghamella elegans em meio Hesseltine & Anderson controle 

e nas concentrações de 2, 4, 6 e 8% de cloreto de sódio incubada à 

30ºC durante 72 horas.   

 

 

 

 

51 

TABELA 4: Médias e porcentagens do crescimento radial (cm) de 

Cunninghamella elegans em meio Hesseltine & Anderson controle 

e nas concentrações de 2, 4, 6 e 8% de cloreto de sódio incubada à 

35ºC durante 120 horas.   

 

 

 

 

52 

TABELA 5: Tamanho médio dos esporangíolos de C. elegans em meio de 

cultura Hesseltine & Anderson (1957) controle e adicionado de 2, 

4, 6 e 8% de NaCl à 20ºC. 

 

 

59 

 

TABELA 6: 
 

Tamanho médio dos esporangíolos de C. elegans em meio de 

cultura Hesseltine & Anderson (1957) controle e adicionado de 2, 

4, 6 e 8% de NaCl à 25ºC. 

 

 

   

    60 

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 XI 

LISTA DE TABELAS (CONTINUAÇÃO) PÁG. 

 

TABELA 7: 

 

Tamanho médio dos esporangíolos de C. elegans em meio de 

cultura Hesseltine & Anderson (1957) controle e adicionado de 2, 

4, 6 e 8% de NaCl à 30ºC. 

 

 

 

 

    61 

TABELA 8: Tamanho médio dos esporangíolos de C. elegans em meio de 

cultura Hesseltine & Anderson (1957) controle e adicionado de 2, 

4, 6 e 8% de NaCl à 35ºC. 

 

 

62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 XII 

RESUMO 

 

Estudos foram realizados sobre a influência da salinidade (0, 2, 4, 6, 8, 10 e 12% de NaCl) 

e temperaturas (20, 25, 30 e 35ºC) na germinação dos esporangíolos, no crescimento radial 

e na morfofisiologia de Cunninghamella elegans isolada de sedimentos de mangue. A 

germinação e o crescimento radial foram realizados no meio Hesseltine & Anderson, 

modificado pela adição de diferentes concentrações de NaCl, incubadas sob distintas 

temperaturas. As análises morfológicas foram realizadas acompanhando as alterações na 

forma e tamanho dos esporangíolos no microscópio de luz. Observou-se que a elevação da 

salinidade retardou a emissão do tubo germinativo dos esporangíolos e reduziu o 

crescimento radial de C. elegans A germinação e o crescimento foram também 

influenciados pela temperatura, sendo as temperaturas de 35ºC e 30ºC ótimas para 

germinação e crescimento, respectivamente. Observou-se um perfil distinto para o 

crescimento de C. elegans à 35ºC, verificando-se um comportamento halofílico, com 

crescimento superior nos meios contendo 2 e 4% de NaCl quando comparado ao controle 

(0% de NaCl). Com a elevação da salinidade os esporangíolos tornaram-se em sua maioria 

elipsóides e de tamanhos aumentados em relação ao controle, onde os mesmos 

apresentaram-se em maior parte globosos. Os resultados sugerem que C. elegans apresenta 

comportamento halotolerante e/ou halofílico, possivelmente por ser proveniente de 

estuário, sendo as alterações morfológicas possivelmente mediadas pelo aumento da 

permeabilidade celular nas diferentes concentrações salinas. 

 

Palavras-chave: Cunninghamella elegans, estuário, salinidade, temperatura. 

 

 

 

 

 

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 XIII 

ABSTRACT 

Influence of salinity (0, 2, 4, 6, 8, 10 and 12%) and temperature (20, 25, 30 and 35ºC) on 

esporangiole germination, radial growth and morphophisiology of Cunninghamella elegans 

isolated from mangrove sediments have been studied. The germination and radial growth 

were made in Hesseltine & Anderson media changed by different concentrations of NaCl in 

several temperatures. The morphological analysis were made by accompanying the 

alterations in shape and size of sporangioles in light microscope. The increase of salinity 

has retarded the emission of the germ tubes of sporangioles and has decreased the radial 

growth of C. elegans. The germination and radial growth were also affected by temperature, 

being 35ºC and 30ºC optima to germination and growth, respectively. It was observed a 

distinct profile for growth of C. elegans at 35ºC, which showed a halophilic behavior, with 

higher growth in 2 and 4% of NaCl media than the control. With the elevation of salinity, 

the esporangioles have become ellipsoidal in majority, and with higher size in relation to 

control, in which theses cellules were mostly globose.These results have suggested that C. 

elegans shows a halotolerant/halophilic behavior, possibly by its origin from estuary, and 

these morphological alterations where probably caused by increase of cellular permeability 

in different saline concentrations.  

 

Key words - Cunninghamella elegans, estuary, salinity, temperature 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Segundo Alexopoulos et al. (1996) Cunninghamella elegans pertence ao Phylum 

Zygomycota, Classe Zygomycetes, Ordem Mucorales e Família Cunninghamellaceae.  Esta 

espécie ocorre na maioria dos habitat e tem sido isolada, dentre outros ambientes, de 

turfeiras (Pavlenco, 1966), dunas (Moreau & Moreau, 1941), solos de deserto (Ali et al., 

1975), pradarias (Orput & Curtis, 1957), águas poluídas (Cole et al.,1973) e de sedimentos 

de estuários (Borut & Johnson, 1962; Gomes et al., 2000). Apresenta bom crescimento em 

diferentes fontes de carbono como glicose, glicogênio, dextrina, lactose e D-xilose 

(Sarbhoy, 1962).  

O estuário é considerado um ecossistema altamente produtivo o qual não é apenas 

auto-sustentável, mas exporta nutrientes suficientes para manter extensas teias tróficas 

(Ong, 1995). Esse ecossistema varia consideravelmente quanto à salinidade de água do 

mar, em ambientes salobros (0-20 %), salinos (35%) e hiper-salinos (44%). As constantes 

flutuações da salinidade e temperatura em alguns manguezais fazem com que a microbiota 

desse ecossistema suporte apenas organismos com amplos níveis de tolerância à salinidade 

e temperatura (Leaño et al., 1998). 

Várias espécies de fungos têm sido isoladas de sedimentos de estuários em 

diferentes partes do mundo, podendo ser encontradas mais de 140 espécies de fungos em 

sedimentos de estuários representadas por mais de 52 gêneros, incluindo, dentre outras, 

espécies de Zygomycetes, Ascomycetes e Deuteromycetes. Dentre os Zygomycetes 

ocorrem principalmente Cunninghamella, Mucor, Mortierella, Rhizopus e Zygorhynchus 

(Borut & Jonhson,1962). 
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A adaptação celular às condições de estresse ambiental é um processo biológico 

fundamental que protege os organismos contra efeitos letais (Park et al., 1993). Muitos 

estudos têm demonstrado a adaptação dos fungos às condições de estresse ambiental, 

incluindo efeitos da temperatura (Mcalister & Finkelstein, 1980; Farber & Brown, 1990) e 

da salinidade (Edgley & Brown, 1983; Beever & Laracy, 1986; Park et al., 1993), dentre 

outros. Entretanto, a germinação, o crescimento e a produção de esporos podem ser 

influenciados por essas condições de estresse (Borut & Jonhson, 1962). 

É de relevante importância o conhecimento do comportamento dos fungos em 

situações de estresse ambiental, tendo em vista que diversos microrganismos, nessas 

situações, expressam a produção de metabólitos secundários de considerável valor 

biotecnológico (Radwan et al., 1984; Torzilli, 1997). Espécies consideradas halofílicas e/ou 

halotolerantes têm seus processos metabólicos aumentados com a elevação da salinidade do 

meio e podem apresentar grande valor industrial, desde que demonstrem habilidade de 

produzir importantes metabólitos (Radwan et al., 1984).   

Face à carência de relatos sobre o comportamento de C. elegans em situações de 

estresse ambiental e considerando-se capacidade desta espécie de produzir metabólitos 

secundários nestas condições, estudos foram realizados visando o conhecimento 

morfofisiológico desta espécie sob diferentes condições de salinidade e temperatura, 

considerando-se os seguintes objetivos: avaliar a influência da salinidade e da temperatura 

no processo de germinação dos esporangíolos de C. elegans; avaliar o crescimento radial e 

as alterações morfofisiológicas em C. elegans frente às diferentes condições de salinidade e 

temperatura. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1. Classe Zygomycetes 

Os Zygomycetes são fungos que se caracterizam pela produção de um esporo de 

resistência, de parede espessa, denominado zigosporo, o qual se desenvolve dentro de um 

zigosporângio formado depois da fusão completa de dois gametângios iguais ou desiguais 

que podem surgir do mesmo micélio ou de micélio distinto. Os representantes da Ordem 

Mucorales se caracterizam por apresentarem micélio bem desenvolvido constituído por 

hifas cenocíticas contendo septos apenas na base das estruturas reprodutivas, como 

esporângios ou gametângios e, ocasionalmente, em outras partes quando o micélio 

envelhece. No entanto, em algumas espécies, este pode conter septos espaçados 

regularmente, ou não, desde o início da formação. A reprodução sexual ocorre por 

copulação gametangial e a assexual pela produção de esporangiosporos no interior de 

esporângios. Algumas espécies produzem clamidosporos e podem se reproduzir também 

por gemação. A forma de levedura pode ocorrer em condições anaeróbicas, em 

concentrações de glicose superiores a 5% e na presença de fenetil – álcool. O micélio de 

alguns Zygomycetes pode produzir rizóides, que fixam o fungo ao substrato, e estolões que 

conectam grupos de rizóides. Quanto ao hábito, os Zygomycetes podem ser sapróbios, 

simbiontes e parasitas de plantas, fungos e animais. (Alexopoulos et al., 1996). Várias 

espécies deste grupo de fungos podem ser isoladas de uma variedade de substratos e 

ambientes como: solo, água, fezes, grãos estocados, frutos, folhas e outros órgãos de 

plantas vivas, de outros fungos, de vertebrados e invertebrados (Cardoso et al., 1992).  
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2.1.1. Cunninghamella Matruchot 1903 

O gênero Cunninghamella é um dos mais comuns dentro da Ordem Mucorales. As 

espécies desse gênero são geralmente encontradas no solo ou em outros substratos 

orgânicos. Representantes exibem colônias com crescimento rápido, coloração variando 

entre branco e cinza, esporangióforos eretos, ramificados e na extremidade de cada 

ramificação formam-se vesículas piriformes ou globosas com diversos esporangíolos. A 

septação está associada à idade da cultura (Baijal & Mehrotra, 1980; Domsch et al., 1980). 

Os esporangíolos podem ser ovais com parede lisa ou espiculada. Podem formar zigosporos 

globosos, escuros e tuberculados os quais são formados entre células suspensoras, 

geralmente heterotálicas (Domsch et al., 1980). 

Espécies de Cunninghamella são muito sensíveis a pequenas variações no meio de 

cultura e um mesmo isolado crescido em diferentes meios pode apresentar-se com aspectos 

macroscópicos e fenotípicos diferenciados. O mesmo ocorre com variações de temperatura 

e umidade. Esse tipo de comportamento é muito comum em fungos (Alexopoulos et al., 

1996). 

 

2.1.2. Cunninghamella elegans Lendner 1907 

C. elegans caracteriza-se por apresentar colônias a princípio brancas tornando-se 

cinzas; esporangióforos de até 12,5 μ em diâmetro, com ramificações em verticilos; 

vesículas terminais subglobosas de 21-38,5 μm de diâmetro e laterais de mesma forma, 

porém menores que as primeiras com diâmetro de até 20,0 μm; esporangíolos 

monospóricos e globosos medindo 6-10 μm em diâmetro, subglobosos para elípticos e 

elípticos medindo 6,6 – 12,11 x 4,4 – 8,8 μm. Os esporangíolos apresentam coloração 

marrom pálida, quando maduros, e mostram-se punctados para espinhosos com espinhos de 
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até 0,5 μm em diâmetro; rizóides presentes; zigosporos globosos amarronzados de 25-55 

μm em diâmetro com projeções tuberculares (Baijal & Mehrotra, 1980). No entanto, 

Domsch (1980) descreve que os esporangióforos podem atingir até 20,0 μm em 

comprimento e que as vesículas terminais podem chegar à 40,0 μm de diâmetro e as laterais 

de 10-30 μm. Ainda segundo Domsch (1980), os esporangíolos globosos medem de 7-11 

μm em diâmetro e os elipsóides de 9-13 x 6-10 μm. Shipton & Lunn (1980) reportaram que 

os esporangíolos de vários isolados de C. elegans apresentaram formas globosas, 

subglobosas, levemente elipsoidais e elipsoidais, as quais apresentaram ocorrência média 

de 69,2%, 15,7%, 13,7% e 1,3%, respectivamente e Shipton & Lunn (1983) afirmaram que 

as formas dos esporangíolos, para um isolado de solo do Brasil, apresentaram ocorrência de 

72,7%, 13,9%, 12,1% e 1,2% para células globosas, subglobosas, subglobosas para 

elipsóides e elipsóides, respectivamente. 

 

2.2. Efeitos da salinidade na germinação e no crescimento fungos 

A germinação e o crescimento dos fungos são sensíveis a uma grande variedade de 

condições ambientais, incluindo a disponibilidade de nutrientes, temperatura, condições de 

umidade, salinidade e concentração de hidrogênio (Park, 1966). A sobrevivência dos 

fungos em um ambiente particular depende de várias características como esporulação, 

habilidade de utilizar várias fontes de carbono e nitrogênio, pH do meio, perfil de 

crescimento em determinadas temperaturas e tolerância a uma ampla variedade de 

inibidores, incluindo NaCl (Edwards et al., 1998).  

Um estudo sobre germinação dos zoosporos de Lagenidium giganteum, sob várias 

concentrações de cloreto de sódio (0, 0,2, 0,4 e 0,6 g/l), foi desenvolvido por Lord & 

Roberts (1985), os quais utilizaram cinco amostras isoladas de diferentes espécies de 
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mosquito coletados em várias regiões dos EUA designados LGL-1, LGL-2, LGNC-1, 

LGNC-2 e LGC. Em todos os isolados observou-se um decréscimo do número de 

zoosporos germinados com o aumento da salinidade em relação ao controle (meio sem 

NaCl). Com adição 0,6 g/l NaCl os zoosporos de todos os isolados praticamente não 

germinaram. Com 0,2 e 0,4g/l de cloreto de sódio o isolado LGL-2 foi o que apresentou 

melhor germinação, ocorrendo o contrário para LGNL-2. 

Para a verificação os efeitos da salinidade na germinação de Glomus mosseae, 

Estaun (1989) plaqueou clamidosporos deste fungo em Ágar-Água 1% ajustado 

osmoticamente para seis diferentes concentrações de NaCl e pH 7,0. Cada placa, contendo 

de cinco a seis esporos viáveis, foi incubada no escuro na temperatura de 25ºC e a 

germinação verificada depois de 3, 6, 14 e 22 dias. O crescimento do tubo germinativo foi 

verificado pela adição de “trypan-blue” com a ajuda de uma grade 50 μm x 50μm. Os 

resultados mostraram que baixas concentrações de NaCl (até 2mg de NaCl/ml ) não 

afetaram significativamente a taxa de germinação dos esporos. A germinação foi afetada 

com a adição de 4 mg de NaCl/ml, tornando-se praticamente nula com a concentração de 8 

mg de NaCl/ml. 

A influência de vários regimes de salinidade na germinação dos esporos de 

Tolypocladium cylindrosporum, isolado da Nova Zelândia (NZ), foi reportada por Gardner 

& Pillai (1986). Aproximadamente 104 conídios foram espalhados na superfície do meio de 

cultura Ágar Sabouraud contido em placas de Petri e adicionado, ou não, de 1, 2 ,3, 4, 5, 6 e 

7% de NaCl em cinco replicatas para cada salinidade. A taxa de germinação foi aferida 

depois de 24 e 48 horas da inoculação. Os resultados foram comparados com testes 

similares conduzidos com isolados desta espécie de fungo na Europa e Califórnia. Altas 

taxas de germinação foram detectadas para o isolado de NZ em meios com de 0 à 4% de 
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NaCl com taxas mais elevadas entre 0 e 2% deste sal, sendo este fungo capaz de germinar 

em condições de até 7% NaCl. O isolado proveniente da Califórnia também exibiu alta 

tolerância às condições de salinidade, enquanto a germinação do isolado da Europa foi 

severamente inibida em níveis acima de 2% de NaCl. 

Harrison & Jones (1971) observaram os efeitos da salinidade no crescimento 

vegetativo de Saprolegnia parasitica Coker utilizando o meio líquido “Yeast Glucose” com 

concentrações de água oceânica de 0 a 70% e temperatura de 20ºC. Observou-se que S. 

parasitica exibe elevado grau de tolerância à salinidade, podendo crescer em meios com até 

60% de água oceânica. Os pesos secos do micélio foram elevados em salinidades de até 

20%. 

Griffin (1981) verificou o crescimento radial de diversos fungos em diferentes 

salinidades, criando variados potenciais osmóticos. Os resultados mostraram que várias 

espécies de fungos podem exibir tolerância a uma ampla variação de salinidade e potenciais 

osmóticos entre –5 e –40 Mpa. Espécies xerotolerantes como Aspergillus nidulans foram 

caracterizadas por um ótimo crescimento radial em resposta a um potencial osmótico igual 

ou inferior a –5 Mpa (0.8 M NaCl). 

A verificação dos efeitos da salinidade no crescimento de A. niger e Paecilomyces 

lilacinum, isolados de solo, foi realizada por Mert & Dizbay (1977). Colônias crescidas por 

quatorze dias em meio de cultura Batata Dextrose Ágar (BDA) foram transferidas para o 

meio líquido Extrato de Malte contendo 1, 2, 3, 5, 7 e 9% de NaCl e incubadas por quatorze 

dias à 27ºC. O peso seco foi determinado gravimetricamente e a pressão osmótica do meio 

determinada com “Knauer osmometer”. Os resultados mostraram que o crescimento 

vegetativo nas duas espécies foi máximo em meios com 3% de NaCl e 15.5-15.75 

atmosferas, sendo reduzido com a elevação da concentração salina dos meios de cultura. 
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Edwards et al. (1998) desenvolveram um estudo morfológico e fisiológico em 

Dendryphiella salina e D. arenaria em relação a sua capacidade de adaptação no oceano, 

sendo observadas alterações no crescimento das colônias desses fungos e na forma de seu 

esporos. Foram utilizados cinco diferentes isolados de cada espécie os quais foram 

inoculados em “Corn Meal Agar” (CMA) contendo diferentes concentrações de NaCl (0-10 

M). Quando crescidos em CMA com elevadas concentrações de cloreto de sódio, foram 

produzidos conídios mais curtos em ambas as espécies. Todos os isolados foram capazes de 

crescer na concentração de 0,5 M de NaCl, embora houvesse uma significante inibição 

quando comparados ao controle (CMA sem NaCl). Diferentes isolados apresentaram 

comportamentos variados, com um dos isolados de D. salina mostrando-se marcadamente 

menos tolerante à salinidade.  

Radway et al. (1984) mensuraram o crescimento em medidas de peso seco de P. 

notatum, P. chrysogenum e P. purpurogenum em salinidades de até 35% de NaCl. Os 

resultados mostraram que esses isolados não são apenas halotolerantes, mas sim halofílicos, 

já que a massa seca de todos esses isolados aumentou diretamente com a elevação da 

concentração de cloreto de sódio nos meios até a concentração de 10% NaCl. Até essa 

concentração, as massas secas dos isolados foram mais do que o dobro das suas massa em 

meios sem NaCl. P. notatum pôde, ainda, tolerar até 25-30% NaCl. P. chrysogenum e P. 

purpurogenum foram menos tolerantes, apenas cresceram em meios de até 15% NaCl. 

Jones et al. (1971) estudaram os efeitos da salinidade no crescimento de 

Cremasteria cymatilis, Sporisdesmium salinum e Lutworthia floridana em meio de cultura 

contendo 10-100% de água oceânica. Os resultados mostraram que a taxa de crescimento 

de Cremasteria foi pouco afetada pela variação da salinidade do meio, tendo este fungo 

exibido elevada halotolerância. As outras espécies estudadas tiveram seu crescimento 
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aumentado em relação à elevação da concentração salina, demonstrando, portanto, 

comportamento halofílico. 

Davidson (1974) comparou a taxa de crescimento dos Pyrenomycetes 

Gäumannomyces graminis e L. meduza em salinidades de 0 a 28%. Embora ambas as 

espécies pudessem crescer dentro da faixa da salinidade testada, o crescimento de G. 

graminis foi mais rápido em meio sem água oceânica, sendo o oposto verdadeiro para L. 

medusa, a qual cresceu em meios de concentrações salinas elevadas. 

Doguet (1964) mostrou que o crescimento vegetativo dos Deuteromycetes marinhos 

Orbimyces spectabilis e Varicosporina ramulosa ocorre em meios de cultura em uma faixa 

de 0-100% de água oceânica. 

Park et al. (1993) observaram o efeito do cloreto de sódio do crescimento hifal de A. 

niger em meio de cultura Batata Dextrose Agar adicionado de diferentes concentrações de 

NaCl (0.25, 0.5, 0.75, 1.0 e 5.0%). Observou-se que o crescimento da hifa foi 

completamente inibido em meio de cultura com 5% de NaCl. Com 0,75% e 1,0% de cloreto 

de sódio o crescimento cessou momentaneamente, sendo reiniciado após 30 minutos, 

indicando a capacidade de adaptação de A. niger ao estresse salino. Concentrações 

inferiores à 0,5% não influenciaram o crescimento das hifas.  

A influência da salinidade no crescimento radial de Nia vibrissa foi verificada por 

Helmholz et al. (1999), os quais observaram o crescimento radial dessa espécie em meio de 

cultura sólido “Hagem Agar” adicionado de 0, 10, 25, 50, 100 e 150‰ e pH 7,5. Os 

resultados mostraram que N. vibrissa é capaz de crescer em todas as concentrações 

utilizadas excetuando-se a de 150‰, tendo o fungo demonstrado preferência por 

salinidades entre 5-25‰.  
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Praphailong & Fleet (1997) verificaram os efeitos do cloreto de sódio no 

crescimento radial de Debaryomyces hansenii, Yarrowia lipolytica, Kloekera apiculata, 

Zygosaccharomyces bailii, Zygosaccharomyces rouxii, Kluyveromyces marxianus, Pichia 

membranaefaciens, P. anomala e Saccharomyces cerevisae em meios de cultura 

adicionados de 2,5, 5,  7,5, 10, 12,5, 15 e 20.0% p/v NaCl. Observou-se que o crescimento 

radial variou em relação à espécie e à concentração de NaCl, indicando a influência deste 

sal no crescimento radial desses isolados. Nenhuma das espécies cresceu na presença de 

20% de NaCl. No entanto, amostras de D. hansenii, Z. rouxii e P. anomala cresceram em 

até meios com até 15% de NaCl. S. cerevisae e K. marxianus exibiram baixa tolerância ao 

cloreto de sódio, não crescendo em meios adicionados de 7,5 e 10% de NaCl, 

respectivamente. Algumas variações foram verificadas para amostras de uma mesma 

espécie. Uma amostra de D. hansenii não cresceu em meios com concentração salina de 

15% indicando que diferentes isolados de uma mesma espécie podem apresentar variações 

de tolerância à salinidade. 

Monte et al. (1986) estudaram o crescimento radial de Debaryomyces marama 

isolado de presunto defumado produzido na Espanha. O efeito do NaCl foi investigado a 

partir da inoculação de esporos em meio de cultura adicionado de 4, 8, 12, 16 e 20% de 

cloreto de sódio. D. marama foi capaz de crescer em todas as salinidades testadas, com 

redução do crescimento em relação à elevação da salinidade do meio de cultura, indicando 

o efeito negativo desse sal no crescimento radial desse isolado. 

Mert & Ekmekçi (1987) realizaram um estudo comparativo dos efeitos da salinidade 

no crescimento vegetativo de A. flavus e P. chrysogenum. Foram realizadas culturas em 

meio líquido Ágar Czapek adicionado ou não de 1, 2, 3, 5, 7, e 9% de NaCl  e incubadas 

por quatorze dias à 27ºC. O peso seco das espécies foi determinado gravimetricamente. 
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Ambas as espécies tiveram o peso seco aumentado com a elevação da salinidade dos meios 

de cultura, sendo os pesos em A. flavus superiores aos observados em P. chrysogenum em 

todas as salinidades testadas.  

Sterflinguer & Krumbain (1995) estudou os efeitos da salinidade no crescimento de 

leveduras isoladas de monumentos constituídos de mármore e granito localizados nas ilhas 

de Delos na Grécia.  Discos de 5 mm de diâmetro das colônias de Exophiala sp. (4 

isolados), Sarcinomyces sp. (4 isolados) e Phaeosclera sp. (3 isolados) crescidas em meio 

sólido foram cortados e adicionados ao centro de placas de petri contendo o meio Agar 

Peptona Malte a 2% e contendo 2,0 3,5 e 7,0% de NaCl. Todos os isolados foram capazes 

de crescer em concentrações de cloreto de sódio de até 7,0%, sendo o crescimento reduzido 

de acordo com a elevação da salinidade do meio. Apenas um isolado de Exophiala sp. e um 

de Phaeosclera sp. exibiram comportamentos halofílicos. 

Abdelzaher et al. (1997) observaram o crescimento radial de Pythium “grupo F”, P. 

aphanidermatum e P. oligandrum em meio de cultura Ágar Milho com concentrações de 

0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 1, 2, e 3 % de NaCl à 28ºC. No meio com 3% de NaCl P. 

aphanidermatum e P. “grupo F” apresentaram crescimento extremamente reduzido sendo 

nulo para P. oligandrum. Em concentrações variantes entre 0,1 e 0,5% todas as espécies 

cresceram de forma satisfatória. Salinidades ótimas de crescimento foram 0,5, 0,4 e 0,1% 

para P.  aphanidermatum, P. oligandrum e P. “grupo F”, respectivamente. 

Ravishankar et al. (1994) observaram os efeitos da salinidade no crescimento radial 

de Cirrenalia pygmea em meio de cultura Agar Malte elaborado com água oceânica para 

uma concentração final de 6,9, 20,7 e 3,5‰ e com água destilada deionizada, adicionado de 

NaCl para uma concentração final de 6,9‰. As culturas foram incubadas no escuro por 7 

dias à 30± 1ºC. Os resultados mostraram que o crescimento do fungo foi elevado com o 
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aumento da salinidade do meio, sendo equivalente nos meios com concentrações de 20,7 e 

34,5‰, sugerindo que a espécie apresenta comportamento halofílico nestas condições. Para 

a salinidade de 6,9‰ o crescimento foi superior no meio elaborado com água oceânica em 

relação ao meio com água destilada deionizada.   

Redkar et al. (1996) investigaram a influência da salinidade no crescimento de 

amostras de A. nidulans adaptadas e não adaptadas ao estresse salino e amostras submetidas 

ao choque salino. As amostras adaptadas foram obtidas através da inoculação do fragmento 

do micélio do crescido em meio de cultura mínimo sem NaCl para um meio mínimo 

adicionado deste sal para uma concentração salina de 0,5M. O fungo foi sucessivamente 

repicado para meios de cultura com elevações graduais de 0,5M até a concentração final de 

2M. Os esporos das culturas foram suspensos em solução contendo triton X-100 (0,01 ml/l) 

à 0,9% (0,155 M) e 11,69% (2 M) de NaCl para as culturas não adaptadas e adaptadas ao 

estresse salino e inoculados em meio mínimo líquido com NaCl 2M.  Para os estudos de 

choque salino, uma suspensão de conídios de cultura não adaptada foi transferida 

diretamente para o meio mínimo com a mesma concentração salina citada. As suspensões 

de conídios submetidas ao choque salino praticamente não cresceram, indicando que 

conídios de culturas não adaptadas não resistem ao choque salino. As culturas adaptadas ao 

estresse salino apresentaram crescimento inferior ao observado para as culturas não 

adaptadas. Segundo os autores, nos fungos adaptados, a energia sob a forma de ATP pode 

ter sido em grande parte utilizada para a síntese de compostos e proteínas que conferem a 

tolerância ao estresse salino, prejudicando o crescimento desses fungos. 
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2.3. Efeitos da temperatura na germinação e no crescimento dos fungos 

A temperatura é um dos fenômenos abióticos mais importantes para o 

desenvolvimento fisiológico dos fungos. A maioria dos fungos são mesofílicos, 

germinando e crescendo em temperaturas entre 5 e 35ºC com temperaturas ótimas entre 25 

e 30ºC (Dix & Webster, 1995). Entretanto, as temperaturas ideais de germinação e 

crescimento dos fungos podem variar com a espécie e entre isolados de uma mesma espécie 

(Griffin, 1994). 

Byrne (1971) citou que a temperatura afeta a germinação de fungos marinhos, 

especialmente em baixas temperaturas. Esporos de Topedospora radiata não germinaram a 

10ºC, mas foram capazes de fazê-lo em temperaturas entre 15 e 25ºC. Os fungos 

imperfeitos Asteromyces cruciatus e Zalerion maritimum preferiram altas temperaturas para 

a germinação dos conídios. Resultados similares foram obtidos por Kohlmeyer & 

Kohlmeyer (1966) para Halosphaeria mediosetigera.  

Plaza et al. (2003) verificaram a germinação de esporos de P. digitatum, P. italium e 

Geotrichum candidum nas temperaturas de 4, 10, 25, 30 e 37ºC. À 25ºC P. digitatum, P 

italicum e G. candidum tiveram 100% dos esporos germinados após 15 h da inoculação, 

sendo a germinação retardada com o ajuste da temperatura de 10ºC para 4ºC. O retardo da 

germinação também ocorreu à 30ºC, exceto para G. candidum, em que não foram 

observadas diferenças de germinação entre as temperaturas de 25ºC e 30ºC. P.  italicum e 

G. candidum tiveram 100% dos esporos germinados em todas as temperaturas. Entretanto, 

P. digitatum teve apenas 40-60% dos seus conídios germinados nas temperaturas diferentes 

de 25ºC. 

Gardner & Pillai (1986) reportaram a influência de vários regimes de temperatura na 

germinação dos esporos de T. cylindrosporum isolado na Nova Zelândia. 
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Aproximadamente 104 conídios foram espalhados na superfície do meio de cultura Ágar 

Sabouraud contido em placas de Petri as quais foram incubadas nas temperaturas de 4, 10, 

15, 20, 25, 30 e 35ºC. Os resultados foram comparados com testes similares conduzidos 

com isolados desta espécie de fungo na Europa e Califórnia. O isolado de nova Zelândia 

apresentou elevadas taxas de germinação entre as temperaturas de 15 e 30ºC, embora as 

maiores taxas ocorram entre 20 e 30ºC. Resultados semelhantes foram observados para os 

outros isolados. 

Robinson (1976) observou o tempo de germinação dos esporangíolos de C. elegans 

incubados à 30ºC. Assim, 0,2 ml de uma suspensão de células foi espalhada na superfície 

de placas de Petri contendo o meio de cultura Ágar Malte incubadas na temperatura 

supracitada. A cada 0,75 horas, 100 esporangíolos foram observados no microscópio de luz 

para a visualização da emissão dos tubos germinativos. Os resultados mostraram que os 

tubos germinativos começaram a serem emitidos após 0,75 horas da inoculação. Após 1,75 

horas da inoculação todos os esporangíolos haviam germinado. 

Jones & Byrne (1979) reportaram o estudo dos efeitos da temperatura no 

crescimento radial de 34 espécies de Ascomycetes marinhos e fungos imperfeitos marinhos. 

O crescimento radial dos isolados foi testado nas temperaturas de 10ºC ou abaixo desta, 

20ºC, 30ºC e acima de 30ºC. A maioria dos fungos estudados exibiu ótimo crescimento em 

temperaturas entre 10ºC e 20ºC, embora algumas espécies tenham crescido melhor em 

temperaturas abaixo de 10ºC. Nenhuma das espécies foi capaz de crescer em temperaturas 

iguais ou superiores à 30ºC. Entretanto, Ahearn et al. (1970) e Fell & Phaff (1967) 

reportaram o crescimento de leveduras Pichia spartinae and Cryptococcus lactativorus 

testadas por Jones & Byrne (1979) em temperaturas de até 37ºC.  
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Os resultados obtidos por Barghoorn & Linder (1944) indicaram que fungos 

marinhos requerem altas temperaturas de crescimento (25-30ºC), mas os resultados de 

Tubaki (1969) e Jones & Irvine (1972) sugeriram que esses requerem baixas temperaturas.  

Fell (1965) comparou a tolerância à temperatura entre leveduras provenientes de 

águas oceânicas profundas e aquelas procedentes de águas mornas de estuários, tendo 

mostrado que as formas oceânicas cresceram à 5ºC com o máximo de crescimento de 26ºC 

e à 30ºC. Formas estuarinas não cresceram à 5ºC e necessitaram de altas temperaturas para 

seu crescimento máximo.  

Tekere et al. (2001) observaram os efeitos da temperatura no crescimento radial de 

fungos isolados de madeira em decomposição em florestas de Zimbabwe. Foram estudadas 

as espécies Trametes elegans, T. versicolor, T. cingulata, T. pocas, Irpex spp.,  Datronia 

concentrica, Lentinus velutinus, Creptidotus mollis, Kumer sanguineus e Pycnosporus 

sanguineus, verificando que as temperaturas ótimas de crescimento foram: T. pocas, 30-

35ºC; T. cingulata, 37ºC, T. versicolor, 30ºC; D. concentrica 35ºC; C. mollis, 25ºC; P. 

sanguineus, 37-40ºC; L. velutinus, 30ºC; Irpex spp., 30ºC e T. elegans, 25ºC. 

Estudos semelhantes foram efetuados por Loureiro et al. (2002) com o fungo 

Sporothrix insectorum, sendo observado o crescimento radial dessa espécie nas 

temperaturas de 22, 25, 28 e 31ºC após quatro dias de incubação. Os resultaram apontaram 

os efeitos negativos da temperatura no crescimento radial de S. insetorum apenas à 31ºC, 

verificando-se considerável redução do diâmetro das colônias em relação às outras 

temperaturas analisadas, nas quais não foram significativas as diferenças de crescimento. 

Díaz et al. (2002) realizaram um estudo sobre as taxas de crescimento radial de 

Penicillium olsonii e P. nalgiovensi isolados da superfície de carne de salsicha fermentada. 

Foi utilizado o meio de cultura sólido incubado nas temperaturas de 10, 15, 20 e 25ºC. 
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Padrões similares de crescimento foram observados para as duas espécies com ambas sendo 

capazes de crescer à 10ºC, embora com taxas reduzidas (1,2 mm dia-1), as quais foram 

gradualmente elevadas com o aumento da temperatura: 2-2,5 mm.dia-1 à 15ºC e 3,6-4,0 

mm.dia-1 à 25ºC. 

Jonathan & Fasidi (2003) testaram o crescimento radial de Psathyerela 

atroumbonata (Pegler) em meio líquido nas temperaturas de 10 ,15, 20, 25, 30, 35, 40 e 

45ºC, verificando que o isolado mostrou crescimento ótimo à 30ºC, não sendo capaz de 

crescer à 25 e 35ºC. 

Weits et al. (2001) estudaram os efeitos da temperatura (5, 15, 22 e 30ºC) em 

Armillaria mellea, Mycena citriolor, Omphalotus olearius e Panellus stipticus (fungos 

bioluminescentes) reportando que esta variável exerceu influência significativa no 

crescimento radial destes isolados. P. stipticus e O. olearius cresceram à 5, 15, 22 e 30ºC. 

M. citricolor cresceu à 5, 15 e 22ºC, embora não tenha crescido à 30ºC. A. mellea cresceu à 

15, 22 e 30ºC, mas não cresceu à 5ºC. Todas as espécies apresentaram crescimento ótimo à 

22ºC. 

Plaza et al. (2003) verificaram crescimento radial de P. digitatum, P. italicum e 

Geotrichum candidum nas temperaturas de 4, 10, 25, 30 e 37ºC, reportando que P. 

digitatum e P. italicum mostraram máximo de crescimento à 25ºC com taxas de 

crescimento de 3-5 mm.dia-1. G. candidum exibiu crescimento máximo à 25-30ºC com taxa 

de crescimento superior a 4 mm.dia-1. A taxas de crescimento foram reduzidas com 

variações de temperaturas que diferissem da temperatura ótima para todas as espécies. 

Pratella & Mari (1993) avaliaram a influência da temperatura (2, 5, 10 e 20ºC) no 

crescimento radial de Trichoderma viride, T. harzianum, Giocladium roseum e 

Paecilomyces variotii. Todas as espécies apresentaram crescimento radial superior quando 
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incubadas à 20ºC, em relação às outras temperaturas, sendo o mesmo reduzido nas 

temperaturas mais baixas.  

Lenartovicz et al. (2003), ao estudarem os efeitos da temperatura e da fonte de 

carbono na produção e secreção de uma β-xilosidase por A.. fumigatus, verificaram que o 

referido fungo apresenta características de termotolerância, sendo capaz de crescer à 42ºC, 

embora a temperatura ótima para o isolado seja 30ºC. 

Jonathan et al. (2003) estudaram o crescimento radial do fungo comestível 

Volvariella esculenta (Mass) Singer coletado na Nigéria, o qual foi inoculado em meio de 

cultura sólido nas temperaturas de 0, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 e 50ºC. O diâmetro das 

colônias foi avaliado a cada dois dias do inóculo por duas semanas. De todas as 

temperaturas testadas, o melhor crescimento radial ocorreu à 35ºC no décimo segundo dia a 

partir da inoculação (85,0 mm). Houve crescimento considerável à 30ºC seguido pelas 

temperaturas de 25ºC e 20ºC, sendo mínimo nas temperaturas de 25ºC e 15ºC, verificando-

se o aumento do crescimento com a elevação da temperatura até 35ºC. Não foi observado 

crescimento nas temperaturas de 0, 10, 45 e 50ºC.  

Vidal et al. (1997) avaliaram os efeitos da temperatura no crescimento radial de 

trinta e sete isolados de P. fumosoroseus agrupados de acordo com a origem geográfica de 

cada isolado e condições climáticas. Foram utilizados isolados da América (Flórida, 

Califórnia, Texas e Cuba), Europa (França, Itália) e Ásia ocidental (Índia, Nepal, 

Paquistão). Os isolados foram incubados nas temperaturas de 8, 11, 15, 20, 25, 28, 30, 32, 

35, 37 e 40ºC para avaliação do diâmetro das colônias. Os resultados mostraram o 

comportamento mesofílico dos isolados, já que todos cresceram bem entre 8 e 30-32ºC com 

ponto ótimo entre 20-30ºC. Três isolados da Europa apresentaram crescimento ótimo à 

20ºC, enquanto outros três isolados cresceram melhor entre 20 e 25ºC. Os outros quatro 
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isolados deste continente apresentam crescimento ótimo à 25ºC. Os vinte e sete isolados 

das regiões tropical e subtropical exibiram crescimento ótimo à 25ºC (nove isolados), 25-

28º (seis isolados), 28ºC (doze isolados). Nenhum dos isolados cresceu à 20ºC. Apenas dois 

espécimes da Índia cresceram à 30ºC. Os resultados indicaram que a temperatura exerce 

diferentes efeitos no crescimento radial de diferentes isolados de uma mesma espécie 

obtidos de diferentes regiões. 

Sterflinguer & Krumbain (1995) estudou os efeitos da temperatura no crescimento 

de leveduras isoladas de monumentos constituídos de mármore e granito localizados nas 

ilhas de Delos na Grécia.  Discos de 5 mm de diâmetro das colônias de Exophiala sp. (2 

isolados), Sarcinomyces sp. (4 isolados) e Phaeosclera sp. (1 isolado) e Cladosporium sp. 

(1 isolado) crescidas em meio sólido foram cortados e adicionados ao centro de placas de 

petri contendo o meio Agar Peptona Malte, as quais foram incubadas nas temperaturas de 4, 

20, 27, 37 e 60ºC. Observou-se que quase todos os isolados cresceram bem à 20ºC, embora 

tenham crescido melhor 27ºC. Nenhum destes foi capaz de crescer à 37 e a 60ºC. Apenas 

Cladosporium sp. cresceu melhor quando incubado à 4ºC, apesar de não ter crescido à 

27ºC.  

Abdelzaher et al. (1997) observou o crescimento radial de Pythium 

aphanidermatum, P. oligandrum e P. “grupo F” em meio de cultura “Corn Meal Agar” e 

incubados à 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 e 40ºC.  Verificou-se que as mínimas temperaturas de 

crescimento para P. aphanidermatum, P. oligandrum e P. “grupo F” foram 15, 10 e 10ºC, 

respectivamente. A melhor temperatura de crescimento foi 30ºC para todas as espécies e P. 

aphanidermatum e P. oligandrum foram capazes de crescer à 40ºC. 
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2.4. Efeitos combinados da salinidade e da temperatura na germinação e no 

crescimento dos fungos 

O estudo da germinação dos esporos e do crescimento de oito espécies de fungos de 

estuários foi também desenvolvido por Borut & Johnson (1962). Foram utilizados A. 

wentii, P. janthinellum, Gliocladium fimbriatum, P. puntoni, C. blakesleeana, Trichoderma 

lignorum, Zygorhynchus moelleri e Curvularia pallescens. Os experimentos foram 

realizados em meios compostos por água destilada esterilizada, água destilada esterilizada 

adicionada de NaCl à 3,5%,  água oceânica filtrada e água oceânica não tratada. As 

temperaturas de incubação foram 15, 25 e 35ºC. Os resultados mostraram que, para todas as 

espécies, as taxas de germinação foram superiores nos meios compostos por água destilada. 

Entretanto, foram detectadas variações na germinação dos esporos dos fungos nos meios 

adicionados de salinidade, sendo as taxas mais elevadas nos meios adicionados de NaCl 

(3,5%) para todas as temperaturas testadas. As menores taxas foram observadas para os 

meios compostos por água oceânica filtrada e não tratada. Verificou-se que a temperatura 

influencia profundamente na germinação dos esporos, tendo os esporos geminado melhor à 

35ºC para todos os meios testados, excetuando-se C. blakesleeana, T. lignorum e Z. 

moelleri que germinaram melhor à 25ºC. Na maioria das espécies, as taxas de germinação 

foram elevadas com o aumento da temperatura de incubação. Em relação ao crescimento 

radial verificou-se que para A. wentii e P. janthinellum o crescimento foi superior nos 

meios com 3,5% de NaCl em relação aos outros meios utilizados para todas as temperaturas 

com crescimento superior à 35ºC. Em G. fimbriatum o crescimento foi superior no meio 

adicionado de NaCl quando incubado à 15ºC e foi equivalente nos três meios à 25ºC e 

superior no meio elaborado com água incubado à 35ºC. Para P. puntoni o crescimento foi 

superior no meio com água destilada esterilizada incubado à 15 e 25ºC e superior no meio 
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com NaCl à 35ºC. Em C. blakesleeana o crescimento foi superior no meio com NaCl à 

15ºC, equivalente em todos os meios à 25ºC e superior no meio com água oceânica 35ºC. 

Variações como as citadas foram também observadas para as outras espécies estudadas, 

indicando o efeito da composição dos meios de cultura e da temperatura no crescimento 

radial dos isolados. 

Harrison & Jones (1971) observaram os efeitos da temperatura e da salinidade na 

germinação de zoosporos de S. parasitica Coker utilizando o meio líquido “Yeast glucose” 

com concentrações de água oceânica (SW) de 0 a 70% e temperaturas de 10, 15, 20, 25, 

30ºC e 40ºC. Observou-se que S. parasitica exibe elevado grau de tolerância à salinidade, 

podendo crescer em meios com até 60% de água oceânica em quase todas as temperaturas 

testadas, excetuando-se a temperatura de 20ºC. O crescimento foi máximo a 25ºC.  

Um experimento interessante foi realizado por Torzilli (1997), o qual observou a 

influência de pré-tratamentos com altas concentrações de NaCl e  da temperatura na 

tolerância  do fungo à posteriores tratamentos envolvendo salinidade e temperatura na 

germinação dos esporangíolos de Aureobasidium pullulans. Assim, alíquotas de 5 ml de 

uma suspensão de esporos foram expostas à pré-tratamentos sub-letais de elevada 

temperatura (35ºC) e concentração salina (4,5% de NaCl), separadamente, por 45 minutos. 

Em seguida, alíquotas de replicatas que foram expostas às condições sub-letais citadas 

foram expostas às condições letais (40ºC por 45 minutos e 23% de NaCl por 3,5 horas), 

separadamente. Alíquotas em replicatas submetidas ao pré-tratamento sub-letal salino 

foram também expostas aos dois tratamentos letais citados.  Os resultados mostraram que 

nos tratamentos envolvendo as temperaturas de 25 e 40ºC, a viabilidade dos esporos foi de 

89,6 e 1.6%, respectivamente e no tratamento com 4,5% de NaCl a viabilidade foi de 

89,2% e com 23% deste mesmo sal a sobrevivência foi de 1,9%. No entanto, quando os 
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esporos foram submetidos ao pré-tratamento com 35ºC e depois expostos à 40ºC, a 

viabilidade aumentou para 56,2% e, quando submetidos primeiramente à 4,5% de NaCl e, 

posteriormente, à 23,3% deste sal a viabilidade elevou-se para 65,4%, indicando que o 

fungo possui capacidade de adaptação ao estresse salino e ao choque térmico quando existe 

uma pré-exposição à esses fatores em condições sub-letais. Contudo, observou-se, também, 

que esporos submetidos ao pré-tratamento com 4,5% de NaCl e posteriormente expostos à 

40ºC apresentaram viabilidade de 73,5% enquanto as células tratadas à 35ºC e, em seguida, 

com 23% de NaCl apresentaram 65,4% de viabilidade celular, mostrando que a exposição 

das células à concentrações sub-letais de NaCl aumenta a resistência das células à altas 

temperaturas e a exposição dos esporos à condições sub-letais de temperatura eleva à 

resistência à salinidade. Segundo o autor a pré-exposição a elevadas temperaturas induz a 

síntese de HSPs (“heat shock proteins”) conferindo maior resistência à futuras exposições 

térmicas e o pré-tratamento com NaCl estimula a produção de glicerol e trealose, 

substâncias responsáveis pela sobrevivência dos fungos em situações de alta salinidade. 

Interações entre salinidade e temperatura foram notadas por Ritchie (1957), o qual 

testou o crescimento radial de Phoma em meio contendo sal artificial de oceano até uma 

concentração de 9% W/v dentro de uma faixa de temperatura de 37-70ºC. Os resultados 

indicaram que a salinidade ótima para crescimento se eleva com o aumento da temperatura. 

Segundo Ritchie (1957) a tolerância de Pestalotsia sp. e C. interseminata ao NaCl em 

relação à temperatura pode aumentar se a temperatura eleva-se acima do seu ponto ótimo. 

Leaño et al. (1998) estudaram o crescimento vegetativo frente à diferentes 

salinidades e temperaturas de três amostras de Halophytophthora vesícula (LEM 022, LEM 

031 e LEM 036) isoladas de folhas de mangue em Mai Po, Hong Kong. Para ao 

experimento de crescimento vegetativo foi utilizado meio líquido preparado com diferentes 
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concentrações de salinidade (0 a 60% com intervalos de 5%), pH 7,0 e incubado à 10, 15, 

20, 25 e 30ºC por cinco dias para a determinação da biomassa total (peso seco). Todos os 

isolados cresceram bem nas temperaturas entre 10 e 30ºC com ponto ótimo entre 25 e 30ºC 

nas salinidades de 15 a 25%. Observou-se um aumento da tolerância à salinidade com a 

elevação da temperatura até 25ºC com redução da produção de biomassa à 30ºC. 

Castilo & Demoulin (1997) estudaram os efeitos da salinidade e temperatura no 

crescimento de Basidiomycetes de madeira Schizophyllum commune e Pycnosporus 

sanguineus de uma floresta na costa de Papua, Nova Guiné. Foram utilizados dois isolados 

de cada espécie onde um foi coletado nas margens da ilha de troncos expostos à luz solar 

direta e aos salpicos de sal e o outro foi isolado do centro da ilha. Para efeito de 

comparação, foi também utilizado Microporus xanthopus, isolado de uma floresta densa e 

recoberta. Utilizou-se o meio Agar Malte com diferentes concentrações de NaCl de 0, 5, 10, 

15, 20, 25, 30, 40, e 70 g/l-1 contido em placas as quais foram incubadas à 15, 20, 25, 30, 

35, 40, 45 e 50ºC.  Todos os isolados apresentaram características de halotolerância. Como 

o esperado, os isolados dos troncos nas margens da praia suportaram temperaturas e 

concentrações de cloreto de sódio mais elevadas em relação aos outros isolados. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1. MATERIAIS 

 

3.1.1. Microrganismo 

  Foi utilizado um isolado de C. elegans Lendner de sedimentos de mangue 

localizado no município de Rio Formoso-PE (Gomes et al., 2000). O mesmo encontra-se 

depositado no Banco de Culturas da Universidade Católica de Pernambuco (UCP), 

catalogado sob o número 542 e mantido em Sabouraud Dextrose Ágar em óleo mineral.  

 

3.1.2. Meios de cultura utilizados 

 

• Manutenção - Batata Dextrose Agar (Lacaz et al. 2002).  

 

Batata inglesa................................................. 140g  

Glicose........................................................... 20g  

Ágar................................................................16g  

Água destilada.............................................. 1000ml 

pH = 5,8 

 

 

 

 

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


Santiago, A. L. C. M. A. Efeitos da salinidade e da temperatura... 37

• Esporulação - Yeast Malt Ágar – YMA (Shiosaki, 1999) 

 

Extrato de malte..............................................3g 

Extrato de levedura......................................... 3g 

Peptona........................................................... 5g, 

Glicose............................................................10g 

Água destilada................................................1000ml,  

Ágar.….......................................................... 20g 

pH=5,8 

 

Avaliação da germinação dos esporangíolos - Hesseltine & Anderson (1957)  

 

Glicose..................................................40g,  

Asparagina............................................ 2g 

Tiamina................................................. 0,005 mg,  

Fosfato de potássio monobásico............0,5g,  

Sulfato de magnésio..............................0,25g  

Água destilada......................................1000ml 

pH= 5,8 

O meio foi adicionado, ou não, de 2, 4, 6 e 8% de NaCl.  
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• Avaliação do crescimento radial  

Para a avaliação do crescimento radial das colônias foi utilizado Hesseltine & 

Anderson (1957) descrito no item anterior adicionado, ou não, de 2, 4, 6 e 8% de NaCl e de 

20g de ágar por litro de meio. 

 

• Manutenção dos esporangiosporos - Salina tamponada  

 

NaH2PO4.H2O.............................................. 1,8g  

Na2HPO4.7H2O............................................ 23,25g  

NaCl.............................................................. 8,5g 

Água destilada................................................ 1000ml 
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3.2. MÉTODOS 

 

3.2.1. Germinação dos esporangíolos de C. elegans 

 

3.2.1.1. Preparação do pré-inóculo 

Os esporangíolos de C. elegans foram removidos de acordo com Gardner & Pillai 

(1986), modificado. Os esporangíolos das culturas crescidas em meio YMA foram 

removidos utilizando-se um cotonete embebido no mesmo meio de cultura, suspensos em 

solução salina tamponada, filtrados em lã de vidro para a remoção dos restos de hifas. A 

suspensão de esporangíolos foi centrifugada (2000g/m) por 15 minutos a 5ºC. Descartados 

os sobrenadantes, os esporangíolos foram lavados por duas vezes em salina tamponada e 

contados em câmara de Neubauer. 

 

3.2.1.2. Avaliação da germinação  

A avaliação da germinação foi realizada segundo Harrison & Jones (1986) 

modificado, em que alíquotas da suspensão de esporangíolos foram adicionadas ao meio de 

cultura Hesseltine & Anderson (1957) líquido (30 ml) contido em frascos de Erlenmeyer de 

100 ml de capacidade e adicionado, ou não, de 2, 4, 6, 8, 10 e 12% de NaCl, de modo a se 

obter uma concentração final de 105 esporos/ml. Os frascos de Erlenmeyer foram incubados 

em “shaker” (150 rpm) à 20, 25, 30, 35 ± 1ºC. Para a avaliação da germinação alíquotas  de 

40 μl foram retiradas a cada hora após a inoculação e foram contados 200 esporangíolos em 

lâminas de vidro através do microscópio de luz para cada salinidade e temperatura, 

calculando-se a proporção entre esporangíolos germinados e não germinados a cada hora. 
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Foi considerada como geminação a simples emissão do tubo germinativo pelos 

esporangíolos. Todos os experimentos foram realizados em triplicata. 

 

3.2.1.3. Viabilidade dos esporangíolos  

A avaliação da viabilidade dos esporangíolos foi acompanhada de acordo Berliner 

& Reca (1966), adicionando-se o corante Verde Janus B às alíquotas das suspensões de 

esporangiosporos, retiradas de acordo com o item anterior, para uma concentração final de 

0,01%. Foram contados 200 esporangíolos em lâminas de vidro através do microscópio de 

luz para cada salinidade e temperatura, verificando-se a proporção de viáveis e não viáveis 

a cada hora. Foram considerados viáveis os esporangíolos que não se coraram ou 

apresentaram coloração azul clara e inviáveis os que se coraram de azul escuro. 

 

3.2.2. Crescimento radial de Cunninghamella elegans 

 A análise do crescimento radial das colônias de C. elegans foi realizada segundo 

Sterflinguer & Krumbain (1995) modificado em que inóculos de 7mm de uma cultura em 

YMA foram retirados e inoculados no centro de placas de Petri de 9 cm de diâmetro contendo 

20 ml do meio Hesseltine & Anderson (1957) sólido adicionado, ou não, de 2, 4, 6, 8, 10 e 12 

% NaCl. As placas foram incubadas às temperaturas de 20, 25, 30, 35 ± 1ºC. O diâmetro das 

colônias foi medido em duas direções perpendiculares, inicialmente, a cada 12 horas e, 

posteriormente, a cada 24 horas, até que o crescimento radial do controle (0% NaCl) atingisse 

todo diâmetro da placa. Todos os experimentos foram realizados em triplicata. 
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3.2.3. Observação da morfologia de C. elegans 

  As colônias crescidas nos meios Hesseltine & Anderson (1957) adicionado, ou não 

de 2, 4, 6 e 8% de NaCl e incubadas à 20, 25, 30 e 35ºC foram observadas à olho nu ou 

com auxílio de uma lupa para análise do aspecto macroscópico das mesmas levando-se em 

consideração a coloração, forma e aspecto geral das colônias. Para a observação das 

alterações morfológicas microscópicas foram feitas lâminas das culturas crescidas de 

acordo com o item anterior as quais foram coradas com Azul de Amann para a observação 

da forma e tamanho dos esporangióforos, esporângios, columelas, esporangíolos e a 

presença de estruturas de resistência.  Foram observados 200 esporangíolos para cada 

salinidade e temperatura. O padrão de ramificação das hifas de C. elegans foi visualizado a 

partir da observação direta, no microscópio de luz, das culturas crescidas de acordo com o 

item anterior. 

 
3.2.4. Tratamentos estatísticos 
 
  Para verificação da possível influência das várias concentrações de cloreto de sódio 

e das temperaturas de incubação na germinação dos esporangíolos de C. elegans foi 

utilizada análise de variância de Kruskal-Wallis (Socal & Rohlf, 1995). Para a influência da 

salinidade e da temperatura no crescimento radial e na morfologia dos esporangíolos de C. 

elegans foi realizada a análise de variância binomial (ANOVA) de acordo com Aires et al. 

(1998).  
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4. RESULTADOS  

 

4.1. Influência da salinidade e da temperatura na germinação dos esporangíolos de 

Cunninghamella elegans  

Os efeitos da salinidade e da temperatura na germinação dos esporangíolos estão 

apresentados nas Figuras 1 e 2. Observa-se que os esporangíolos inoculados em meios de 

cultura com diferentes concentrações salinas e incubados à 20ºC apresentaram processo de 

germinação tardio quando comparados ao controle (meio desprovido de NaCl). As células 

inoculadas no meio controle iniciaram a germinação após 4 horas da inoculação, sendo este 

tempo aumentado para 6, 8, 11 e 16 horas quando na presença de 2, 4, 6 e 8% de cloreto de 

sódio, respectivamente. Observou-se, ainda, que nos meios controle e com 2% de NaCl,  a 

germinação total ocorreu após 9 horas do início da emissão dos tubos germinativos,  

enquanto os esporangíolos nos meios com 4 e 6% de cloreto de sódio finalizaram o 

processo germinativo após 10 horas, sendo este tempo estendido para  11 horas quando as 

células foram inoculadas em meio com 8% de NaCl (Figura 1A).  

Na temperatura de 25ºC, os esporangíolos inoculados nos meios sem cloreto de 

sódio em com 2, 4, 6 e 8% desse sal iniciaram a germinação após 4, 6, 8, 10 e 12 horas da 

inoculação, respectivamente. As células inoculadas no meio controle e com 2% de NaCl 

incubados à 25ºC germinaram completamente após 6 horas do início da emissão dos tubos 

germinativos, sendo este tempo estendido para 7 horas nos meios de cultura com 4% de 

NaCl e para 8 e 10 horas quando inoculadas em 6% e 8% de cloreto de sódio, 

respectivamente (Figura 1B).  

Quando incubados à 30ºC, os esporangíolos, no meio controle, levaram apenas 3 

horas para a emissão dos tubos germinativos enquanto, nas células inoculadas nos meios 
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com 2% de NaCl, o mesmo processo delongou–se por 4 horas. Nas salinidades de 4 e 6% o 

tempo de início da germinação foi retardado para 5 horas, sendo este tempo estendido para 

7 horas quando considerada a concentração de 8% de NaCl. O processo germinativo foi 

encerrado passadas 4 horas do início da germinação para o controle e para a salinidade de 

2% e, após, 5, 7 e 8 horas, nas concentrações de 4, 6 e 8%, respectivamente (Figura 2A). Á 

35ºC os tempos de início da germinação foram de 2 horas para o meio sem NaCl e com 2% 

de cloreto de sódio e de 3 horas para as células inoculadas no meio com salinidade de 4%. 

Este tempo foi estendido para 4 horas, para a concentração de 6 % e, para 5 horas, no meio 

com concentração salina de 8%. Os tempos para que praticamente todos os esporangíolos 

germinassem foram de 3, 3, 4, 5 e 6 horas do início da germinação, para as células no meio 

controle e no meio adicionado de 2, 4, 6 e 8% de NaCl, respectivamente (Figura 2B).  A 

germinação foi inibida por concentrações salinas de 10 e 12%. 

 Os resultados obtidos demonstraram que a concentração de NaCl até 8% não inibiu 

a germinação dos esporangíolos de C. elegans, caracterizando o comportamento 

halotolerante deste isolado. Os testes estatísticos mostraram que foram significativas as 

diferenças entre os tempos de emissão dos tubos germinativos dos esporangíolos com a 

elevação da salinidade, em relação ao controle, para todas as temperaturas analisadas (H= 

24,1782; g.l. = 4; p = 0,0001<0,05), indicando influência da salinidade na germinação das 

células, caracterizada pelo retardo da germinação ocasionado pela elevação da 

concentração de cloreto de sódio dos meios de cultura. A elevação da temperatura de 

incubação de 20 para 35ºC acelerou o processo de germinação, sendo a temperatura de 

35ºC considerada ótima para a germinação dos esporangíolos de C. elegans (H = 29,9523; 

g.l.= 3; p = 0 < 0,05). Os testes confirmaram a viabilidade de praticamente 100% das 
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células inoculadas nos meios adicionados das diferentes salinidades e incubadas nas 

variadas temperaturas.  
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Figura 1: Germinação dos esporangíolos de Cunninghamella elegans em meio de cultura 

Hesseltine & Anderson (1957) controle e adicionado de 2, 4, 6 e 8% de NaCl: A. 20ºC 

durante 28 horas de incubação; B.  25ºC durante 24 horas de incubação.   
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Figura 2: Germinação dos esporangíolos de Cunninghamella elegans em meio de cultura 

Hesseltine & Anderson (1957) controle e 2, 4, 6 e 8% de NaCl: A. 30ºC durante 16 

horas de incubação; B. 35ºC durante 24 horas de incubação.   
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4.2. Influência da salinidade e da temperatura no crescimento radial de C. elegans  

O crescimento radial de C. elegans em meios de cultura com diferentes 

concentrações de NaCl  à 20ºC está apresentado na Figura 3 e Tabela 1. Observou-se que o 

crescimento no meio controle (0% de NaCl) e com 2% de NaCl foi iniciado após 24 horas 

da inoculação. Contudo, nas salinidades de 4, 6 e 8%, o crescimento foi iniciado a partir de 

32, 72 e 96 horas da inoculação, respectivamente. No crescimento radial do controle o 

micélio ocupou 100% da placa em 214 horas, no entanto, o mesmo foi reduzido para as 

outras salinidades testadas, no mesmo período de tempo. Nos meios com 2% de NaCl as 

colônias cresceram apenas 78,11%, quando comparados ao controle, sendo o crescimento 

reduzido para 48, 24,55 e 12,33% com a elevação da concentração salina, respectivamente 

para 4, 6 e 8%.  

Na temperatura de 25ºC o crescimento radial do controle foi visualizado após 12 

horas da inoculação,como também  para as salinidades de 0, 2 e 4% e, após 24 horas, para 

os meios contendo 6 e 8% de NaCl. O crescimento máximo foi atingido após 72 horas no 

meio controle. No entanto, para este mesmo tempo, as colônias de C. elegans cresceram 

99,22% na presença de 2% de NaCl, 74,22% quando adicionado de 4%, 42,22% com 6% 

de cloreto de sódio e 22% com a concentração de 8%. (Figura 4, Tabela 2).  

Á 30ºC o crescimento radial das colônias foi iniciado após 12 horas da inoculação 

para todas as salinidades testadas. Nos meios controle e com 2% de NaCl as colônias 

apresentaram crescimento máximo após 72 horas da inoculação, sendo o crescimento no 

meio controle superior em todos os pontos do gráfico. Contudo, na presença de 4, 6, e 8% 

de cloreto de sódio, C. elegans exibiu crescimento de 80, 49, 44 e 22,33% em relação ao 

controle, respectivamente (Figura 5, Tabela 3).  
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Com a temperatura de 35ºC, embora o crescimento inicial tenha sido observado 

no mesmo tempo (12 horas) para o controle e todas as salinidades, o crescimento frente às 

concentrações de 2% e 4% de NaCl foram superiores ao controle, mesmo nas primeiras 

horas de incubação, sendo o crescimento à 4% superior ao observado em 2%. O 

crescimento máximo foi observado após 96 horas da inoculação, para os fungos crescidos 

em meio com concentração de 4% de NaCl e, após 120 horas, para o controle e para o meio 

adicionado de 2% de cloreto de sódio. Nos meios adicionados de 6 e 8% de cloreto de sódio 

C. elegans apresentou  65,66% e 27,55% de crescimento, quando comparados ao controle 

(Figura 6, Tabela 4). Não foi observado crescimento do isolado nos meios com 

concentrações de 10 e 12% de NaCl para todas as temperaturas testadas.   

Os tratamentos estatísticos revelaram serem significativas as diferenças no 

crescimento radial de C. elegans nas diferentes salinidades quando incubadas à 20ºC, 25ºC, 

30ºC e 35ºC (F cal = 12,95354 > Ftab = 4,46; g.l = 2; α= 5%), bem como as diferenças de 

crescimento mediadas pela variação da temperatura (Fcal =5,36971 > F tab= 3,84); g.l. = 4; α 

= 5%) afirmando a influência desses dois fatores no crescimento radial desse isolado.  

A Figura 7 ilustra, como exemplo, o crescimento radial de C. elegans em meio de 

cultura Hesseltine & Anderson (1957) adicionado de 0, 2, 4, 6 e 8% de NaCl e incubado à 

30ºC. 
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Figura 3: Crescimento radial de Cunninghamella elegans em meio de cultura Hesseltine & 

Anderson (1957) controle e adicionado de 2, 4,  6 e 8% de NaCl incubado à 20ºC.   

 

Tabela 1: Médias e porcentagens do crescimento radial (cm) de Cunninghamella elegans em meio 

Hesseltine & Anderson (1957) controle e adicionado de 2, 4, 6 e 8% de NaCl incubado 

à 20ºC durante 214 horas.   

± Desvio padrão da média da triplicata 

Tempo/%NaCl 0% 2% 4% 6% 8% 
0 h - - - - - 
12 h - - - - - 
24 h 1,20±0,21 1,16±0,02 - - - 
36 h 1,51±0,16 1,41±0,07 1,0±0,0  - - 
48 h 2,06±0,20 1,86±0,11 1,36±0,05 - - 
72 h 2,93±0,07  2,60±0,05  1,75±0,1 1,18±0,07 - 
96 h 4,38±0,36  3,36±0,07 2,31±0,07 1,4 ±0,1 0,88±0,02  
120 h 5,21±0,07  4,10±0,15 2,76±0,25 1,55±0,08 0,99±0,02 
144 h 6,31±0,16 4,88±0,07 3,25±0,25 1,71±0,02 1,01±0,02  
168 h 7,23±0,14 5,50±0,13 3,61±0,3 1,86±0,05  1,08±0,02  
192 h 8,18±0,12 6,02±0,10 4,01±0,3 2,05±0,05  1,11±0,02 
214 h 9,0±0,0  7,03±0,40  4,41±0,4 2,21±0,07 1,11±0,02  
% de 

crescimento 
100% 78,11% 48% 24,55% 12,33% 
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Figura 4: Crescimento radial de Cunninghamella elegans em meio de cultura Hesseltine & 

Anderson (1957) controle e adicionado de 2, 4, 6 e 8% de NaCl incubado à 25ºC 

durante 72 horas.   

 

 

Tabela 2: Médias e porcentagens do crescimento radial (cm) de Cunninghamella elegans em meio 

Hesseltine & Anderson (1957) controle e adicionado de 2, 4, 6 e 8% de NaCl incubado 

à 25ºC durante 72 horas.   

± Desvio padrão da média da triplicata 

 

Tempo/%NaCl 0% 2% 4% 6% 8% 
0 h - - - - - 
12 h 1,88±0,05 1,28±0,23 0,85±0,08  - - 
24 h 3,76±0,02  3,13±0,05 2,38±0,07 1,9±0,1 1,15±0,17  
36 h 5,48±0,02 4,58±0,07 3,45±0,02 2,2±0,20 1,48±0,02 
48 h 7,65±0,27 6,11±0,10 4,65±0,0 2,78±0,21 1,6±0,05 
72 h 9,0 ±0,0 8,93±0,02 6,68±0,17 3,8± 0,7 1,98±0,12 

% de crescimento 100% 99,22% 74,22% 42,22% 22% 
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Figura 5: Crescimento radial de Cunninghamella elegans em meio de cultura Hesseltine & 

Anderson (1957) controle e adicionado de 2, 4, 6 e 8% de NaCl incubado à 30ºC 

durante 72 horas.  

 

 

Tabela 3: Médias e porcentagens do crescimento radial (cm) de Cunninghamella elegans em meio 

Hesseltine & Anderson (1957) controle e adicionado de 2, 4, 6 e 8% de cloreto de sódio 

incubado à 30ºC durante 72 horas.   

 

± Desvio padrão da média da triplicata 

Tempo/%NaCl 0% 2% 4% 6% 8% 
0 h - - - - - 
12 h 2,08±0,02  1,81±0,05 1,41±0,07 1,26±0,05 1,35± 0,05 
24 h 3,91±0,07 3,38±0,10 2,53±0,07 1,90±0,08 1,51±0,10 
36 h 5,88±0,10 5,06±0,20 3,80±0,1 2,60±0,22 1,73±0,20 
48 h 8,13±0,36  6,90±0,20  5,11±0,15 3,33±0,07 1,95±0,13 
72 h 9,0 ±0,0 9,0±0,0 7,20±0,17 4,45±0,39   2,01±0,10 

% de crescimento 100% 100% 80% 49,44% 22,33% 
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Figura 6: Crescimento radial de Cunninghamella elegans em meio de cultura Hesseltine & 

Anderson (1957) controle e adicionado de 2, 4, 6 e 8% de NaCl incubado à 35ºC 

durante 120 horas. 
 

 

Tabela 4: Médias e porcentagens do crescimento radial (cm) de Cunninghamella elegans em meio 

Hesseltine & Anderson (1957) controle e adicionado de 2, 4, 6 e 8% de cloreto de sódio 

incubado à 35ºC durante 120 horas.   
 

± Desvio padrão da média da triplicata 

 

Tempo/%NaCl 0% 2% 4% 6% 8% 
0 h - - - - - 

12 h 1,45±0,05 1,66± 0,07 1,7±0,05  0,98± 0,05 0,78± 0,03 
24 h 2,43 ±0,02 2,78 ±0,05 2,96±0,02  1,41±0,12 0,78 ±0,03 
36 h 3,16 ±0,07 3,63 ±0,20 4,01±0,22 1,5 ±0,07 0,92±0,10 
48 h 4,11 ±0,10 4,56 ±0,18 5,26 ±0,25 2,3 ±0,02 1,2 ±0,07 
72 h 5,65 ±0,13 6,36 ±0,30 7,65 ±0,48 3,15±0,43  1,35±0,05  
96 h 8,23 ±0,75 8,5 ±0,08 9,0 ±0,0 5,16 ±0,62 2,3 ±0,07 
120 h 9,0 ±0,0 9,0 ±0,0 9,0 ±0,0 5,91 ±0,67 2,48±0,05 

 % de crescimento 100% 100% 100% 65,66% 27,55% 
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Figura 7: Aspecto morfológico macroscópico de Cunninghamella elegans em meio de cultura 

Hesseltine & Anderson (1957) incubado à 30ºC: A. Meio Controle (sem NaCl); B.  

Meio com 2% de NaCl; C. Meio com 4% de NaCl; D. Meio com 6% de NaCl; E. Meio 

com 8% de NaCl. (40 X). 
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4.3. Influência da salinidade e da temperatura na morfologia de C. elegans 

As colônias foram analisadas macro e microscopicamente. Observou-se, 

macroscopicamente, colônias com micélio cotonoso, inicialmente branco, tornando-se 

acinzentado com a idade, para todas as salinidades e temperaturas testadas, não sendo 

visualizadas diferenças macroscópicas em C. elegans nas condições estudadas.  

 As colônias de C. elegans observadas ao microscópio de luz exibiram alterações em 

seu padrão de ramificação com a modificação da salinidade do meio de cultura. Verificou-

se que, no meio controle, as hifas apresentaram-se pouco ramificadas, contudo, foram 

formadas hifas com ramificações mais curtas e numerosas de acordo com a elevação da 

salinidade do meio (Figura 8). Não foram visualizadas diferenças no padrão de ramificação 

das hifas com a variação da temperatura.  Tanto para o controle como para as salinidades de 

2, 4, 6 e 8% de NaCl,  incubadas nas temperaturas de à 20, 25, 30 e 35ºC, foram produzidos 

esporangióforos com ramificações em verticilos, vesículas terminais subglobosas para ovais 

com 20,5-40,0 μm de diâmetro e vesículas laterais de mesma forma e tamanho reduzido, 

não sendo visualizadas quaisquer diferenças de forma ou tamanho dessas estruturas entre os 

meios controle e os adicionados de NaCl. Apenas as culturas crescidas nos meios contendo 

6 e 8% de NaCl, incubadas nas temperaturas de 20, 25, 30 e 35ºC, apresentaram muitos 

clamidosporos terminais e intercalares. Os clamidosporos formados em meio de cultura 

com concentrações de 6 e 8% de NaCl incubado à 20ºC encontram-se ilustrados na Figura 

9.  

O número de esporangíolos de C. elegans produzidos no controle e tratado com 2, 4, 

6 e 8% de NaCl em microscópio de luz está apresentada nas figuras 10, 11, 12 e 13 e nas 

tabelas 5, 6, 7 e 8, respectivamente. 

0% 0% 4% 

6% 8% 
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 Os esporangíolos mostraram-se espinulados e com coloração marrom pálida na 

maturidade para todas as salinidades e temperaturas testadas.  

À 20ºC, no meio de cultura controle (0% de NaCl), os esporangíolos apresentaram-

se, na sua maioria, globosos (58,42%±4,16), com formas subglobosas (39,32%±6,69), 

subglobosas para elipsóides (1,68%±1,73) e elipsóides (0,56%±0,57). Com a elevação da 

concentração de NaCl do meio de cultura para 8% não foram visualizadas células globosas 

e o número de subglobosas foi reduzido para 18,33%±2,17,  enquanto o de 

esporangiosporos  de forma subglobosa para elipsóide e elipsóide foi elevado para 

10,0%±0,57 e 71,66%±4,63, respectivamente, observando-se um aumento de tamanho 

dessas células em relação ao controle (figura 10, Tabela 5).  

Na temperatura de 25ºC, as células que, em meio sem adição de cloreto de sódio, 

apresentaram-se em maior parte globosas (60,69%±2,51), seguidas pelas de formato 

subgloboso (31,34%±3,0), tornaram-se, quando em meio com 8% deste sal, em sua maioria 

elipsóides (46,66%±3,52) e subglobosas para elipsóides (33,97%±2,65) e com tamanho 

aumentado em relação ao controle (Figura 11, Tabela 6).  

Na cultura incubada à 30ºC, foram observadas, no controle, células na sua maioria 

globosas (75,29%±0,0) e apenas 9,41%±0,0 com formato elipsóide. No meio com maior 

concentração salina (8%) o número de esporangíolos globosos foi de 19,67%±1,0 e o de 

elipsóides 37,7%0±1,0, verificando-se, como citado nas temperaturas anteriores, alterações 

na quantidade das células de formato subgloboso e subgloboso para elipsóide e do tamanho 

dessas células em relação ao controle (Figura 12, Tabela 7).  

Na temperatura de 35ºC, no meio controle, só foram verificadas células globosas 

(99,2%±2,82) e subglobosas (0,80%±0,70), enquanto que, no meio com 8% de NaCl, foram 

observados  esporangíolos globosos (15,0%±2,82), subglobosos (28,33%±0,70), 
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subglobosos para elipsóides (16,66%±1,41) e elipsóides (40,0%±2,82) de tamanho 

aumentado (Figura 13, Tabela 8). As diferenças morfológicas citadas foram observadas 

praticamente para todas as salinidades estudadas (2, 4, 6 e 8% de NaCl). 

A análise de variância revelou serem significativas as diferenças existentes entre o 

número de esporangíolos globosos (Fcal = 1432,308 > F tab = 2,84; g.l. = 4; α = 5%) e 

elipsódes (F cal= 2689,359 > F tab = 2,61; g.l = 4; α = 5%) entre o controle e as salinidades 

de 2, 4, 6 e 8% de NaCl para todas as temperaturas testadas, indicando  que a salinidade  

influenciou na morfologia dos esporangíolos de C. elegans. Os testes também apontaram 

diferenças entre o número de células globosas (Fcal = 454,367 > F tab = 2,84; g.l. = 3; α = 

5%) e elípticas (Fcal  = 127,588 > F tab = 2,84; g.l.= 3; α = 5%), mediadas pela variação da 

temperatura de incubação para o controle em todas as salinidades testadas, indicando a 

relevância da temperatura nas alterações morfológicas do isolado. Foram também 

significativas as diferenças de tamanho dos esporangíolos globosos (Fcal = 21,37813 > F tab 

= 2,69; g.l. = 4; α = 5% e elipsóides (Fcal = 16,10727 > F tab = 3,01; g.l. = 4; α = 5%) entre 

as salinidades e o controle e em relação às temperaturas de incubação para as células 

globosas (Fcal = 12,54822 >F tab = 3,32; g.l. = 2; α = 5%) e elipsóides (Fcal = 45,55907 > F tab 

= 3,4; g.l. = 2; α = 5%), verificando-se que a salinidade e temperatura também 

influenciaram no tamanho dos esporangíolos de C. elegans. 

Variações de forma e tamanho dos esporangíolos de culturas de Cunninghamella 

elegans crescidas em Hesseltine & Anderson (1957) controle e adicionado de 2, 4, 6 e 8% 

de NaCl,  incubado à 20ºC, estão ilustradas, como exemplo, na figura 14. 
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Figura 8: Padrão de ramificação das hifas de Cunninghamella elegans em meio de cultura 

Hesseltine & Anderson (1957) incubado à 30ºC: A. Meio controle (sem NaCl); B. Meio 

com 2% de NaCl; C. Meio com 4% de NaCl; D. Meio com 6% de NaCl; E. Meio com 

8% de NaCl (20 X). 
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Figura 9: Clamidosporos de Cunninghamella elegans em meio de cultura Hesseltine & Anderson 

(1957) incubado à 20ºC: A. Meio com 6% de NaCl; B. Meio com  8% de NaCl (40X). 
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Figura 10: Variações morfológicas dos esporangíolos de C. elegans em meio de cultura Hesseltine 

& Anderson (1957) controle e adicionado de 2, 4, 6 e 8% de NaCl incubado à 20ºC. 
 

 

 

Tabela 5: Tamanho médio dos esporangíolos de C. elegans em meio de cultura Hesseltine & 

Anderson (1957) controle e adicionado de 2,  4, 6 e  8% de NaCl incubado à 20ºC.  

 
 

± Desvio padrão da média da triplicata 
 
 

Forma/%NaCl 0% 2% 4% 6% 8% 
Globosa 8,38 (±1,15) μm 8,49 (±0,90) μm  9,67 (±1,29) μm 10,72 (±2,88) μm - 
Subglobosa 9,38 (±1,44)  x  

8,44 (±1,18)  μm 
9,93 (±1,40)  x 

8,904(±2,08) μm 
10,2 (±2,42)  x 

9,19 (±0,97) μm 
10,95 (±0,9)  x 

9,93 (±1,41) μm 
12,52 (±1,13)  x 
10,3 (±0,93) μm 

Subglobosa 
para elipsóide 

11,04 (±1,05)  x 
9,60 (±1,22) μm 

10,87 (±0,64)  x 
9,30 (±1,15) μm 

11,24 (±1,0)  x 
8,916 (±0,10) μm 

11,94 (±1,28)  x 
10,27 (±0,82) μm 

13,32 (±1,92)  x 
11,25 (±1,12) μm 

Elipsóide 10,89 (±0,43)  x 
9,09 (±2,66) μm 

13,28 (±3,60)  x 
10,05 (±1,54) μm 

12,45 (±1,51)  x 
9,12 (±1,14) μm 

12,55 (±1,72)  x 
9,75 (±1,22) μm 

15,37 (±1,66)  x 
11,62 (±1,23) μm 
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Figura 11: Variações morfológicas dos esporangíolos de C. elegans em meio de cultura Hesseltine 

& Anderson (1957) controle e adicionado de 2, 4, 6 e 8% de NaCl incubado à 25ºC. 
 

 

Tabela 6: Tamanho médio dos esporangíolos de C. elegans em meio de cultura Hesseltine & 

Anderson (1957) controle e adicionado de 2, 4, 6 e 8% de NaCl incubado à 25ºC.  

 

Forma/%NaCl 0% 2% 4% 6% 8% 
Globosa 8,82 (±0,97) μm 8,09 (±0,9) μm 9,35 (±0,87) μm 9,94 (±1,15) μm 9,97 (±1,96) μm 
Subglobosa 8,83 (±0,95) x 

8,0 (±0,75) μm 
8,96 (±1,05) x 

8,22 (±0,72) μm 
9,63 (±0,80) x 

8,69 (±0,90) μm 
10,84 (±0,95) x 
9,96 (±1,82) μm 

11,1 (±0,89) x 
10,32 (±1,0) μm 

Subglobosa para 
elipsóide 

10,06 (±0,75) x 
8,70 (±0,82) μm 

9,91 (±0,82) x 
8,27 (±1,12) μm 

10,58 (±1,32) x 
9,14 (±0,95) μm 

11,84 (±1,57) x 
9,88 (±0,72) μm 

11,9 (±1,15) x 
10,02 (±1,22) μm 

Elipsóide 11,25 (±1,3) x 
8,5 (±1,77) μm 

11,63 (±1,85) x 
8,88 (±1,37)  μm 

11,89 (±1,55) x 
9,05 (±0,75)μm 

12,5 (±1,5) x 
9,95 (±0,82) μm 

12,22 (±1,1) x 
9,95 (±1,36) μm 

± Desvio padrão da média da triplicata 
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Figura 12: Variações morfológicas dos esporangíolos de C. elegans em meio de cultura Hesseltine 

& Anderson (1957) controle e adicionado de 2, 4, 6 e 8% de NaCl incubado à 30ºC. 

 

 

Tabela 7: Tamanho médio dos esporangíolos de C. elegans em meio de cultura Hesseltine & 

Anderson (1957) controle e adicionado de 2, 4, 6 e 8% de NaCl incubado à 30ºC.  

 

Forma/%NaCl 0% 2% 4% 6% 8% 
Globosa 8,03 (±0,45) μm 8,17 (±0,62) μm 8,30 (±0,65) μm 8,79 (±0,95) μm 10,03 (±0,8) μm 
Subglobosa 7,93 (±1,65) x 

7,57 (±0,7) μm 
8,78 (±0,75) x 

8,06 (±0,65) μm 
8,89 (±0,8) x 

8,16 (±0,72) μm 
9,45 (±1,0) x 

8,70 (±0,95) μm  
10,17 (±0,77) x 
9,50 (±0,62) μm 

Subglobosa para 
elipsóide 

9,32 (±0,5) x 
7,7 (±0,77) μm 

9,33 (±0,47) x 
7,70 (±0,35) μm 

9,92 (±0,42) x 
8,34 (±2,05) μm 

9,82 (±0,62) x 
8,08 (±0,82)μm 

10,94 (±1,05) x 
9,35 (±0,7) μm 

Elipsóide 9,83 (±1,96) x 
7,59 (±1,12) μm 

9,98 (±0,70) x 
7,65 (±0,67) μm 

10,3 (±0,8) x 
7,70 (±0,5) μm 

10,65 (±1,27) x 
8,47 (±0,95) μm 

12,17 (±0,97) x 
9,44 (±1,0) μm 

± Desvio padrão da média da triplicata 
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Figura 13: Variações morfológicas dos esporangíolos de C. elegans em meio de cultura Hesseltine 

& Anderson (1957) controle e adicionado de 2, 4, 6 e 8% de NaCl incubado à 35ºC. 

 

 

Tabela 8: Tamanho médio dos esporangíolos de C. elegans em meio de cultura Hesseltine & 

Anderson (1957) controle e adicionado de 2, 4, 6 e 8% de NaCl incubado à 35ºC.  

 

Forma/%NaCl 0% 2% 4% 6% 8% 
Globosa 9,35 (±0,8) μm 9,27 (±0,82) μm 9,08 (±0,92) μm 9,53 (±0,87) μm 10,96 (±1,55) μm 
Subglobosa 9,25 (±0,7) x 

8,62 (±0,8) μm 
10,32 (±1,25) x 
9,62 (±1,12) μm 

10,01 (±1,95) x 
9,45 (±0,7) μm 

9,93 (±1,02) x 
9,17 (±0,97) μm 

9,98 (±1,02) x 
9,19 (±1,2) μm 

Subglobosa para 
elipsóide 

- 10,0 (±2,02) x 
8,75 (±1,55) μm 

10,0 (±0,47) x 
8,75 (±0,8) μm 

10,46 (±1,0) x 
8,83 (±0,85) μm 

10,98 (±0,92) x 
9,21 (±1,27) μm 

Elipsóide - 11,5 (±1,95) x 
9,07 (±1,54) μm 

11,07 (±1,5) x 
8,82 (±1,37) μm 

11,56 (±1,07) x 
8,83 (±0,92) μm 

11,62 (±1,02) x 
9,55 (±0,82) μm 

± Desvio padrão da média da triplicata 
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Figura 14: Esporangíolos de Cunninghamella elegans em meio de cultura Hesseltine & Anderson 

(1957) incubado à 20ºC: A. Meio controle (0% de NaCl); B. Meio com 2% de NaCl; C. 

Meio com 4% de NaCl; D. Meio com 6% de NaCl; E. Meio com 8% de NaCl (40X).   
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5. DISCUSSÃO 

Os resultados dos experimentos de germinação dos esporangíolos de C. elegans 

mostraram que a alteração da salinidade do meio de cultura influenciou diretamente no 

tempo de emergência do tubo germinativo dos esporangíolos. Notou-se que a elevação da 

concentração de NaCl dos meios de cultura apenas retardou a germinação dos 

esporangíolos, caracterizando, portanto, o comportamento halotolerante de C. elegans. 

Gardner & Pillai (1986) reportaram altas taxas de germinação em T. cylindrosporum em 

meios com 0 e 2% de NaCl para um isolado proveniente da Nova Zelândia, sendo este 

fungo capaz de sobreviver e germinar em condições de até 7% NaCl, confirmando os dados 

obtidos para C. elegans UCP 542, que demonstrou suportar concentrações salinas de até 

8%. O efeito negativo da elevação da salinidade foi também reportado por Lord & Roberts 

(1985) que relataram um decréscimo do número de zoosporos germinados de L. giganteum 

com o aumento da salinidade em relação ao controle (meio sem NaCl) e por Estaun (1989), 

o qual verificou que a adição de 4 mg de NaCl/ml ao meio de cultura afetou a germinação 

das células de G. mosseae, tornando-se praticamente nula com a concentração de 8 mg de 

NaCl/ml.  

Ressalta-se, ainda, no presente trabalho, que a temperatura também influenciou 

significativamente na germinação dos esporangíolos de C. elegans, pois, para todas as 

salinidades testadas, os esporangíolos germinaram mais rápido com a elevação das 

temperaturas de incubação, sugerindo que o aumento da temperatura de 20 até 35ºC 

maximiza a tolerância dos esporangíolos ao cloreto de sódio. Investigações com a 

influência da elevação da temperatura indicaram o seu efeito positivo no processo 

germinativo de várias espécies de fungos (Kohlmeyer & Kohlmeyer, 1966; Byrne, 1971; 
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Gardner & Pillai, 1986; Plaza et al. 2003), suportando os resultados obtidos para C. 

elegans.  

Os dados obtidos neste trabalho sobre os efeitos combinados da salinidade e da 

temperatura na germinação de C. elegans, são apoiados pelos de Borut & Johnson (1962) 

os quais reportaram que os esporos de A. wentii, P. janthinellum e C. pallescens 

germinaram melhor em meio de cultura com 3,5% de NaCl quando a temperatura de 

incubação foi elevada de 15 para 35ºC, enquanto em C. blakesleeana e Z. moelleri as 

células tiveram maior sucesso germinativo com a elevação da temperatura de 15 para 25ºC.  

Verificou-se que, em todas as temperaturas, a viabilidade dos esporangíolos 

praticamente não foi alterada com a elevação da salinidade, indicando que a elevação da 

concentração salina não ocasionou a morte celular, mas apenas retardou o início da 

germinação.  

Estudos com outras espécies de fungos têm mostrado que não existem padrões de 

temperatura e salinidade pré-estabelecidos para a germinação desses organismos. Segundo 

Mert & Dizbay (1997) a tolerância à salinidade e à temperatura por fungos pode variar de 

espécie para espécie e entre isolados de uma mesma espécie.  

Os resultados referentes aos experimentos de crescimento radial, mostraram uma 

diminuição do crescimento radial de C. elegans com a elevação da concentração de NaCl 

nos meios de cultura em relação ao controle para todas as temperaturas testadas até 30ºC. 

Contudo, com as temperaturas de 20, 25 e 30ºC, verificou-se que a elevação da salinidade 

reduziu o crescimento radial das colônias quando comparadas ao controle. No entanto, com 

a temperatura de 35ºC e concentrações de 2% e 4%, o isolado apresentou elevação do 

crescimento radial, atingindo o máximo (9 cm de diâmetro) antes do controle (sem a 

presença de NaCl). Observou-se, portanto, que a elevação da temperatura para 35ºC induziu 
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um comportamento de halofilia por este isolado. Tal comportamento pode ter ocorrido pelo 

fato de a temperatura de 35ºC ser muito próxima à encontrada pelo fungo em estuários, 

ambiente com constantes variações de salinidade de onde a amostra de C. elegans foi 

isolada. Salienta-se, ainda, que o referido isolado exibiu elevado grau de halotolerância, 

sendo os resultados obtidos para C. elegans apoiados pelas informações de Doguet (1964), 

Harrison & Jones (1971), Jones et al. (1971), Davidson (1974), Griffin (1981), Radway et 

al. (1984), Monte et al., (1986), Park et al. (1993), Ravishankar (1994), Sterflinguer 

(1995), Abdelzaher et al. (1997), Castilo & Demoulin (1997), Praphailong & Fleet (1997), 

Edwards et al. (1998), Helmholz et al. (1999). 

Verificou-se, ainda, que o crescimento radial de C. elegans mostrou-se influenciável 

não apenas pela concentração de sal, mas também pela temperatura. As colônias do 

controle (0%NaCl) incubadas à 20ºC ocuparam o diâmetro total da placa (9cm) 214 horas 

após a inoculação, sendo este tempo reduzido para 72 horas quando incubadas à 25 e 30ºC. 

O mesmo ocorreu para todas as salinidades testadas, em que se verificou que os diâmetros 

das colônias foram elevados e o tempo inicial de crescimento reduzido com o aumento da 

temperatura de 20 para 30ºC, sugerindo que a elevação da temperatura até 30ºC ocasiona 

um aumento da tolerância à salinidade. Resultados semelhantes foram obtidos por 

Barghoorn & Linder (1944), Fell (1965), Jones & Byrne (1979), Ahearn et al. (1970), Jones 

& Irvine (1972), Sterflinguer & Krumbain (1995), Abdelzaher et al. (1997), Vidal et al. 

(1997), Tekere et al. (2001), Weits et al. (2001), Díaz et al. (2002), Loureiro et al. (2002), 

Jonathan & Fasidi (2003), Plaza et al. (2003), Jonathan et al. (2003) e Lenartovicz et al. 

(2003), os quais estudaram a influência da temperatura no crescimento de diferentes 

espécies de fungos, observando que são variados os efeitos da temperatura na fisiologia 

desses organismos e que, geralmente, o aumento da temperatura eleva o crescimento radial 
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até um valor denominado de temperatura ótima, onde o crescimento é máximo, sendo 

específica para cada espécie e para diferentes isolados de uma mesma espécie. Segundo Dix 

& Webster (1995) a capacidade dos fungos em tolerar variadas temperaturas depende de 

propriedades físicas e químicas especiais das macromoléculas, membranas e organelas 

celulares, as quais permitem que as funções celulares não sejam alteradas com a elevação 

ou diminuição da temperatura. Os resultados obtidos neste trabalho, os quais relacionaram 

elevação da temperatura ao aumento da tolerância à salinidade por C. elegans são apoiados 

pelos estudos desenvolvidos por Ritchie (1957), Borut e Johnson (1962) e Leaño et al. 

(1998) com outras espécies de fungos. 

Certas anomalias surgem quando são comparados resultados de diferentes autores. L. 

floridana isolada por Jones (1963) exibiu ponto ótimo de crescimento mais alto do que o 

observado por Meyers & Simms (1965) nas mesmas salinidades testadas. Resultados desse 

tipo de experimento não são completamente ambivalentes, desde que muitos fatores afetam 

a tolerância à salinidade de vários fungos (Dix & Webster, 1995).  

No presente trabalho as temperaturas ótimas de germinação e crescimento não foram 

as mesmas para este isolado de C. elegans, tendo em vista que o crescimento radial e a 

germinação apresentam, respectivamente, melhores respostas com as temperaturas de 30ºC 

e 35ºC, para todas as salinidades. Segundo Griffin (1994) muitas espécies de fungos podem 

apresentar diferentes temperaturas ótimas de crescimento e germinação.  

Em relação às características morfológicas macroscópicas das colônias de C. 

elegans, verificou-se a formação de um micélio cotonoso, inicialmente, branco e, 

posteriormente, acinzentado, ausente de zonas de crescimento, tanto no controle como nas 

diferentes salinidades e temperaturas, sendo esses resultados confirmados pelos obtidos por 

Domsch et al. (1980) e Baijal & Mehrotra (1980).   
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As microestruturas de C. elegans não apontaram variações de tamanho e de forma 

dos esporangióforos e das vesículas terminais e laterais, tanto no controle como nas 

diferentes salinidades e temperaturas testadas. Os dados encontrados neste trabalho à 

respeito do tamanho e forma dessas estruturas são suportados pelas descrições de Domsch 

et al. (1980) e Baijal & Mehrotra (1980), podendo, portanto, ser considerados normais para 

a espécie.  No entanto, a presença de clamidosporos nos micélios crescidos nos meios com 

salinidades de 6 e 8% sugere uma reação ao estresse salino, já que essas estruturas não 

foram observadas para a espécie em condições de ausência de NaCl.  

As alterações no padrão de ramificação das hifas de C. elegans são prováveis 

conseqüências da elevação da salinidade, tendo em vista que os resultados mostraram que o 

número de ramificações aumenta e as mesmas tornam-se mais curtas com a elevação da 

salinidade do meio em relação ao controle. Parecem óbvias as relações entre essas 

alterações e a redução do crescimento radial de C. elegans com a elevação da salinidade, 

tendo em vista que a produção de hifas mais curtas e ramificadas pode ser uma estratégia 

para aumentar a dispersão do micélio e captação de nutrientes para suprir as condições 

limitantes do crescimento mediadas pelo estresse salino.   

Os resultados a respeito das variações de forma e tamanho dos esporangíolos de C. 

elegans frente às variações de salinidade e temperatura mostraram que a elevação da 

salinidade dos meios de cultura foi acompanhada por modificações na ocorrência das 

formas dos esporangíolos bem como nos tamanhos dos mesmos, os quais se apresentaram 

na sua maioria globosos no controle, tornando-se, em maior parte, elipsóides, com a 

elevação da salinidade para todas as temperaturas estudadas. A produção de esporangíolos 

de maioria globosa e minoria elipsóide e de duas formas intermediárias (subglobosas e 

subglobosas para elipsóides) foi também citada por Shipton & Lunn (1980) e Shipton & 
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Lunn (1983), confirmando, assim, os resultados obtidos neste trabalho, quando 

consideradas as células de fungos crescidos em Hesseltine & Anderson (1957) controle. 

Portanto, as referidas alterações na morfologia dos esporangíolos não são consideradas 

normais para a espécie, sendo, portanto, conseqüências diretas do efeito da salinidade e 

temperatura sobre C. elegans.  

Alterações morfológicas de esporos de fungos em função da salinidade foram 

também referidas por Edwards et al. (1998), os quais afirmaram que D. salina e D. 

arenaria, quando crescidos em “Corn Meal Agar”, em elevadas concentrações de cloreto de 

sódio, produziram conídios mais curtos do que no mesmo meio sem o sal.  Os resultados 

apontaram, ainda, que a temperatura também exerceu considerável influência nas variações 

morfológicas dos esporangíolos de C. elegans, verificando-se que essas alterações 

tornaram-se menos evidentes com a elevação da temperatura em todas as salinidades. É 

possível que temperatura exerça um importante papel na resistência do isolado frente às 

condições de salinidade. Torna-se importante destacar que à 35ºC, principalmente no meio 

desprovido de cloreto de sódio, praticamente só foram encontradas células globosas e raras 

subglobosas, o que não é característico da espécie, podendo-se sugerir, sobretudo no meio 

controle, que a elevação da temperatura para 35ºC inibiu a produção de esporangíolos de 

outros formatos. 

Além das variações morfológicas citadas, os resultados revelaram que a variação da 

salinidade também foi responsável pelo aumento do tamanho dos esporangíolos no meio 

tratado com salinidade, em relação ao controle, para todas as temperaturas testadas. 

Portanto, neste trabalho, os esporangíolos, principalmente os de forma elipsóide, nas 

salinidades mais elevadas (6 e 8%), apresentaram tamanho médio superior ao controle e às 

variações de tamanho descritas por Baijal & Mehrotra (1980) e Domsch (1980). 
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Nota-se que a temperatura também exerceu considerável influência no tamanho 

médio dos esporangíolos de C. elegans, pois as alterações foram menos evidentes com a 

elevação da temperatura para todas as salinidades. Provavelmente, o efeito do NaCl no 

tamanho das células reprodutoras foi diminuído pela elevação da resistência do fungo 

cloreto de sódio como conseqüência do aumento da temperatura. 

Sugere-se, portanto, que a elevação da concentração de NaCl nos meios de cultura, 

possa ter induzido alterações fisiológicas que podem estar relacionadas à disfunções 

associadas aos mecanismos controladores da permeabilidade celular, fazendo com que 

sejam produzidas células em sua maioria de formas elipsóides e de tamanho aumentado. 

Muraji et al. (1998) relataram que a presença de cloreto de sódio provoca alterações na 

eletropermeabilidade de S. cerevisae. 

A tolerância de C. elegans à salinidade pode ser explicada pela procedência da mesma, já 

que foi isolada de sedimentos de estuário, ambiente onde existe considerável variação de 

salinidade, sendo este isolado, portanto, adaptado a esse tipo de estresse. Segundo Leaño et al. 

(1998), as constantes flutuações de salinidade e temperatura de alguns estuários fazem com 

que esses habitat suportem apenas organismos com altos níveis de tolerância à salinidade e 

temperatura. Contudo, experimentos em condições laboratoriais são usualmente mais 

favoráveis para os fungos do que em seu habitat natural, tendo em vista que, na primeira 

situação, os mesmos encontram nutrientes favoráveis e ausência de competição com outros 

fungos e bactérias (Harrison & Jones, 1971).  
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6. CONCLUSÕES 
 

• A emissão do tubo germinativo dos esporangíolos de C. elegans é retardada com a 

elevação da salinidade do meio de 2% até 8% de NaCl, em relação ao controle; 

 

•  O tempo para o início da germinação dos esporangíolos de C. elegans é reduzido com 

o aumento da temperatura de 20ºC a 35ºC; 

 

• C. elegans é incapaz de germinar e crescer nas concentrações salinas de 10 e 12 % para 

todas as temperaturas estudadas; 

 

• A viabilidade dos esporangíolos de C. elegans não é alterada com o aumento da 

concentração de sal até 8% do meio e da temperatura de incubação de 20 à 35ºC; 

 

• O crescimento radial de C. elegans é reduzido com a elevação da concentração de NaCl 

do meio de cultura até 8% nas temperaturas de até 30ºC; 

  

• O crescimento radial de C. elegans é acelerado em meios com 4% de NaCl, seguido por 

concentrações de 2% em relação ao controle; 

 

• O crescimento radial de C. elegans é influenciado positivamente pelo aumento da 

temperatura até 30ºC;   
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• A elevação da salinidade de 2 até 8% de NaCl e da temperatura de 20 até 35ºC não 

provoca alterações macroscópicas nas colônias de C. elegans; 

 

• A elevação da salinidade do meio de 2 até 8% faz com que as hifas de C. elegans 

produzam ramificações mais curtas e numerosas;  

 

• Variações de salinidade e temperatura não causam alterações na forma e tamanho das 

vesículas terminais e laterais dos esporangióforos de C. elegans; 

 

• A elevação da salinidade do meio de 2 até 8% provoca alterações na morfologia e 

tamanho dos esporangíolos de C. elegans que tendem para a forma elíptica nas 

temperaturas de 20, 25, 30 e 35ºC; 

 

• A elevação da temperatura de 20 para 35ºC minimiza os efeitos da salinidade na 

morfologia e tamanho dos esporangíolos de C. elegans; 

 

• Em meios com 6 e 8% NaCl são visualizados muitos clamidosporos em C. elegans. 

 

• C. elegans exibe comportamentos halotolerante e halofílico. 

 

 

 

 
. 
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