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Resumo 

 

Foram avaliadas 10 cepas de fungos amazônicos provenientes da Coleção de 

Culturas DPUA, Departamento de Parasitologia, Universidade Federal do 

Amazonas (UFAM), para posterior aplicação no melhoramento biotecnológico do 

óleo de peixes. As cepas foram reativadas em meios seletivos e submetidas à 

autenticação (confirmação de espécie) conforme literatura especializada. Todas as 

culturas foram reativadas, salientando a eficácia do método de conservação 

aplicado. No entanto, apenas sete cepas expressaram as características 

específicas conforme a chave taxonômica utilizada. As outras três cepas não 

autenticadas expressaram tamanhos e colorações distintos daqueles atribuídos 

para aquelas espécies. As cepas autenticadas foram caracterizadas quanto ao 

potencial lipolítico e ao grau de toxicidade. Para análise qualitativa do potencial 

lipolítico, discos medindo 5 mm foram retirados da porção mediana da cultura após 

7 dias de crescimento em meio CYA. A parte inferior desses discos foi inoculada 

em meio Ágar Lipase, constatando-se alta produção de lipases em todas as cepas 

pela formação de halo em torno das colônias, após 24 horas de cultivo. As espécies 

potencialmente lipolíticas foram submetidas à produção de biocompostos por 

fermentação submersa em Caldo Extrato de Levedura (YES) contendo 106 

esporos/mL, durante 7 dias, a 25°C e 180 rpm. Após esse período, a biomassa foi 

separada do extrato bruto por filtração a vácuo e o pH desses extratos foram 

ajustados a 6,5. Esses extratos foram posteriormente utilizados no bioensaio de 

toxicidade contra larvas de Artemia salina, cultivada a 30°C/140 rpm/24 horas, sob 

iluminação constante, em solução de sal marinho não-iodado 3% (p/v), pH 6,5 

previamente esterilizada a 121°C/45 min. Todos os fungos foram considerados 

altamente tóxicos, considerando a alta taxa de mortalidade (100%) das larvas, 

verificada no bioensaio. Devido esse resultado, os fungos analisados são potenciais 

produtores de metabólitos tóxicos ao homem e, portanto, considerados inviáveis 

para utilização como fonte de enzimas importantes para o melhoramento 

biotecnológico de óleos de peixes. 

 

Palavras-chave: Microrganismos amazônicos, potencial de toxidade, concentração 

de lipídios. 
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1. Introdução 

Óleos de pescado despertam grande interesse na indústria por serem 

usados em uma variedade de produtos farmacêuticos, incluindo anticolesterolêmicos, 

antiinflamatórios e trombolíticos, além de aplicação como aditivo alimentício. Os 

efeitos observados são devidos os ácidos graxos de cadeia longa presentes nesses 

óleos, entre eles os ácidos eicosapentaenóico (EPA) e docosahexaenóico (DHA), 

considerados essenciais para o desenvolvimento físico e mental de crianças 

(CARVALHO et al., 2003; SIJTSMA; SWAAF, 2004; ESPINOSA, 2008; LEE et al., 

2008). 

Na indústria de alimentos, as maiorias dos metabólitos utilizados, entre 

eles as enzimas lipolíticas, são de origem microbiana. Essas enzimas são 

principalmente obtidas de fungos e aplicadas para a obtenção de ácidos graxos livres 

a partir de hidrólise seletiva de óleos e gorduras presentes em alimentos, conferindo 

particularidades físico-químicas, organolépticas e nutricionais a diversos alimentos. 

Pela utilização de lipases em óleos de pescado pode-se obter uma maior 

concentração dos ácidos graxos, potencializando o efeito benéfico na saúde do 

consumidor (PINHEIRO, 2006).  

No entanto, para utilização de metabólitos microbianos pela indústria de 

alimentos, necessita-se de avaliação quanto a capacidade de produzirem compostos 

tóxicos a saúde dos consumidores. Entre as diversas técnicas desenvolvidas e 

atualmente utilizadas com esta finalidade, destacam-se os ensaios de toxidade 

utilizando o micro crustáceo Artemia salina, devido a praticidade, rapidez, baixo custo 

financeiro e alta correlação (r=0,85 – p<0.05) com os demais ensaios dessa natureza 

empregando ratos de laboratório (PARRA et al., 2001; CARBALLO et al., 2002; RICE; 

MANESS, 2004; FAVILLA et al., 2006).  

Segundo Stappen (1996), a temperatura ótima para eclosão de cistos e 

manutenção de náuplios de Artemia salina, está entre 25 e 28°C, entretanto, Treece 

(2000) afirma que a Artemia tolera ampla variação de temperatura, com valores entre 

15 e 50°C.  

As mortalidades na eclosão da Artemia inferiores a 10% são 

observadas quando os náuplios de Artemia salina são mantidos em temperaturas 

entre 20° e 25°C, afirma Laves e Sorgeloos (1996). Outros autores observaram que a 

sobrevivência dos náuplios é reduzida com a diminuição da salinidade, de modo que 

expostos à água doce sobrevivem por apenas poucas horas, Stappen (1996) e Treece 

(2000).  



6 

 

 Stappen (1996) ressalta que a variação da tolerância dos náuplios à 

salinidade pode estar associada à origem dos exemplares utilizados. 

Nas décadas passadas, se considerava que somente peixes marinhos 

apresentavam quantitativo expressivo de EPA e DHA. Porém, várias pesquisas 

utilizando peixes de água doce, oriundos da Região Amazônica, incluindo as partes 

consideradas resíduos, contrariaram essa afirmação (INHAMUNS; FRANCO, 2001; 

2008). Apesar dessa riqueza, dados sobre o uso de espécies de fungos isolados de 

substrato amazônico no enriquecimento desses óleos são inexistentes. 

 

2. Justificativa  

 

Diante desses dados e do conhecimento de pesquisas locais em 

andamento, cujo objeto de estudo constitui-se nos óleos de pescado da região, a 

verificação e seleção do potencial lipolítico de espécies de fungos isolados de 

substrato amazônico, reconhecidamente inócuos à saúde humana (GRAS – generally 

recognized as safe) pelo bioensaio de toxicidade utilizando Artemia salina, torna-se 

importante para a apresentação de uma alternativa de uso e valorização do potencial 

biotecnológico regional na obtenção e melhoramento de produtos genuinamente 

amazônicos. 
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3. Objetivos  

 

Objetivo Geral:  

Caracterizar fungos isolados de substrato amazônico e selecionar 

espécies reconhecidamente inócuas a saúde humana e/ou animal (GRAS) pelo 

bioensaio de toxicidade contra Artemia salina para obtenção de enzimas lipolíticas 

destinadas ao melhoramento biotecnológico de óleo de pescado.  

 

Objetivos Específicos:  

1. Reativar e autenticar fungos conservados na Coleção de Culturas da 

Universidade Federal do Amazonas;  

2. Verificar a atividade lipolítica dos fungos autenticados; 

3. Analisar potencial de toxicidade dos fungos com maior atividade 

lipolítica contra Artemia salina. 
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4. Revisão Bibliográfica  

 

4.1. Importância dos óleos de pescado para a saúde humana e 

animal 

Os componentes lipídicos, principalmente os ácidos graxos, estão 

presentes nas mais diversas formas de vida. A família dos ácidos graxos n3 e n6, 

apresenta insaturações separadas apenas por um carbono metilênico, com a primeira 

insaturação no terceiro e sexto carbono, respectivamente, enumerados a partir do 

grupo metil terminal, e produzidos por organismos a partir de ácidos linoléico e alfa-

linolênico, pela ação de enzimas alongase e dessaturase (MARTIN et al., 2006). 

Estudos têm demonstrado que o consumo de óleo de pescado rico em 

ácidos graxos poliinsaturados (PUFA) da família ômega-3 está associado a uma série 

de benefícios ao sistema cerebral, sistema cardiovascular e na prevenção de 

determinados tipos de câncer (CREXI, 2005).  

Durante o armazenamento e processamento do peixe, são os ácidos 

graxos altamente insaturados que primeiramente sofrem o processo oxidativo, quando 

o oxigênio atmosférico é dissolvido no óleo e reage com os mesmos.  Tais ácidos são 

mais reativos quanto maior o número de insaturações em sua cadeia (ANDRADE, 

2009).  

4.1.1 Formas de extração de óleo de pescado 

Um subproduto que vem da indústria processadora de pescado é o óleo 

de peixe, extraído industrialmente a partir da elaboração da farinha de peixe, a partir 

de processos hidrotérmicos e mecânicos, sendo que essas operações fornecem um 

óleo bruto de baixa qualidade, não podendo ser utilizado para consumo direto pela 

população humana, sendo que um terço do pescado capturado no mundo é 

transformado em farinha e óleo.(ANDRADE, 2009).  

O óleo bruto de pescado obtido a partir da elaboração da farinha é 

composto por cerca de 90% de lipídios neutros (triacilgliceróis, ácidos graxos livres, 

etc), apresentando ainda lipídios polares como fosfolipídios, esfingolipídios e lipídios 

oxidados. Esta composição química, em particular a fração lipídica, está intimamente 

relacionada com o habitat e o tipo de alimentação dos peixes, diferindo dos outros 

óleos e gorduras por conter grandes quantidades de ácidos graxos altamente 

insaturados (ANDRADE, 2009). 

4.1.2 Formas de utilização de óleo de pescado 

O óleo do peixe tem sido utilizado há vários anos na elaboração de 

alimentos, principalmente margarina, porque são de considerável interesse 
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bioquímico, metabólico, nutricional e farmacêutico. Outros produtos alimentícios em 

que são utilizados os óleos de peixes são os óleos de enlatados (ANDRADE, 2009).  

No Brasil, o óleo de peixe é usado basicamente em curtumes, na 

fabricação de tintas e vernizes, como lubrificante, impermeabilizante e acabamentos 

de couro, contendo os ácidos eicosapentanóico (EPA) e decosahexaenóico em 

cápsulas. (ANDRADE, 2009).  

 Este óleo também fornece as vitaminas lipossolúveis A, D e E e 

constitui uma fonte importante de ácidos graxos poliinsaturados (PUFA), 

aproximadamente 20% dos ácidos graxos totais e são úteis na produção de produtos 

farmacêuticos.(CREXI, 2005). 

4.1.3 Tipos de peixes explorados como matéria prima para a 

produção de óleo 

Segundo Pike e Jackson (2010), a produção mundial de óleo de peixe 

se mantém ao longo dos anos entre 1-1,5 milhões de toneladas por ano, sendo que a 

maioria é proveniente de pequenas espécies. Diversos países produzem óleo de 

peixe, tendo como exemplo o Estados Unidos. 

4.2 Generalidades sobre fungos, enzimas lipolíticas e sua aplicação 

em óleos de pescado 

4.2.1 Fungos filamentosos 

Fungos filamentosos constituem um grupo onipresente de organismos 

que exploraram quase todos os nichos ecológicos na Terra. Estima-se que eles são 

responsáveis pela deterioração de até 25% de todos os derivados de plantas e 

alimentos produzidos anualmente. Os mais conhecidos são Penicillium e Aspergillus. 

São organismos que produzem uma gama extensiva de produtos naturais chamados 

metabólitos secundários produzidos depois que o fungo completa sua fase inicial de 

crescimento e dá início a uma fase de desenvolvimento, representada pela formação 

de esporos (CORRÊA, 2003; FREIRE et al., 2005). 

Muitos destes fungos também são responsáveis por uma elevada 

incidência global de micotoxinas, um tipo de metabólito secundário responsável pela 

resposta tóxica chamada micotoxicose após animais superiores e humanos ingerirem 

gêneros alimentícios contaminados (FREIRE et al., 2005). 

Gênero Penicillium - Na natureza, Penicillium são fungos versáteis e 

oportunistas, na sua maioria saprófitas. São agentes patogênicos pós-colheita e uma 

das causas mais comuns de deterioração dos fungos em frutas e vegetais (FREIRE et 

al., 2005).   
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Por outro lado, muitas espécies são úteis nas atividades humanas. Em 

particular, o gênero Penicillium é famoso como o produtor do primeiro antibiótico – a 

penicilina. Os fungos Penicillium são bons produtores de enzimas extracelulares como 

lipase, proteases, cellulases e xilanases, sendo as lipases extensivamente 

caracterizadas (LI; ZONG, 2010). 

Gênero Aspergillus - Os microorganismos do gênero Aspergillus estão 

distribuídos mundialmente e são considerados os fungos filamentosos anemófilos de 

grande importância nos estudos científicos. Apresentam mais de cem espécies e são 

patogênicos (XAVIER et al., 2008). 

4.2.2 Meios de cultura sólidos e líquidos 

Meios são constituídos por substâncias que satisfazem as necessidades 

nutricionais dos microorganismos. Kock e seus colegas também demonstraram como 

uma substância extraída de algas – denominada ágar – podia solidificar o referido 

meio. Eles aprenderam a cultivar os micróbios específicos em culturas puras 

(PELCZAR et al., 1997).  

Richard J. Petri (1852-1921) inventou uma placa de vidro especial para 

depositar o meio contendo ágar.  

As técnicas de cultivo em placas são empregadas para determinar a 

população microbiana total de um produto ou dar a contagem de um grupo particular 

de microorganismos, incluindo a qualidade nutricional do meio, temperatura, tempo 

encubado e tipo de atmosfera. (PELCZAR et al., 1997). 

Composição de meios de cultura utilizados para fungos - Diversas 

técnicas são utilizadas para o crescimento de fungos, porém, cultivo em meios de 

cultura é uma das formas mais utilizadas no âmbito laboratorial. (HANKIN & 

ANAGNOSTAKIS, 1975). 

No anexo, são apresentadas a composição dos meios de cultura 

utilizados neste trabalho: 

4.2.3 Formas de conservação de fungos em coleções de cultura  

A manutenção de fungos em certos meios de cultura exige muitos 

cuidados porque esses meios são consumidos rapidamente, as culturas exigem 

amostragens frequentes e, consequentemente, tempo para manipulação. Devido a 

estas dificuldades, métodos alternativos para a conservação dos fungos foram 

desenvolvidos, por exemplo, óleo mineral, areia, sílica-gel, água destilada. A 

liofilização e a conservação em nitrogênio líquido são alternativas mais recentes e 

inovadoras, mesmo que os resultados sejam variados (DIOGO et al., 2005). 
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 4.3 Enzimas lipolíticas 

Pelo uso de enzimas criou-se oportunidade para o desenvolvimento 

perfeito em química industrial sustentável e moderna, devido à especificidade 

econômica excelente, tendo condições de reação suave, processo de economia de 

energia e simplicidade (LI; ZONG, 2010). 

Entre as diversas enzimas existentes, as enzimas lipolíticas verdadeiras 

(triacilglicerol acilhidrolases E.C.3.1.1.3) são enzimas que catalisam a hidrólise total ou 

parcial de triacilglicerol (TAG) fornecendo diacilglicerol (DAG), monoacilglicerol (MAG), 

glicerol e ácidos graxos livres. Esta definição exclui as enzimas que agem em ésteres 

solúveis em água (esterases) ou que hidrolizam outros lipídios (acilidrolases, 

colesterolesterase, tioesterases e outras) (CARVALHO et al., 2003; TREICHEL et al., 

2009). 

Estas enzimas encontram-se largamente distribuídas na natureza, 

inclusive produzidas por microrganismos, sendo as mais utilizadas industrialmente 

porque, além de apresentarem procedimentos mais simples de isolamento à partir do 

caldo fermentativo, são mais estáveis e com propriedades bem mais diversificadas 

que as lipases de outras fontes e são, em sua maioria, extracelulares. O interesse em 

utilizar estes biocatalisadores na modificação estrutural de óleos e gorduras tem 

recebido considerável atenção devida sua especificidade em relação ao substrato 

(CARVALHO et al., 2003). 

 As lipases microbianas têm sido classificadas em três grupos, em 

função de sua especificidade com relação ao substrato, de acordo com Carvalho et al., 

(2003). São elas: As Lipases 1,3 específicas onde à liberação de ácidos graxos 

especificamente das posições sn-1 e sn-3 dos acilgliceróis, lipases não específicas 

que catalisam a hidrólise de TAG para ácidos graxos livres e glicerol, de modo 

aleatório e as lipases ácido graxo específicas que catalisam a hidrólise de tipos 

específicos de grupos acilas nas moléculas de TAG. 

 

4.4 Generalidades sobre Artemia salina e ensaios de toxicidade 

4.4.1 Aspectos bioecológicos da Artemia salina   

Artemia salina tem uma distribuição geográfica ampla. As espécies do 

gênero possuem uma rara adaptabilidade às condições extremas, assim sendo 

encontrado em ambientes com outras formas de vida não sustentável. As diferentes 

espécies do gênero Artemia apresentam uma característica comum, ou seja, sua forte 

adaptabilidade a ambientes de salinidade alta, tais como, lagos de água salgada, 
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lagoas costeiras e Salinas provocadas pelo homem onde a evaporação da água do 

mar resulta em concentrações elevadas de cloreto de sódio (NUNES et al., 2005). 

O habitat em que se encontra o gênero Artemia caracteriza-se pela 

ausência de espécies animais predatórios (bactérias, protozoários e algas). A 

tolerância às concentrações de oxigênio extremamente variável é outra característica 

comum a várias espécies de Artemia, que permite espécimes enfrentar com êxito 

adversidades ambientais sob condições extremas. A origem dos cistos de Artemia é 

um fator importante para seu uso posterior, porque diferentes cepas com diferentes 

padrões de crescimento, sobrevivência e reprodução ocorrem em locais distintos. 

(NUNES et al., 2005). 

4.4.2 Utilização da Artemia salina em ensaios de toxicidade 

Bioensaios de toxicidade são úteis para avaliar a exposição de uma 

grande variedade de extratos (microbiano, animal, vegetal ou mineral) no crescimento 

ou sobrevivência de um determinado organismo – coelhos, ratos, camundongos, entre 

outros (RICE; MANESS, 2004). 

Em condições favoráveis, cistos de A. salina são eclodidos e as larvas 

podem ser usadas em testes toxicológicos in vitro, quando se verifica uma boa relação 

entre a letalidade alcançada no teste e a detecção de compostos tóxicos (CARBALLO 

et al., 2002; RICE; MANESS, 2004; FAVILLA et al., 2006). 

De acordo com Gonzáles (2002), a elevação da toxicidade não está 

relacionada ao tempo de incubação dos náuplios, mas sim pelas toxinas presentes 

nos extratos .  

Na região amazônica ensaios de toxicidade contra Artemia utilizaram 

extratos brutos de fungos filamentosos isolados de rações extrusadas para peixe, 

constatando-se maior ocorrência de potenciais produtores de metabólitos tóxicos 

(ATAYDE, 2010). 

 

 

5. Material e Métodos  

1 – Microrganismos - Os microrganismos utilizados nos ensaios foram 

dez cepas de fungos, todos provenientes de substratos amazônicos (Tabela 1), 

conservados sob água destilada esterilizada e armazenados na Coleção de Culturas 

DPUA – UFAM.   
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Tabela 1 – Relação dos fungos conservados sob água destilada e armazenados na 
Coleção de Culturas DPUA – UFAM  pré-selecionados para esta pesquisa. 
 
1 Aspergillus carneus DPUA 1560 6 Penicillium janthinellum DPUA 1668 

2 Aspergillus flavo-furcatis DPUA 1539 7 Penicillium lividum DPUA 1661 

3 Aspergillus flavus DPUA 933 8 Penicillium miczynskii DPUA 1667 

4 Penicillium citrinum DPUA 1617 9 Penicillium simplicissimum DPUA 1666 

5 Penicillium janczewskii DPUA 1669 10 Penicillium waksmanii DPUA 1670 

 

 2 – Reativação - Todos os microrganismos provenientes da Coleção 

DPUA – UFAM foram reativados em meios seletivos para cada taxa, como exemplo o 

Ágar CYA, conforme literatura especializada. 

  

3 – Autenticação - Todos os microrganismos reativados foram 

submetidos à confirmação da espécie.  Previamente, as espécies de Penicillium foram 

cultivadas em vários meios de cultura, sob variadas temperaturas de incubação (figura 

1).  Por sua vez, as espécies de Aspergillus foram cultivadas em dois diferentes meios 

de cultura (CYA e CZ), ambos utilizando a mesma temperatura de incubação. Em 

seguida, foram efetuadas comparações das características macro e microscópicas 

com aquelas presentes em literatura especializada para cada taxa. As espécies 

autenticadas foram submetidas ao ensaio de toxicidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Esquema para autenticação de espécies de Penicillium. 

 
 
 
4 – Bioensaio de toxicidade contra Artemia salina  

 

4.1 – Produção de biocompostos - fermentação submersa - Para 

produção de biocompostos foi utilizado 20 mL de meio líquido: extrato de levedura 2% 

(p/v) sacarose 15% (p/v) – YES, em frasco de Erlenmeyer de 125 mL. Uma alíquota de 
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suspensão de esporos de culturas puras foi transferida para o YES, de maneira a se 

obter 5x106 esporos/mL. Os cultivos foram incubados a 25 ºC, 180 rpm, durante sete 

dias (HARWIG; SCOTT, 1971; SALLENAVE-NAMONT et al., 2000; ATAYDE, 2008). 

 Após esse período, a biomassa foi separada do extrato bruto por 

filtração a vácuo. O pH do extrato bruto foi ajustado a 6,5 e posteriormente utilizados 

no bioensaio em larvas de A. salina (HARWIG; SCOTT, 1971; SALLENAVE-NAMONT 

et al., 2000; ATAYDE, 2008). 

 4.2 – Eclosão dos cistos de A. salina -  Para eclosão dos cistos de A. 

salina foi adicionado 0,1 mg de cistos comerciais em 100 mL de solução de sal 

marinho não-iodado 3% (p/v), marca OCEANIC®, pH 6,5, esterilizada a 121 ºC/45 min 

em frasco de Erlenmeyer de 500 mL. Os frascos de Erlenmeyer foram incubados a 30 

ºC, 140 rpm, durante 28 horas, sob iluminação constante (HARWIG; SCOTT, 1971; 

RICE; MANESS, 2004; ATAYDE, 2008).  

4.3 – Bioensaio de toxicidade: -  Cada bioensaio foi realizado em placa 

multipoço 6x4. Em cada poço foi inoculado 300 μL de extrato bruto e 1000 μL de 

suspensão de larvas de A. salina. Como controle foi utilizado larvas em solução salina. 

Todos os testes foram realizados em triplicata. As placas foram mantidas sob 

luminosidade (40 watts) e temperatura (30 ºC) constantes, por 24 horas. Após esse 

período, a mortalidade de A. salina foi determinada em estereomicroscópio com base 

na imobilidade interna ou externa, durante 20 segundos (HARWIG; SCOTT, 1971; 

FORGIARINI, 2006).  

Ao término da contagem dos náuplios mortos, 500 μL de formol foram 

adicionados em cada poço para contagem do total de larvas presentes. A taxa de 

mortalidade foi determinada em % mortalidade = (número de indivíduos mortos x 100) 

÷ número total de indivíduos e o grau de toxicidade foi classificado de acordo a 

mortalidade observada: 0-9% = não tóxico(NT); 10-49% = ligeiramente tóxico(LT); 50-

89% = tóxico(T); 90-100% = altamente tóxico(AT) (HARWIG; SCOTT, 1971; 

FORGIARINI, 2006). Quando se constatou à mortalidade no controle, o índice de 

mortalidade observado nos extratos foi corrigido conforme a fórmula: % mortalidade 

corrigido = % entre sobreviventes no branco - % de sobreviventes no tratamento 

(HARWIG; SCOTT, 1971; GONZÁLEZ et al., 2007). 

 

 5 – Seleção do microrganismo a ser utilizado para produção de lipases  

- Todos os fungos classificados no bioensaio de toxicidade contra A. salina como não-

tóxicos foram submetidos à fermentação em meio sólido, conforme descrição abaixo 
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(HABA et al., 2000). Dos fungos testados, foi selecionado aquele que apresentou a 

maior atividade lipolítica in vitro. 

 5.1 – Produção de lipases por fermentação em meio sólido - Para 

verificação qualitativa do potencial para produção de lípases, os fungos selecionados 

foram incubados em Ágar Lipase, conforme Haba et al. (2000). A atividade enzimática 

foi verificada pela formação e medição de halo em torno das colônias desenvolvidas.  

 

6 – Análises estatísticas - Determinaram-se as médias dos resultados 

obtidos, sendo estas comparadas com as tabelas específicas.  Não houve 

necessidade de análise de variância ou outro método não-paramétrico equivalente, 

devido a invariabilidade dos resultados obtidos. 

 

Todos os experimentos foram conduzidos na Unidade de 

Procedimentos Microbiológicos do Laboratório de Tecnologia do Pescado, da 

Faculdade de Ciências Agrárias, Universidade Federal do Amazonas. 

 

 



16 

 

6. Resultados e Discussões 

 

O processo de conservação em água destilada, empregado na Coleção 

de Cultura DPUA, foi eficiente porque todas as culturas reativadas apresentaram 

viabilidade. 

Os resultados obtidos nos experimentos aplicados nessa pesquisa 

estão demonstrados na Tabela 2. 

 

 

Tabela 2: Autenticação de cepas, potencial lipolítico e toxicidade de fungos reativados 

da Coleção de Culturas DPUA, da Universidade Federal do Amazonas. 

Fungos 
Autenticaçã

o 
(+/-) 

Potencial 
lipolítico 

(+/-) 

Mortalidade 
(%) 

Toxicidade 

Aspergillus carneus DPUA 1560 + + 100 
Altamente 

Tóxico 

Aspergillus flavo-furcatis DPUA 1539 + + 100 
Altamente 

Tóxico 

Aspergillus flavus DPUA 933 + + 100 
Altamente 

Tóxico 

Penicillium citrinum DPUA 1617 + + 100 
Altamente 

Tóxico 

Penicillium janczewskii DPUA 1669 + + 100 
Altamente 

Tóxico 

Penicillium janthinellum DPUA 1668 − NR NR NR 

Penicillium lividum DPUA 1661 + + 100 
Altamente 

Tóxico 

Penicillium miczynskii DPUA 1667 + + 100 
Altamente 

Tóxico 

Penicillium simplicissimum DPUA 
1666 

− NR NR NR 

Penicillium waksmanii DPUA 1670 − NR NR NR 

Legenda:  (+)positivo;   (-)negativo;   NR=não realizado 

 

 

A autenticação positiva não aconteceu em todos os exemplares de 

fungos filamentosos reativados. Os fungos que não obtiveram autenticação foram 

Penicillium simplicissimum DPUA 1666, Penicillium janthinellum DPUA 1668 e 

Penicillium waksmanni DPUA 1670, devido às características de crescimento e 

colorações, que diferenciaram da chave taxonômica utilizada, ao contrário dos demais. 
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Somente os fungos autenticados foram submetidos a verificação da 

atividade lipolítica, a qual foi positiva e bastante expressiva para todos os fungos 

analisados. Como demonstrativo do resultado obtido, foram verificados cristais bem 

visíveis sob toda a superfície do meio sólido de cultivo (Figura 2). 

 

Figura 2. Colônia de fungos apresentando cristais sob toda a superfície 

do meio de cultivo. 

O bioensaio de toxicidade contra Artemia salina (figura 3) demostrou 

que os extratos brutos obtidos foram altamente tóxicos, consequentemente, 

ocasionando a morte de todos os náuplios de A. salina, conforme mostra a tabela 2. 

Nessa pesquisa, não foi possível a verificação dessa dose tóxica devido os extratos 

brutos utilizados não serem submetidos à liofilização.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Bionsaio de toxicidade dos extratos brutos de fungos 

amazônicos contra Artemia salina. 
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Os percentuais de extratos fúngicos considerados como tóxicos (100%) 

nessa pesquisa foi bastante superior ao de Gonzáles (2007), quando detectou 

somente 10% das amostras de extrato dos fungos Penicillium e Aspergillus como 

tóxicas e altamente tóxicas.  

Um elevado percentual de cepas tóxicas também foi verificado nos 

isolados de rações para peixes (ATAYDE et al., 2010). 

 



19 

 

7. Conclusões 

 

Os fungos isolados de substrato amazônico, armazenados na Coleção 

de Cultura DPUA-UFAM e utilizados nessa pesquisa, apesar de expressarem 

significativa atividade lipolítica, não podem ser considerados como fonte segura para 

produção de enzimas destinadas ao melhoramento biotecnológico de óleo de 

pescado, devido a alta toxicidade verificado no bioensaio contra Artemia salina.  

Diante desse resultado, salienta-se a necessidade de verificação de outras cepas 

conservadas, para constatação de uma espécie com perfil GRAS e posterior utilização 

de seus metabólitos para pesquisa aplicada à indústria de alimentos. 
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ago set out nov dez jan fev mar abr mai jun jul 

1 Pesquisa bibliográfica R R R R R R R R R R R R 

2 Treinamento do bolsista para  
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autenticados contra 
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Relatório Final (atividade 
obrigatória) 

         R R  

8 Preparação da Apresentação 
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         R R R 
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ANEXO 

 

Meios de cultura utilizados nessa pesquisa 

 

Solução de Czapek concentrado 

Nitrato de sódio (NaNO3)  30 g 

Sulfato de magnésio heptahidratado (MgSO4.7 H2O) 5 g 

Cloreto de potássio (KCl)   5 g 

Sulfato de fero heptahidratado (FeSO4.7H2O)  0,1 g 

Água destilada    100 mL 

 

 

Ágar Solução de Czapek (CZA) 

Nitrato de sódio (NaNO3)   3,0 g 

Fosfato de potássio dibásico (K2HPO4) 1,0 g 

Sulfato de magnésio heptahidratado (MgSO4.7 H2O) 0,5 g 

Cloreto de potássio (KCl)   0,5 g 

Sulfato ferroso heptahidratado (FeSO 4.7H2SO 0,01 g 

Sacarose (C12H22O11)   30,0 g 

Ágar      15,0 g 

Água destilada    1000 mL 

 

 

Ágar Extrato de Levedura Czapek (CYA) 

Sacarose     30,0 g/L 

Extrato de levedura    5,0 g/L 

Fosfato dipotássio    1,0 g/L 

Nitrato de sódio    0,3 g/L 

Cloreto de potássio    0,05 g/L 

Sulfato de magnésio    0,05 g/L 

Sulfato ferroso    0,001 g/L 

Sulfato de zinco    0,001 g/L 

Sulfato de cobre    0,0005 g/L 

Ágar     15,0 g/L 

Água destilada    1 L 
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Agar Extrato de Malte (MEA) 

Extrato de malte   20,0 g 

Peptona    1,0 g 

Dextrose (glicose)   20,0 g 

Ágar     20,0 g 

Água destilada   1000 mL 

 

 

Ágar Glicerol Nitrato 25% 

Czapek concentrado   7,5 mL 

Extrato de levedura   3,7 g 

Fosfato de potássio dibásico (K2HPO4) 0,75 g 

Glicerol P.A.    250,0 g 

Ágar      12,0 g 

Água destilada   1000 mL 

 

 

Ágar Lipase 

Ágar Nutriente    20 g/L 

Cloreto de cálcio bihidratado  0,1g/L 

Tween 80     1,0 ml/L 

Água destilada    990 ml 


