
XVIII Jornada de Iniciação Científica PIBIC CNPq/FAPEAM/INPA Manaus - 2009

ACERVO DE CULTURAS DE FUNGOS
INFORMATIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO

LIGNOCELULOLÍTICOS:

-Leonardo da Silva Valente FERREIRA; lSilas Nery de OLIVEIRA; 2Maria Aparecida de JESUS;
3Rogério Eiji HANADA
-Bolsista PIBIC/CNPq/INPA; 20rientador CPPF/ INPA; 3Co-orientador CPPF/ INPA.

1. Introdução
Durante muito tempo os fungos (do latim fungus = cogumelo) foram considerados como vegetais.
Em 1995 houve uma reclassificação taxonômica, em que os fungos e organismos afins foram
incluídos em três reinos diferentes: Protozoa, Stramenopila (cromista) e fungi (Hawksworth et ai,
1995), posteriormente confirmado por Alexopoulos et alo (1996). De modo que para os fungos
verdadeiros foram propostos quatro grupos: Zygomycota, Chytridiomycota, Ascomycota,
Basidiomycota. Os fungos podem viver como saprófagos, parasitas, estabelecer associações
mutualísticas e alguns até são considerados predadores (LOPES, 1997), causam problemas sérios
quando parasitam as plantas, levando a perdas no setor agroflorestal. Por outro lado, muitas
espécies de fungos apresentam potencial biotecnológ ico, podendo ser aplicadas em processos
fermentativos nas indústrias de alimentos e bebidas, no controle biológico de pragas e
fitopatógenos (Matheus e Okino, 1998). As Coleções de Culturas de Microrganismos podem ser
consideradas como centros de conservação da biodiversidade, com depósitos de microrganismos
relevantes para estudos científicos e aplicações biotecnológicas desenvolvidos por instituições de
ensino e pesquisa e seguimento empresarial (Abreu e Tuntunji, 2004). A maneira mais eficaz de
manter as culturas viáveis é através da preservação e manutenção das linhagens de forma a
garantir a sobrevivência, estabilidade e pureza durante períodos prolongados, conservando
características genéticas, morfológ icas e fisiológ icas (Aparecido e Figueiredo, 1997). Uma das mais
expressivas coleções de fungos lignocelulolíticos no País está no Instituto Nacional de Pesquisas da
Amazônia (INPA) em termos qualitativo e quantitativo, com acervo de 1200 linhagens. As culturas
estão armazenadas em três métodos de preservação: baixa temperatura, óleo mineral e sílica gelo
As culturas mantidas em baixa temperatura requerem repicagem periódica o que favorece a perda
de viabilidade, mudanças fisiológicas, perda da capacidade de esporulação, declínio da
patogenicidade. O método de preservação em óleo mineral diminui o numero de repicagens,
aumentando a longevidade com a menor variabilidade possível. Por outro lado, a recuperação
destas cepas é trabalhosa e demorada, tendo em vista todos os inconvenientes de isolar fungos
com óleo (Figueredo, 2001).
Diante deste contexto, teve-se como objetivo o monitoramento das culturas de fungos depositadas
na coleção, tendo em vista, a recuperação e a preservação destas. Como ta mbém, avaliou -se a
eficiência dos diferentes métodos de preservação.

2. Material e Métodos
Foi realizado um levantamento de todos os fungos preservados em baixa temperatura e óleo
mineral, verificando as condições culturais. As culturas que apresentaram grau crítico de perda de
viabilidade foram separadas, visando à recuperação das mesmas (Figura 1). Os fungos foram
repicados de seus respectivos métodos de preservação em placa de Petri com meio de cultura Ágar-
Malte 3% e mantidos em estufa com temperatura de 25°C para observar o crescimento micelial
(Figura 2), confirmado a pureza da cultura, procedeu-se a repicagem da colônia em tubos de ensaio
com meio de cultura Ágar-Malte 3%, e mantidos em estufa com temperatura de 25°C para
observar o crescimento micelial. As culturas com as características miceliais relatadas no registro
foram preservadas em baixa temperatura (3 tubos de ensaio) e óleo mineral (2 tubos de ensaio
com óleo mineral ate 1 cm acima do limite da colônia), posteriormente foram acondicionados em
temperatura ambiente. Em ambos os métodos de preservação, os tubos de ensaio foram vedados
com algodão hidrofílico e selados com filme de PVC.

3. Resultados e Discussão
Um total de 1000 culturas de fungos foi avaliado quanto às condições culturais, visando verificar o
grau crítico de perda de viabilidade, sendo que 45 que estavam preservadas em óleo mineral e 36
em baixa temperaturas encontravam-se praticamente contaminadas ou o meio de cultura
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totalmente seco e/ou o óleo mineral. Após a repicagem das linhagens, recuperou-se somente 26
culturas preservadas em óleo mineral. Enquanto que de 36 culturas mantidas em baixa
temperatura, obteve-se 9 culturas viáveis. Na recuperação das culturas destacam-se as de
Paecilomyces e Lasiodiplodia sendo que das 9 culturas de Paecilomyces repicadas de óleo mineral,
recuperou-se 8 culturas, (Tabela 1). Enquanto que, das 9 culturas repicadas deste gênero a partir
do método de baixa temperatura, obteve-se 5 (Tabela 2). Esses dados demonstram que ambos os
métodos são viáveis para conservação deste gênero. Por outro lado, de 9 culturas de Lasiodiplodia
preservadas em óleo mineral, somente 6 foram viáveis (Tabela 1). Enquanto que das 19 culturas
preservadas em baixa temperatura nenhuma foi recuperada. Com isso, verificou-se que o método
de conservação em baixa temperatura não é recomendado para Lasiodiplodia (Tabela 2).
Provavelmente o motivo deste fungo não se manter em baixa temperatura deve-se ao fato que o
mesmo não produz muitos esporos. Além destes dois gêneros, culturas de outros táxons, mantidas
em óleo mineral e baixa temperatura foram repicadas, no entanto a maioria não foi viável (Tabela 1
e 2). É provável que estas culturas estivessem contaminadas ou totalmente inviáveis, devido ao
longo prazo de preservação ou estivessem preservadas em métodos inadequados. A eficiência do
método de preservação em óleo mineral é relatada por Smith e Onions (1983). De modo geral, o
estudo da viabilidade cultural dos fungos depositados na coleção demonstra que o método de
preservação em óleo mineral é o mais indicado para a manutenção do acervo. A desvantagem
desta técnica que é muito laboriosa e vantagem é que é mais eficiente. Como as culturas
encontram-se mantidas praticamente em três métodos existe a possibilidade ainda de recuperar as
linhagens de Lasiodiplodia e Paecilomyces e de outros taxon preservados sílica gel Também, 215
novas culturas de vários táxons foram depositadas no acervo. Todas as culturas foram preservadas
em baixa temperatura e óleo mineral, sendo que 63 em sílica qel, Todos os dados da viabilidade
cultural das cepas foram inseridos no banco de dados do acervo.

Figura 1: Culturas em grau crítico de perda de viabilidade. Tubos de ensaio com colônias de
Lasiodiplodia thebromae mantidos no método de preservação: baixa temperatura (A); Tubos de
ensaio com colônias de Lasiodiplodia thebromae (LPM 1055) preservados em óleo mineral (B);
Tubos de ensaio com colônia de Paecilomyces variot (LPM 997) mantido em óleo mineral.
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Figura 2: Crescimento micelial de Paecilomyces sp (LPM 1008), em meio de cultura Ágar-Malte 3%
(A), crescimento micelial de Hyphomycetes sp (LPM 940), em meio de cultura Ágar-Malte 3% (B),
crescimento micelial de Lasiodiplodia theobromae (LPM 1012), em meio de cultura Ágar-Malte 3%
(C).

Tabela 1 - Viabilidade das culturas de fungos preservadas em Óleo Mineral.

Táxon Oleo Mineral
Isolados Recuperados

Inviáveis

Paecilom yces 5p P
Lasiodiplodia SPP
Trichoderma sPP
Penicillium sPP
Hyphomycetes sPP
Aspergi/lus spp
Dermaticeae spp
Não índentíficado

9
9
8
3
2
2
1
11

8
6
3
2
2
2
1
2

1
3
5
1
O
O
O
9

Total 45 26 19

Tabela 2 - Viabilidade das culturas de fungos preservadas em baixa temperatura.

Táxon Baixa Temperatura
Isolados Recuperados

Inviáveis

Paecilom yces 5P P
Lasiodiplodia spp
Penicillium spp
Não índentificado

9
19
1
7

5
O
1
1

4
19
O
6

Total 36 7 29
4. Conclusão
A perda de 48 linhagens de fungos pode esta relacionada com a repicagem de cepas em longo
prazo, o que pode ter favorecido a contaminação e secagem do meio de cultura e/ou óleo mineral.
A manutenção do acervo em três métodos de preservação é recomendada para garantir a
viabilidade das linhas, no caso de perda de cultura em algum dos métodos. No sentido de manter a
viabilidade das culturas a repicagem dos fungos deve ser realizada pelo menos a cada seis meses.
Sugere-se novos estudos de viabilidade cultural, visando informação sobre o melhor método de
preservação para gêneros específicos.
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